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پيام سيدمحمد بطحايی،

وزير آموزشوپرورش به مناسبت سيزدهمين
جشنواره تجليل از پديد آورندگان مواد و
رسانههایآموزشی

آموزشوپـرورش كـودكان ،نوجوانان و جوانان
كشـور ،امـری بـس دقيـق و دشـوار اسـت كه
همـه اجـزای مؤثـر در آن از نقـش ،اهميـت و
حساسـيت ويـژهای برخوردارنـد .در اين ميان،
موضـوع تأليـف و تدويـن كتابهـای درسـی و
نقـش مؤثر آن ،بـه سـبب ورود عوامل مختلف
و متنـوع جهانـی بهخصوص در شـرايط حاضر
جامعـه ما ،اهميـت و جايگاهـی واال دارد.
در آسـتانه برگزاری«سـيزدهمين جشـنوارة
تجليـل از پديدآورنـدگان مـواد و رسـانههای
آموزشـي» فرصتـی مغتنـم فراهم آمده اسـت
تـا ضمن تجليل و قدرشناسـی از همـة عزيزان
سـختكوش و بـا بصيرتی كه در طـول بيش از
يـك قـرن اخير ،به اين كار سـخت و ارزشـمند
مبـادرت ورزيدهانـد ،بـر اهميـت و تأثيـر ايـن
كتابهـا بـر جامعـه بـزرگ مخاطبـان آن و
ضـرورت پرداختـن دقيقتر و كارشناسـانهتر 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 دسـتاندركاران تهيـه و توليـد كتابهای
درسـی و بهخصـوص مؤلفـان كتابهـای
درسـي ،بـا مشـاركت معلمـان عزيـز و طـرح
پرسـش در ذهـن دانشآمـوزان ،فرصتی فراهم
كننـد كه ايـن كتابها را در فرايندی مهندسـي
شـده و منطبـق بـا برنامـه ،همواره براسـاس پرسـشها و پاسـخهای جديـد دانشآمـوزان هوشـمند و خالق طراحی شـوند.
در ضمـن ،توجـه بـه اين نكته مهم الزم اسـت كه محتوای كتابهای درسـی دانشآمـوزان بايد با نيازهای بيرون از مدرسـه
انطبـاق يابـد و مطالبـی بـه آنهـا آموختـه شـود كـه در زندگـی اجتماعی به آنهـا نيـاز دارنـد و آموزشهای مبتنـی بر اين
متـون ،بـا برنامهريـزی و انجـام ،به سـمت و سـويی سـوق پيدا كند كـه بتواند بخـش مهمـی از مهارتهای مقدماتـی و الزم
بـرای زندگی آينـده را به آنـان بياموزد.
اميـدوارم بـه لطـف و عنايـت الهـی و تلاش وافر هم ه عزيـزان ،از اين رهگـذر و از مسـير تالشهای هدفمندی كـه بيش از
پيش در دسـتور كار مسـئوالن اين حوزه ،بهويژه سـازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشـي ،قرار دارد ،شـاهد حضور و بالندگی
نسـلی قـوي ،و بـااراده ،فعـال ،مسـئول و خالق باشـيم بـا تأليف كتابهـای مؤثر و سـودمند ،اين هـدف ارزشـمند را بيش از
پيش تحقق بخشـيم.
سيدمحمد بطحايي
وزير آموزشوپرورش
تجلیلازمؤلفان
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راهِ نــــــو
پای صحبت دکتر حیدر تورانی،
معاون وزير و سرپرست سا زمان پژوهش و
برنامهریزیآموزشی

گفتوگو از نصراهلل دادار
عکاس:اعظمالریجانی

اشاره

ـ مـا میخواهیـم بـا رهبـری اثربخـش کاری کنیم که
همـة آموزشوپـرورش بـا سـند تحـول و برنامة درسـی
ملـی همجهـت شـوند .خود سـازمان هـم جزئـی از این
حرکت اسـت.
ـ مـا بـه بلـوغ سـازمانی نمیرسـیم ،مگـر اینکـه
ظرفیتهـای گفتمان و تعامالت اندیشـهای را گسـترش
ن قـدرت و انـرژی نهفتـه را آزاد کنیـم.
دهیـم و ایـ 
ـ الزمـة تقریـب انگارههـا ،توسـعة گفتمـان صادقانـه،
صریح و شـفاف اسـت.
ـ مـا میخواهیـم رفتوآمد آدمهای بزرگ دانشـگاهی
و حـوزوی را در سـازمان پژوهش افزایش دهیم.
ـ دیـدن معلـم در چرخـة برنامهریـزی درسـی ،دیدن
مدیـر مدرسـه و برانگیختـن مشـارکت همـة بخشهـا،
نـگاه تیمـی و برقـراری ارتبـاط بـا بخشهـای بیـرون از
سـازمان ،مؤلفههایـی هسـتند کـه بایـد انجام شـوند تا
رهبـری اثربخـش تحقـق پذیرد.
دکتـر حیـدر تورانی در یک نشسـت صمیمـی ،ضمن
بیـان مطالـب فـوق ،نقشـة راه آینـدة سـازمان پژوهش
و برنامهریـزی آموزشـی را تشـریح کـرد .وی از اسـفند
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سـال  96مسـئولیت رهبری و مدیریت سـازمان پژوهش
و برنامهریـزی آموزشـی را پذیرفتـه اسـت .شـش مـاه
فرصت مناسـبی اسـت تا او ضمـن مطالعة وضـع موجود
ایـن سـازمان ،نقشـة راه آیندهاش را ترسـیم کنـد .دکتر
ک رهبری اثربخـش در این
تورانـی معتقـد به اجرای سـب 
سـازمان اسـت .پـای صحبت ایشـان مینشـینیم:
 éآقـای دکتـر! اکنـون کـه همـة کارهـای
نونگاشـت کتابهـای درسـی بـه اتمام رسـیده
اسـت ،برنامههـای جدیـد شـما بـرای سـازمان
پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی چیسـت؟
 èحـال کـه کار کتابهـای پایـة دوازدهـم بـه اتمـام
رسـیده ،مـا میخواهیـم بـه دفترهـای تألیـف نظـری ،و
فنیوحرفـهای و کل سـازمان فرصتـی بدهیم تـا آنها به
امـور دیگـری مانند تعمیـق برنامههای درسـی و کتابها
بپردازنـد .چـه کارهایـی در ایـن شـرایط بایـد اتفـاق
بیفتـد؟ ما بـه خاطـر فوریت و زمان فشـردهای کـه برای
همسوسـازی کتابهـای درسـی داشـتیم و فرصت کافی
بـرای مطالعـه و تعمیـق برنامـة درسـی ملـی نداشـتیم،
میخواهیـم حـاال ایـن فرصـت را فراهم کنیـم .البته این
فرصـت در یک سـبک رهبـری اتفاق خواهد افتـاد که به
آن «سـبک رهبـری اثربخـش» گفتـه میشـود.

میخواهیــــم بـا رهبری اثربخـــــش
ش وپـرورش با
کاری کنیـم کـه همـة آمـوز 
سـند تحول و برنامة درسـی ملـی همجهت
شـــــود؛ خـود سـازمان هم جـــزئی از
ش
این حرکت است و مســتقل از آمـــو ز 
و پرورش نیسـت
 éمنظـور شـما از «سـبک رهبـری اثربخـش»
چیست ؟
 èرهبـری اثربخـش بـه ایـن معنی اسـت کـه اوالً یک
چشـمانداز و تصویر کالن از سـازمان داشـته باشیم .ثانیاً
همـة نیروهـا و منابـع انسـانی ،مالـی ،مـادی ،زمانـی و
اطالعاتـی را بـرای عینیت بخشـیدن به آن چشـمانداز و
تصویـر کالن بسـیج کنیم.
کار رهبـری اثربخـش در درجـة اول الهـام بخشـیدن
اسـت .کارش برانگیختـن ،افزایـش احسـاس تعلـق بـه
سـازمان ،توزیـع وظایـف ،جلـب مشـارکت همـگان در
داخـل و خـارج سـازمان و در نهایت ایجـاد روحیة تعامل
ا ست .
نـگاه رهبـری اثربخش در سـازمان یک نـگاه و حرکت
تیمـی یا جمعی اسـت ،نـه حرکت فردی مثل مسـابقات
دو .در مسـابقة دو ،هـر دونـدهای میکوشـد زودتـر بـه
خـط پایـان برسـد تا خـودش قهرمـان و برنده شـود ،اما
مـا مسـابقة دو نداریـم .ما یک تیم کوهنوردی هسـتیم و
زمانـی کـه همه به نـوک قلـه رسـیدیم ،برندهایم.
بـا رهبـری اثربخش میخواهیـم کاری کنیـم که همة
آموزشوپـرورش بـا سـند تحـول و برنامـة درسـی ملـی
همسـو بشـوند .خود سـازمان هـم جزئی از ایـن حرکت
اسـت و مسـتقل از آموزشوپـرورش نیسـت .بنابرایـن،
بایـد کاری کنیـم کـه همـة بخشهـا و حوزههـای
آموزشوپـرورش بـا سـازمان همسـو شـوند و مـا هـم
ً
متقابلا بـا آنهـا همسـو و همـدل و همجهـت باشـیم.
رهبری اثربخش سـازمان شـش بعـد دارد کـه عبارتاند
از :رهبـری برنامـة درسـی و آموزشـی ،مدیریت پژوهش،
مدیریـت راهبـردی و مدیریـت تضمین کیفیت ،توسـعة
معلمـان ،توسـعة منابـع و مدیریـت ارتباطـات .بنابراین،
در سـازمان هیـچکاری نباید انجام بگیرد ،مگـر اینکه در
زمـرة یکـی از ایـن شـش بعد باشـد.
 éاشـاره 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؟
 èیکـی از مهمتریـن غفلتهایی کـه در فرایند تحول
اخیـر در سـازمان ،در چرخـة برنامهریزی درسـی ،روی
داد ،ایـن بـود کـه ما عنصری به نام معلـم را به وضوح و
آنگونـه که الزم بود ،ندیدیم .متأسـفانه مدیر مدرسـه
و والدیـن را هـم ندیدیـم .االن شـما از هر کـدام از این
برنامهریـزان بخواهیـد مراحـل چرخـة برنامهریـزی
درسـی را برایتان بگوید ،میگوید نیازسـنجی ،طراحی،
تدویـن ،اجرا و ارزشـیابی! بعد میگوینـد که مث ً
ال معلم
را در اجـرا میبینیـم .در حالـی کـه در اصـل معلم باید
در ایـن چرخـه بهطـور آشـکار و اخـص قرار بگیـرد .به
همیـن دلیـل اسـت کـه اگر مـا بهتریـن کتـاب را هم
بنویسـیم ،ولـی بـه دسـت معلمی متوسـط و کمسـواد
بدهیـم ،کاری از پیـش نخواهد برد.
امـا اگـر برعکـس ،یـک کتـاب ضعیـف و حتـی
ضعیفتریـن را بـه یک معلم قـوی بدهیـم ،او میتواند
موقعیـت یادگیـری بزرگـی از آن خلق کند .اینجاسـت
کـه بحـث آمـوزش معلـم بسـیار مهـم اسـت و باید در
چرخـة برنامـة درسـی قـرار بگیـرد .خوشـبختانه االن
سـازمان بهتدریـج دارد وارد آمـوزش معلمـان میشـود
و امیدواریـم ایـن کار بـا جدیـت توسـعه یابـد ،چرا که
در اسـاسنامة سـازمان نیز دیده شـده اسـت؛ لکن این
اختیـار بـه آن واگذار نشـده اسـت.
نکتة بعدی ،موضوع مدیران مدرسههاسـت .متأسـفانه
مدیـران مـا هیچوقـت در متـن برنامههـای نظاممنـد،
طـوری کـه بتواننـد آن را پیگیـری و بازخواسـت کنند،
حضـور نداشـتهاند .چطـور میشـود ایـن همـه کاال و
محصـول وارد مدرسـه شـود ،امـا مدیر مدرسـه نفهمد
ایـن کاال چیسـت و به چـه دردي میخورد و چگونه کار
میکنـد؟ مگر میشـود شـما برای منـزل خودتـان ابزار
و وسـایلی تهیـه کنید ،ولـی مادر خانـواده نتوانـد با آن
وسـایل کار کند یا حتی از آنها اطالع نداشـته باشـد؟!

یکـی از مهمتریـن غفلتهایـی کـه در
فرایند تحـول اخیـر در سـازمان و در چرخة
برنامهریـزی درسـی روی داد ،ایـن بـود کـه
مـا عنصـری بـه نـام معلـم را بـه وضـوح و
آنگونـه کـه الزم بـود ،ندیدیـم .متأسـفانه
مدیـر مدرسـه و والدیـن را هـم ندیدیـم
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مدیر مدرسـه باید در جریان تغییرات برنامة درسـی و
کتابهـای درسـی قـرار بگیـرد و بداند که ایـن اتفاقات
در حـال انجام هسـتند تا بتواند از معلمـان مطالبه کند
و بازخـورد بگیـرد .مـا بدون توجـه به مدیر ،د ِر مدرسـه
را بـاز کردهایـم و وارد مدرسـه شـدهایم ،بـدون اینکـه
مدیـر مدرسـه ،را توجیه کنیم.

مطالبةنمره

بحـث والدیـن هم موضـوع مهـم دیگری اسـت .هنوز
مطالبـة اصلـی والدین از مدرسـه نمره اسـت .تـا زمانی
کـه ایـن مطالبـه از نمـره ،بـه عشـق ،دوسـتی ،صلح و
نشـاط ،شـادی و خالقیـت چرخـش نکند ،ره بـه جایی
نخواهیـم بـرد .تـا وقتـی والدیـن نمـره میخواهنـد،
ارزشـیابیهای توصیفـی هـم بـه کار نخواهنـد آمـد.
خانوادههـا از مدرسـه نمـره طلـب میکننـد ،عشـق و
محبـت طلـب نمیکننـد .البتـه بخشـی از این مسـئله
هـم بـه کنکـور و آزمونهـای کاذب برمیگـردد .مـا
بایـد ایـن تغییـرات را ایجـاد کنیـم تـا چرخة نمـره در
مدرسـه بـه مطالبـات محتوایـی و ارزشـی تغییـر پیـدا
کنـد .دیدن معلـم در چرخة برنامهریزی درسـی ،دیدن
مدیـر مدرسـه ،و برانگیختـن مشـارکت همـة بخشها،
نـگاه تیمـی و برقـراری ارتبـاط بـا بخشهای بیـرون از
سـازمان ،مؤلفههایـی هسـتند کـه بایـد انجام شـوند تا
رهبـری اثربخـش تحقق پذیـرد .برای تحقق تمـام ابعاد
رهبـری اثربخـش بایـد سیاسـتهای راهبردی داشـته
باشـیم ،وگرنـه برنامههـا و اهـداف محقـق نمیشـوند.

سیاستهایراهبردی جدید سازمان

 éسیاستهای راهبردی شما چیست؟
 èسیاستهای راهبردی ما شش پایه و اساس دارد:
 .1مانـدگاری؛  .2انطبـاق؛  .3چندتألیفـی و
چندرسـانهای؛  .4پایدارسـازی؛  .5مرزگسـتری؛ .6
سبکسـازی و چابکـی برنامـة درسـی.

 .1ماندگاری کتابهای درسی

اولیـن سیاسـتی کـه کلیـد میزنیـم« ،مانـدگاری
کتابهـای درسـی» اسـت .وقتـی کار کتابهـای پایـة
دوازدهـم تمـام شـده اسـت ،نمیخواهیـم دوبـاره از
اول ابتدایـی شـروع کنیـم بـه تغییـر دادن و نونگاشـت
کتابهـای درسـی؛ فقـط تغییـرات جزئـی را ،آن هـم
در صـورت لـزوم ،اعمـال میکنیـم .در ایـن حـد کـه
شـاید براسـاس نیاز و ضرورت ،عکسـی ،جملهای ،بیتی
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یـا متنـی اضافه یـا جابهجا شـود .دیگـر کتاب نونگاشـت
نخواهیـم داشـت .میخواهیـم حداقـل تـا پایـان برنامـة
ششـم جلـوی نونگاشـت و تغییر کلی کتابهـا را بگیریم.
در این چند سـالی که کتاب نونگاشـت نخواهیم داشت،
برنامههایـی در دسـت اقدام داریم .از این فرصت اسـتفاده
خواهیـم کـرد تا اهـداف دورههای تحصیلـی و راهنماهای
حوزههـای تربیـت و یادگیـری را تدویـن و تصحیح کنیم
و آنهـا را تحقـق بخشـیم .همچنیـن ،راهنماهـای برنامة
درسـی حوزههـای یادگیـری را کامـل کنیـم .مـا نبایـد
راهنمـای برنامـة درسـی ناقـص بـه مدرسـه ارائـه کنیم.
بایـد برنامههـای اختیـاری و نیمـه تجویزی مدرسـهها را
عمـق ببخشـیم و فرصت یابیم سـاختار گروههـای تألیف
را بازنگـری و نـاوگان نیروی انسـانی را نوسـازی کنیم.
بایـد معلمـان را توانمنـد کنیـم ،والدیـن را آگاه کنیم و
مدیـران مـدارس را همراه سـازیم .بسـتههای آموزشـی را
تعمیـق و تعمیـم بدهیـم و غنیسـازی کنیم .بسـتههای
آموزشـی مـا از غنـای کافـی برخـوردار نیسـتند .مـا باید
بـا برنامههای آموزشـی در سـطح سـتاد و صـف همدل و
همسـو شـویم .باید فرصـت پیـدا کنیم بخشهـای دیگر
را بـا خـود همـراه کنیم.

 .2انطباق

پـس از مرحلة «مانـدگاری» ،وقتی بـه توانمندی علمی
و پشـتیبانی رسـیدیم ،بـه سـراغ تطبیق میرویـم .یعنی
بایـد ابتـدا سـازههای سـخت و نـرم فراهـم شـود و بعـد
انطباق بدهیم .انطباق یعنی سـازواری و سـازگاری دقیق.
یعنـی برنامهریـزی ما بایـد دقیقاً با برنامة درسـی منطبق
باشـد؛ هم از جهت شـکل و هم از نظر محتوا (چرخش از
همسـویی بـه انطباق).

 .3چند تألیفی و چندرسانهای

همزمـان بـا انطبـاق محتوای تولیدشـده با مفاد سـند و
برنامة درسـی ملی ،بحث چندتألیفی و چندرسـانهای هم
مطـرح میشـود .بایـد فرصـت کنیـم بـاب چندتألیفـی و
چندرسـانهای را باز کنیم.
بـرای ایـن کار ،بایـد پروژههایـی تدویـن و نظامنامـهای
تهیـه و تصویـب شـود تـا فراینـد کار را مشـخص سـازد.
بایـد ببینیـم چـه کتابهایـی را و در چه رشـتههایی ،در
فنیوحرفـهای و نظـری و چگونه به چندتألیفی بسـپاریم.

 .4پایدارسازی کتابهای درسی

پایدارسـازی کتابهـای درسـی با مانـدگاری کتابهای

اگـــر ما بهترین کتاب را هم بنویسیم
ولی به دست معلمی متوســـط و کم
سواد بد هیم ،کـاری از پیش نخواهد رفت
درسـی فـرق دارد .مانـدگاری یعنـی مـا برای چند سـال
کتـاب نونگاشـت نداریـم ،ولی پایدارسـازی یعنـی اینکه
عمـر مصـرف کتابهـای درسـی بیـش از یـک سـال
باشـد .چـرا مـا بایـد در دنیایـی کـه این همه مشـکالت
زیسـتمحیطی داریـم و هـر روز جنگلهایمـان در حال
نابـودی اسـت؛ ایـن حجـم کاغـذ مصـرف کنیـم؟ االن،
در ایـران ،هـر سـال حـدود  140میلیـون جلـد کتـاب
درسـی چـاپ میکنیـم 140 .میلیـون جلد بـرای حدود
 14میلیـون دانشآمـوز ،در حالیکـه در هنـد کـه 260
میلیـون دانشآمـوز دارد ،حـدوداً  130تـا  140میلیـون
جلـد کتـاب چـاپ میشـود .پـس معلـوم اسـت کـه در
هنـد بـرای هـر دانشآموز کتـاب چاپ نمیکننـد .کتاب
چـاپ میکننـد کـه معلمهـا از آن بهعنـوان منبـع در
آمـوزش اسـتفاده کننـد .اگـر قـرار باشـد در آن کشـور
بـه  260میلیـون دانشآمـوز ،هـر کـدام فقط یـک جلد
کتـاب هـم بدهنـد ،میشـود  260میلیون جلـد کتاب و
اگـر فـرض بگیریم که هـر دانشآمـوز فقط چهـار درس
داشـته باشـد ،متناسـب بـا ایـن جمعیـت دانشآموزی،
یـک میلیـارد جلد کتـاب باید چاپ شـود .مگـر میتوان
ایـن کار را انجـام داد؟

ت مرزگستری
 .5سیاس 

دیگر سیاسـتهای ما «سیاسـت مرزگسـتری» اسـت.
مرزگسـتری یعنـی خودمـان را توسـعه دهیـم و از همـة
ظرفیتهـای داخـل و خـارج از آموزشوپرورش اسـتفاده
کنیم .

 .6سبکسازی و چابکی برنامههای درسی

برنامـة درسـی باید سـبکبال و چابک شـود .یعنی باید
کاری کنیـم کـه به جـای آنکه حجـم مطالب قابـل ارائه
بـه بچههـا یـا حجـم دادههـا افزایش یابـد ،تنـوع دادهها
بیشـتر شـود .بهعبارت دیگـر ،یعنی یـک مطلب کوچک
و کـم را کـه میآموزیـم ،همان مطلـب را تعمیق بدهیم.
بـار اضافـی بـه بچههـا ندهیـم .اگـر قـرار اسـت در یـک
پایـهای بچههـا از چهـار عمل اصلـی دو تا را یـاد بگیرند،
مثلا جمـع و تفریـق را یاد بگیرنـد ،دیگر ضـرب را به او
ً
یـاد ندهیـم .برخی از مدرسـهها ،برای آنکه ژسـت علمی
بگيرنـد ،میگوینـد بچههـای ما ضـرب هم بلد هسـتند.
ً
مثلا بچة من دوم ابتدایی اسـت ،تقسـیم هم بلد اسـت،
امـا بچههـای مدرسـة دیگـر تقسـیم را بلـد نیسـتند .در

حالـی کـه قرار نبـوده او تقسـیم را هم یاد بگیـرد .او باید
در ایـن پایـه یـا مرحلـه فقـط دو عمـل اصلـی را خوب و
عمیـق یـاد بگیرد .پس بایـد این دو عمـل را آنقدر برای
او عمیـق درس بدهيـم کـه برایش جـا بیفتد.
 éدر تولیـد کتابهای درسـی و آموزشـی برای
بخـش خصوصی چـه جایگاهی قائل هسـتید؟
 èمـا یـک سیاسـت راهبـردی اعلام کردیـم بـه نـام
راهبـرد مرزگسـتری .راهبـرد مرزگسـتری در مقابـل
راهبـرد سـپربال مطـرح میشـود .سـپر بلا میگوید که
در مقابـل رقبـا و حریفـان حرفـهای خود بایـد بجنگیم و
مبـارزه کنیـم و آنها را از دور خـارج کنیم و همهچیز در
دسـتان خـود ما باشـد ،بهخصـوص در صنعـت و تجارت.
قبلا خیلـی مطـرح بـود .امـا در نظریههـای
ایـن ایـده ً
جدیـد ،تئوریهـای مدیریـت و رهبری میگوینـد ،نباید
هزینههـا صـرف از رده خـارج کردن رقبا شـود ،بلکه باید
تلاش شـود خـود را توسـعه دهیـم و بـا توسـعة کاال و
خدمـات و اندیشـههای خـود ،کار خود را بهبود بخشـیم
و از ایـن طریـق فرصتهـای رقبـا را از آنهـا بگیریـم.
اصطالحـی هـم در باورهـا و اندیشـههای دینـی داریـم
کـه میگوییم نهی از منکر و اشـاعة معـروف .یعنی منکر
را از دو طریـق میتـوان از بیـن برد :یکی بـا نهی از منکر
و دیگـری بـا اشـاعة معـروف .در مرزگسـتری میگوییـم
اشـاعة معـروف کنیـد و نـه مبـارزه .اگـر در سیسـتمی
معـروف زیـاد باشـد ،منکـر جایـی نـداردً .
مثلا وقتـی
شـما به یـک محیط خیلـی تمیـز از نظر بهداشـتی وارد
میشـوید ،اگـر یـک چـوب کبریت یـا یک تکـه کاغذ در
دسـت داشـته باشـید که بخواهید آن را دور بیندازید ،آن
را آنجـا نمیاندازیـد .دلتـان نمیآیـد .اما اگـر در محیطی
قـرار بگیریـد کـه همـه چیـز بـه هـم ریختـه و کثیـف
اسـت ،شـما هم هرچه در دسـت داشته باشـید همانجا
میاندازیـد.
مرزگسـتری میگوید شـما بهجـای اینکه دور سـازمان
خـود دیـوار بکشـید ،کفسـازی کنیـد بـرای سـازمان.
ف سـازمان را قـوی کنیـد و بسـتر و زمینههای
یعنـی کـ 
کار نیـروی انسـانی خـود را فراهم کنید تـا اینها بتوانند

متأسفانه مدیران مدرسههای ما كمتر در متن
برنامههای نظاممند ،طوری که بتوانند آن را
پیگیری و بازخواست کنند ،حضور داشتهاند.
درصورتیکهمدیرمدرسهبایددرجریانتغییرات
برنامة درسی و کتابهای درسی قرار بگیرد
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دیـدن معلـم در چرخـة برنامـ ه ریـزی
درسـی ،دیدن مدیر مدرسـه و برانگیختن
مشـارکت همـة بخشهـا ،نـگاه تیمی و
برقـراری ارتبـاط بـا بخشهای بیـرون از
سـازمان ،مؤلفههایی هستند که باید دیده
شـوند تا رهبـری اثربخش تحقـق پذیرد
بـه آسـانی کار کننـد و ارتباط برقـرار کنند .ایـن هم ناظر
بر مرزگسـتری اسـت.
بـا ایـن نـگاه ،آموزشوپـرورش و همـة سـازمانهای مـا
نیـاز دارنـد برای تحـوالت خود بـا مرزهای بیـرون از خود
ارتبـاط داشـته باشـند .یعنی بـا ذینفعان خود در سـطح
محلـی ،منطقـهای ،ملی و جهانی ارتباط داشـته باشـند و
بتواننـد از منابـع آنهـا اسـتفاده کنند و مدیریـت کنند و
دانـش و اطالعـات خـود را نیز در اختیار آنهـا قرار دهند.
در تعاملات ،گفتوگـو و گفتمـان ،هـم فکـر نـو خلـق
میشـود و هم امکانات توسـعه مییابند .در همین راسـتا،
ذینفعان سـازمانها کسـانی هسـتند که روی سازمان اثر
میگذارنـد و از سـازمان اثـر میپذیرنـد .در سـند تحـول
بنیادین هم این نگاه دیده شـده اسـت و آن نگاه اسـتفاده
از همـة منابـع و امکانـات داخل و خارج از سـازمان اسـت.
االن کشـور مـا در شـرایطی اسـت کـه از لحـاظ نیـروی
انسـانی ،فکر و اندیشـه ،منابع خارجـی و خصوصی زیادی
هسـتند کـه میتواننـد بـه مـا کمـک کننـد .دانشـگاهها
و مؤسسـههای علمـی و مؤسسـههای مردمنهـاد و
انجمنهـای علمـی و کارگروههای بازنشسـتگان میتوانند
بـه مـا کمک کننـد .اینهـا فکـر و اندیشـه دارند .چـرا ما
بایـد آنهـا را کنـار بگذاریـم و از آنهـا اسـتفاده نکنیـم؟
خلأ موجـود ایـن اسـت که نسـبت مـا بـا اینهـا تعریف
نشـده و روشـن نیسـت .باالخـره بخـش خصوصـی رقیب
و دشـمن ماسـت یـا رفیـق مـا؟ این باید مشـخص شـود.
معلوم اسـت کـه طبیعتاً دشـمن نیسـت .در حالت خیلی
ب اسـت .ولی من فکـر میکنم رفیق اسـت.
بدبینانـه رقیـ 
ایـن بـه نـوع نـگاه مـا و نـوع ارتباطگیـری مـا و بینـش و
سیاسـتهای مـا بسـتگی دارد.
من معتقدم ،در راسـتای سیاسـت مرزگسـتری سـازمان

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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بایـد در چارچـوب ارزشهـا و مبانـی اسلامی و ایرانـی
مرزهایـش را بگسـتراند و بالهایـش را پهن کند و آغوش
و درهـای خـود را بـه سـمت همـة متخصصـان و بزرگان
و علما و اندیشـمندان دلسـوز تعلیموتربیت نونــــهاالن
و جوانـان عزیز کشــــــورمان بگشـاید .ما بـه چه حقی
بـاب ورود این افکار و اندیـــــشهها را میبنــــدیــــم
یـا میخواهیـم ببندیـم؟ ایـن حق سـازمان اسـت و حق
دانشآمـوزان کشـور اسـت کـه ما دسـتمان را به سـمت
منابـع و امکانـات و سـرمایههای اجتماعـی دراز کنیـم.
یعنـی بیـش از اینکـه آنهـا حق داشـته باشـند ،ما حق
داریـم .چـرا بایـد سـازمان را از اینهمـه منابـع بیرونـی
محـروم کنیم؟
مشـکل ایـن اسـت که مـا بـرای اسـتفاده از ایـن منابع
و امکانـات خارجـی ،برنامـ ه و معیار و اسـتاندارد نداریم و
اگـر اینها را داشـته باشـیم ،میتوانیم بـه راحتی از همة
ايـن امكانـات و اسـتعدادها اسـتفاده كنيم .ما اگر سـبک
سـفارش داشته باشـیم ،میتوانیم به همه سفارش دهیم.
در حـال حاضر ما سـبک سـفارش نداریـم .نمیدانیم چه
میخواهیـم و بـا چه معیـار و اسـتانداردی .اگـر اینها را
داشـته باشـیم ،دیگـران خود را بـا ما همسـو و هماهنگ
میکننـد .بخشهـای خصوصـی در بحـث تعلیموتربیت
نـگاه میکننـد مـا دنبـال چـه هسـتیم و همـان را تولید
میکننـد .اگـر مـا روی حافظهمـداری برویـم ،آنهـا هم
همـان کار را میکننـد و اگـر مـا روی تسـت و کنکـور
کار کنیـم ،آنهـا نیـز همـان کار را میکننـد و اگـر مـا
روی خالقیـت و مهـارت و مسـئلهمحوری باشـیم ،آنهـا
نیـز همـان کار را میکننـد .چون نـگاه میکنند بـه بازار
و اینکـه مشـتری چـه میخواهـد .مـا مشـتریان بخـش
خصوصـی هسـتیم و آنهـا به دسـت ما و فکر و اندیشـة
مـا نـگاه میکننـد و همـان را تولیـد میکننـد .اگـر بلـد
نباشـند آمـوزش میبینند.
همــــــین نـگاه در ارتبـاط بـا کشـورهای منطقهای،
اســلامی و جــــــــهانی هم هست .ما در سند تحول
بنیادیـن ایـن را در دو سـه بنـد داریـم .بنـــــد 9/11
مــــیگوید« :رصد کردن تحوالت نظام آموزشوپرورش
و تربیـت معلـم و تحوالت علمـی در حوزة علـوم تربیتی
در سـطح منطقه ،جهان اسلام و بینالملل و بومیسازی
تجربههـا و یافــــتههای مفیـد آنهــــا و بهرهمنـدی
آگــــــاهانه از آنها در چارچوب نظام آموزشوپرورش».
پـس مـا میتوانیم و بایـــــــد بـا جهان اسلام و ک ً
ال
بـا جهـان ارتبـاط داشـته باشـیم .قدیمها مــــیگفتند
جهـان دهکده اسـت .االن میگویند تاالر اسـت و دهکده

در ایران ،هر ســـال حدود  140میلیون
جلد کتاب درسی برای حدود  13میلیون
دانشآموز چاپ میکنیم ،در حالی که در هند
برای  260میلیون دانشآموز ،در حدود  130تا
 140میلیون جلد کتاب درسی چاپ میشود
نیسـت؛ یعنی اینقدر کوچک شـده اسـت .مگر میشـود
در این جهان ارتباط و تعامل نداشـته باشـیم؟ باید تأثیر
بگذاریـم و از منابـع خـوب آنها اسـتفاده كنيـم .این در
سـند هم آمده اسـت ،بنـد  11/11میگوید« :مشـارکت
فعـال در تعاملات بینالمللـی بـا اولویت جهان اسلام و
انعـکاس نظریـه هـا و تجربههای موفق داخـل در محافل
علمـی جهانـی» .وقتی ما در سـند تحول مأمور شـدهایم
بـا جهـان چنین ارتباطی داشـته باشـیم ،از آنجـا که راه
جهـان از داخـل میگـذرد ،نمیشـود مـا منابـع خـود را
کنـار بگذاریـم .پـس از اینجـا شـروع میشـود کـه اگـر
توانستیم و توانایی استفاده از بخش خصوصی خودمان را
داشـتیم ،میتوانیم از جهان هم اسـتفاده کنیم .بنابراین،
بایـد در ایـن زمینـه حرکـت کنیـم .مرزگسـتری هم در
ایـن رابطـه خود را نشـان میدهـد و یکـی از راهبردهای
ماسـت .الزم اسـت با دانشـگاه و مراکز پژوهشـی و مراکز
مذهبـی و دینـی و بـا همة اینها ارتباط داشـته باشـیم.
 éبهطـور شـفاف ،جملـهای در مـورد بخـش
خصوصـی بگوییـد.
 èبخـش خصوصـی در تولیـد محتواهـای آموزشـی و
درسـی رفیـق و یـار ماسـت.

ضـرورت اسـتفاده از ايرانيـان مقيم خارج
از کشـور در سازمان

 éدر سـازمان پژوهـش چقـدر از دانشـمندان
ایرانـی خـارج از کشـور اسـتفاده میشـود؟
 èاتفاقـاً ایـن یکـی از نـکات مهم اسـت .تـا صحبت از
اندیشـمندان خارجی میشـود ،فقط دنبال اندیشـمندان
بـا هویـت و ملیـت غيرايرانـي میگردیـم .مـا در سـطح
جهانـی اندیشـمندان و دانشـمندانی داریم کـه در زمینة
تعلیموتربیـت هـم کار کردهانـد و حرفهـای جدیـد و
خوبـی دارنـد .البتـه در سـازمان ،در گذشـتههای دور،
خیلـی بیشـتر اسـتفاده میشـد ،ولـی آرام آرام اسـتفاده
از اسـتادان خارجـی و انجمنهـا و نهادهـای خارجی که
در کار تعلیموتربیـت کارهـای قـوی و خوبـی کردهانـد،

کمرنـگ شـد .بعضی کشـورها مثـل فنالنـد ،اسـترالیا و
ژاپـن کارهای خوبی کردهاند و میشـود از آنها اسـتفاده
کـرد .اما در رابطه با اندیشـمندان خارج از کشـور ،خیلی
از آنهـا ایرانـی هسـتند و مـا از ایـن غفلـت کردهایـم.
خیلـی از ایرانیهـا هسـتند کـه در بخشهـای مختلـف
تعلیموتربیـت صاحب اندیشـه و فکر و نظر هسـتند و در
کشـورهای دیگـر در حـال تحصیل یا تدریس هسـتند و
در آنجـا اسـتاد یـا معلماند و صاحب کتاب و کرسـیاند و
ایـران را هـم میشناسـند و عالقهمنـد به ایران هسـتند.

در چنــد ســالی کــه کتــاب نونگاشــت
نخواهیــم داشــت ،اهــداف دورههــای
تحصیلــی و راهنماهــای حوزههــای
تربیــت و یادگیــری را تدویــن و تصحیــح
میکنیــم و آنهــا را تحقــق میبخشــیم
ایـن اشـخاص فارسـیزبان هسـتند و مشـکل زبـان بـا
اینهـا نخواهیـم داشـت .بـه راحتـی هـم میتواننـد بـه
ايـران بیاینـد و بـه ایـن کار عالقهمندنـد .هزینههـای
کمتـری هـم صـرف آنهـا میشـود و خودشـان هـم
دوسـت دارنـد ایـن کار را بکنند .البته ما در دو سـه مورد
ایـن کار را کردهایـمً .
مثلا دکتـر عطـاران و دکتـر آرانی
بـه ایـران میآینـد و میرونـد .مـا افـراد اینچنینـی زیاد
داریـم .یکـی از برنامههای ما این اسـت که این اشـخاص
را شناسـایی کنیـم و بـه نوبـت آنهـا را دعـوت کنیـم
بیاینـد و بـرای آموزشوپـرورش دوره و کارگاه بگذارنـد.
البتـه بخشـی از برنامههـای آینـدة مـا ایـن اسـت کـه
بتوانیـم شـهر آمـوزش ايجـاد كنيـم کـه البته جـای آن
را داریـم و میخواهیـم آن را تجهیـز کنیـم .اگـر وزارت
آموزشوپـرورش ،کار آمـوزش معلمـان و کارشناسـان
خـود را بـه مـا بدهـد ،طبق شـرح وظیفة سـازمان ،قصد
داریـم یـک شـهر آمـوزش راهانـدازی کنیـم و از طریـق
سیسـتمهای الکترونیکـی ،ویدیـو کنفرانـس ،رادیـو از
راه دور و آمـوزش از راه دور بـا اسـتادان ارتبـاط برقـرار
کنیـم .ایـن کار بسـیار آسـانی اسـت .اسـتادان میتوانند
در اینجـا بنشـینند و بـرای کل کشـور صحبـت کنند .ما
اسـتادان بنامـی در کشـور داریم که وقـت ندارند به همة
مدرسـهها و همـة اسـتانها برونـد .اگر مـا در اینجا بحث
ویدیـو کنفرانـس را مهیـا کنیـم ،بـه مدیـران و معلمـان
مدرسـهها اعلام میکنیـم که هفتـة آینده فالن سـاعت
کنفرانـس داریـمً .
اصلا تقویم برنامـه ارائـه میدهیم که
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طبق شرح وظیفة سازمان ،ما قصد داریم
یک شهر آموزش راهاندازی کنیم و از طریق
سیستمهای الکترونیکی ،ویدیو کنفرانس،
رادیو از راه دور و آموزش از راه دور با استادان
ارتباط برقرار کنیم
ً
ن روزهـا دکتـر فالنـی در مـورد فلان مباحـث
مثلا ایـ 
بـا شـما صحبـت میکنـد .افـراد میتواننـد اگـر سـؤال
یـا نظـری دارنـد عنـوان کننـد .همـة مدیران مدرسـهها
میتواننـد در ایـن آموزشها شـرکت کنند؛ بـدون اینکه
افـراد را جایـی بفرسـتیم و هزینة رفتوآمدهـای طوالنی
را متقبـل شـویم .ایـن هم بـرای داخل و هم بـرای خارج
از کشـور شـدنی است.
 éتقریـب انگارههـا در داخـل و خارج سـازمان
یکـی از نیازهـای اساسـی کشـور اسـت .چـه
پیشـنهادی بـرای تقریـب انگارههـا داریـد؟
 èیکـی از راههـای تقریـب انگارههـا ،توسـعة
گفتوگوسـت .الزمـة تقریـب انگارههـا توسـعة گفتمـان
صادقانـه و صریـح و شـفاف اسـت؛ بهخصـوص در داخل
سـازمانها .در کنـار اینهـا ،گذاشـتن میزگردهـای
شـفافیت اسـت .مـا دنبـال ایـن هسـتیم که یک جلسـه
بگذاریـم و خـود مـن یک سـاعت صحبت کنـم و بگویم
در ایـن شـش مـاه چـهکار کردهایـم .مدیران هـم بالطبع
بایـد بـه همیـن روش پاسـخگو باشـند .یکـی هـم بحث
ضیافـت همدلـی اسـت .خارجیهـا اصطالحـی بهنـام
 Tea timeیـا وقـت چـای دارنـد .خیلـی فکـر کـردم که
اسـم ایـن را در ایـران چـه بگذارم .یعنی اسـم جلسـاتی
کـه هـر از چنـد گاهـی بـه مناسـبتهای زیبا ،سـازمان
بهانـه کنـد و کارکنان را به صرف چای و شـیرینی دعوت
کنـد و در سـالن اجتماعـات ،بـدون هیچ دسـتوری ،دور
هـم باشـند .این باعث میشـود افـراد همدیگـر را ببینند
و ایـن بـرای رشـد روابـط عاطفـی خـوب اسـت .در ایـن
جلسـات ،افـراد دور هم جمع میشـوند و بـا هم صحبت
میکننـد و همدیگـر را میبیننـد .خیلـی از مشـکالت
ممکـن اسـت آنجا حل شـود .خیلـی وقتها مـا یکدیگر
را نمیبینیـم .شـما ممکـن اسـت دو مـاه همـواره بیایید
سـازمان و برویـد ،ولـی  90درصد دوسـتان و همکارانتان

ما به بلوغ سازمانی نمیرسیم ،مگر اینکه
ظرفیتهایگفتمانوتعامالتاندیشهای
را گسترش دهیم و این انرژی و قدرت
نهفته را آزاد کنیم
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را نبینیـد .رسـتوران که نـدارد ،در نمازخانه هم که همه
بـرای نمـاز نمیآینـد ،پـس جایـی بـرای دیدار نیسـت.
این جلسـات حداقل جاسـت تـا دو ماه یکبـار همدیگر
را ببینیـم و بپرسـیم چهکار میکنیـد و در چه وضعیتی
هسـتید؟ الاقل از حال و وضعیت یکدیگر باخبر خواهیم
شـد .این جلسـات و هیئتهـا همان صلة ارحامی اسـت
توگوها
کـه در قدیم بـوده و در راسـتای تعاملات و گف 
و تقریـب انگارههـا صـورت میگرفته اسـت.

ضرورت توجه به رویکرد انسـانی و اخالقی
در کتابهای درسی

 éیـک نقـد بـه کتابهـای درسـی هسـت که
متخصصـان تعلیموتربیـت مطـرح میکننـد.
آنهـا میگوینـد :تولیـد کتابهـای درسـی
بـرای دورههای پیشدبسـتانی ،دبسـتان و حتی
دورة اول متوسـطه بایـد با رویکردهـای عاطفی،
انسـانی و اخالقی باشـد و حتی اشـاره میکنند
که در گذشـته ،کتابهای درسـی ما از بوسـتان
و گلسـتان سـعدی که طبق این رویکردها جنبة
تربیتـی و تعلیمی داشـتند ،اسـتفاده میکردند
و ایـن موضـوع امروز مغفول واقع شـده اسـت.
نظـر شـما در این باره چیسـت؟
 èمـن بخشـی از فرمایـش شـما را قبـول دارم کـه
کتابهـای مـا بایـد مانـدگار باشـند و از نظـر محتـوا،
عکس ،شـعر و داسـتان در ذهـن ماندگار شـوند ،طوری
کـه بعـد از سـالها افـراد بتواننـد حـس خوبی بـه آنها
داشـته باشـند؛ مطالبـی ماننـد ریزعلـی دهقان فـداکار،
چوپان دروغگو ،تصمیم کبری ،روباه و خروس ،حسـنک
کجایـی تـا شـعرهای حافـظ و سـعدی و ناصرخسـرو و
ن چیزها خیلی میتوانسـت روح عاطفی
اشـعار دیگر .ایـ 
را پـرورش دهـد و احسـاس و نـگاه را تغییـر دهد و بهتر
کنـد .امـا اینکـه اکنـون بخشـی از اینها کمرنـگ دیده
میشـود ،ممکـن اسـت گاهـی بـه خاطـر این باشـد که
ی یـا غفلـت کردهایـم .امـا بخشـی از آن
مـا کجسـلیقگ 
برمیگـردد بـه تأثیـر رسـانههای چندگانهای کـه وجود
دارنـدً .
قبلا همة منبـع آموزشـی دانشآموز کتـاب بود
و رسـانة دیگـری نداشـت .همـة خواندنیهـای او همان
کتـاب درسـی بـود .االن خواندنیهـا ،سـرگرمیها و
منابـع آموزش بچهها فقط کتاب درسـی نیسـت .دنیای
مجـازی و دنیـای برنامههـای گوشـی همـراه خـودش
هـزاران فضـای ارتبـاط و یادگیـری ایجـاد میکنـد .بـا
آمـدن اینهـا ،مطالب قبلـی خودبهخـود کنـار رفتهاند.
چندگانـه بـودن و تعدد و تنوع رسـانهها باعث کمرنگ

شـدن اثـر و نقـش کتابهـای درسـی شـد .همینطـور
کـه نقـش معلم را هـم کمرنگ کـرد .معلم همـان معلم
اسـت .زمانـی مـا فقـط از معلـم اثـر میپذیرفتیـم ،ولی
االن معلـم بـه تنهایـی نقشآفریـن نیسـت .در دنیـای
امـروز نقـش معلم خیلـی سـنگینتر و پیچیدهتر اسـت
بخـش زیـادی از ایـن ارتباطـات عاطفی که شـما اشـاره
کردیـد ،بـه توانمنـدی معلـم برمیگردد.
اگـر معلمـان مـا توانـا و بـا انگیزه و دانشـمند باشـند،
میتواننـد بخـش زیـادی از این خألهـا را پـر کنند .این
خألهـا را فقط در کتاب درسـی نمیتوان جسـت .کتاب
درسـی ظرفیت محدودی دارد .یـک کتاب فیزیک 100
صفحـهای نمیتوانـد همـه چیـز را در خود جـای دهد،
پرورشـی همـة اینها
بلکـه برنامة درسـی و آموزشـی و
ِ
رهبرانـی دارنـد معلمـان ،مربیـان و مشـاوران دارنـد و
اینهـا اگـر تقویت و برانگیختـه و صاحب انگیزه شـوند،
میتواننـد بخـش زیـادی از خألهایی را کـه میفرمایید
پـر کننـد .امـروز دیگر نباید خیلـی از خألهـا را با کتاب
درسـی پـر کـرد .کتـاب درسـی آن توانمنـدی قدیـم را
بـرای پر کـردن خألهای ذهنـی و عاطفی بچههـا ندارد.
امـروز بسـیاری از خألهـای بچههـا را بـا فضـای مجازی
و شـبکههای اجتماعـی پـر میکننـد نـه بـا کتابهـای
درسـی .آینـده هـم دارد بـه سـمت کالسهـای بـدون
کاغـذ مـیرود و چندرسـانهاي میشـود .بنابرایـن ،ما در
فضـای آموزشـی با پارادایـم جدیدی قـرار میگیریم که
بایـد برای آن برنامه داشـته باشـیم.
خیلـی از پدیدههایـی کـه االن در اینجـا و در کشـور از
آن بهعنـوان چالـش آموزشـی و تربیتـی یـاد میکنیـم،
کمابیـش دامـن همـة دنیـا را فراگرفتهاند.

 éبرخیهـا تعـدد رسـانههای گوناگونـی را که
امـروز بهوجـود آمـده اسـت را بـرای آمـوزش
تهدیـد میداننـد و برخـی فرصـت .نظـر شـما
چیست ؟
 èمـن معتقـدم ،آنچـه بهعنـوان تغییـرات و نوآوریها
وارد جهـان میشـوند ،کفـة سـنگین آن بـه سـمت
جنبههـای مثبت و پیشـرفت و ترقی اسـت .هر تغییری
موجـب بهبـود نمیشـود ،امـا هـر بهبـودی نیـاز بـه
تغییـر دارد .سـؤال ایـن اسـت کـه کـدام تغییـر موجب
بهبـود میشـود؟ تغییـرات بنیادیـن و اصولـی موجـب
بهبـود میشـود .خیلـی از تغییراتـی کـه ایدهپـردازان و
اسـتارتآپها خلـق میکنند ،فی نفسـه مثبت اسـت و
خیلـی از آنها هم بـه مصرفکننـدهاش برمیگردد .اگر
خلـق ارزش اسـت ،باید سـبب کسـب ارزش هم بشـود،
ولـی اگـر ارزش خلق شـود و درسـت کسـب نشـود ،به
ضـد خـودش تبدیـل میشـود .خیلـی از ارزشهـا خلق
شـده اسـت ،اما کاربران آن نتوانسـتهاند از آن اسـتفاده
کننـد و در حـد و انـدازهاش نیسـتند و از آن اسـتفادة
خوبـی نمیکننـد.
بـا ورود رایانـه و گوشـی و ویدیـو و انـواع فناوریهـا،
خیلیهـا از آنهـا در جهـت مثبـت اسـتفاده کردنـد و
خیلـی هـم منفـی .ایـن برمیگـردد بـه فهـم آدمهـا در
کسـب ارزش .بههرحـال ،هـر ایده و فنـاوری جدیدی که
میآیـد ،اتفاقـات مثبـت و منفـی دارد ،امـا بخش مثبت
آن بیـش از بخـش منفـی آن اسـت .ایـن ما هسـتیم که
میتوانیـم تهدیدهـای آن را کاهـش دهیـم و فرصتها و
قوتهـا را بیشـتر کنیم.
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هر ایدة جدید و فناوری جدیدی که خلق
میشود ،نتایج مثبت و منفی دارد ،اما نتایج
مثبت آن بیشتر است
بنابرایـن ،بایـد بـا نـگاه مثبت ببینیـم .با آنهـا مخالفت
نکنیـم ،بـه سـراغ آنهـا برویـم ،اگـر بتوانیـم ،آنهـا را
مدیریـت کنیـم و در برابـر آن سـپربال دسـت نگیریـم تـا
بـه پیشـرفت برسـیم .مث ً
ال باران و سـیل نعمت خـدادادی
اسـت و مـا بلـد نیسـتیم از آن اسـتفاده کنیـم .میتوانیم
جلـوی سـیل سـد ببندیـم و آب را ذخیـره کنیـم و بـرق
بگیریـم .باد که مـیوزد ،عدهای دنبال سـاخت دیوارند ،اما
عدهای آسـیاب بادی میسـازند .باد شـدید بـرای خیلیها
تهدیـد اسـت و بـرای خیلیهـا فرصـت .برای کسـانی که
فکـر و اندیشـه و امکانـات ندارنـد ،تهدید اسـت ،ولی برای
کسـانی کـه اندیشـه دارنـد فرصـت اسـت .فناوریهـا هم
همینطورنـد .بـا ورود آنهـا ،اگر بتوانیم از آنها اسـتفاده
کنیـم ،فرصـت اسـت و اگر نتوانیـم تهدید میشـود.

تحوالت جهانی در کتابهای درسی

 éدر تولیـد کتابهای درسـی چقـدر به تحوالت
جهانی توجـه میکنید؟
 èاینکـه مـا باید خود را با تحـوالت جهانی همراه کنیم،
ً
کاملا بدیهـی اسـت ،چون علـم و پیشـرفت فقط نـزد ما
نیسـت و نزد جهانیان اسـت .مـا اگر خودمان را بـا کاروان
پیشـرفت و ترقـی همـراه نکنیم ،عقـب میمانیـم .کاروان
پیشـرفت در کل دنیـا در حـال حرکت اسـت و به کشـور
خاصـی مربـوط نیسـت و در کل جهـان به سـرعت پیش
مـیرود .اگـر پیشـرفت را به یک پرنده تشـبیه کنیم ،دارد
بـا سـرعت مـیرود و اگر خودمـان را به آن نرسـانيم عقب
میمانیـم .ایـن واقعیتـی اسـت کـه مـا بایـد بـه آن توجه
کنیـم و احتـرام بگذاریـم .کتاب درسـی نیز بایـد خودش
را بـا تحـوالت جهانـی هماهنـگ کنـدً .
مثلا سـلولهای
بنیـادی ،نانو ،بایـو ،تکنولوژیهـا و فناوریهـای جدید در
بخـش رایانـهای ،محیطزیسـت و صنعـت را کـه موجـب
پیشـرفت در دنیاسـت ،بایـد وارد کتابهای درسـی کنیم
و از اینهـا و از تکنولوژیهـای روز اسـتفاده کنیـم .شـما
در فنیوحرفـهای الـی ماشـااهلل میبینیـد .در مکانیـک و
الکترونیـک هـم میبینیـد .در الکترونیک دیگـر نمیتوان
سـراغ جعبـة تقسـیم و کلیـد و پریـز رفـت ،بایـد سـراغ
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چیزهایـی نـو مانند آپهـا و نرمافزارهای جدیـد و رباتها
و خودروهـای بـدون راننـده هم برویم .ایـن کار را ما داریم
دنبـال میکنیـم و شـما رد پـای آن را در کتابهـای
فنیوحرفـهای دقیقـاً میبینیـد .بـرای تألیـف کتابهایی
مثـل فیزیک و شـیمی ،امسـال در پایـة دوازدهم چندین
کتـاب خارجـی را ترجمـه کردهانـد و بعـد از ترجمـه،
مباحـث جدیـد را بومیسـازی کـرده و در کتـاب در حـد
فهـم بچههـا آوردهانـد .در دنیـای امـروز ،هر  100سـاعت
حجـم اطالعـات دو برابر میشـود ،تـا جایی که بـه زودی
هـر  12سـاعت دو برابر شـود .در چنیـن دنیایی که حجم
اطالعـات و نوآوریهـای بسـیار دارد ،نمیتوانیـم خـود را
بیگانـه از پیشـرفتهای دنیـا قـرار بدهیـم .البتـه اینهـا
همـه بـه توانایـی مؤلفـان و برنامهریـزان و پژوهشـگران
مـا برمیگـردد .مـا در ایـن زمینه هر قـدر بتوانیم بیشـتر
حضـور و نقشآفرینـی کنیـم ،میتوانیـم بهتـر هـم پیش
برویـم .اینهـا را مـا تـا حـدودی دیدهایـم ،اما چیـزی که
ما االن در حال انجام آن هسـتیم ،مطلوبمان نیسـت .وضع
موجـود نسـبت بـه گذشـته بهتر شـده ،اما هنـوز مطلوب
نیست .
 éآیـا در تألیـف کتابهـای فنیوحرفـهای واقع ًا
تحوالتی انجام شـده اسـت و به اصطالح ،کارهای
جدیـد جهانـی را در کتابهای درسـی آوردهاید؟
 èبلـه .در فنیوحرفـهای نسـبت به نظری بیشـتر به آن
توجه شـده اسـت و میشود.
 éبرخـی از هنرآموزان میگوینـد هنوز محتوای
کتابهـای فنیوحرفـهای قديمـي اسـت .در
حالیکـه در بخـش فنیوحرفهای تحـوالت جهانی
خیلی زیـاد بوده اسـت.
 èشـما بایـد بـه شـواهد توجـه کنیـد نـه صرفـاً بـه
گفتههـای دیگـران .بههرحـال ما هنـوز با مطلـوب فاصله
داریـم .اگـر هـم موفـق نبودیـم ،برمیگـردد بـه اینکـه ما
ف بودهایـم و نتوانسـتهایم آنطـور کـه بایـد وارد
ضعیـ 
شو یم .

ما باید خود را با تحوالت جهانی همراه کنیم؛
چون علم و پیشرفت فقط نزد ما نیست و نزد
جهانیان است .ما اگر خودمان را با کاروان
پیشرفت و ترقی همراه نکنیم ،عقب میمانیم

جسـتوجوگری و کاوشـگری در کتابهـای
د ر سی

 éدر تولیـد کتابهـای درسـی چقدر بـه تقویت
روحیـة جسـتوجوگری و کاوشـگری بچههـا
توجـه میشـود؟
 èاصــوالً کتابهــای درســــــــــی را ،بهخصــوص
کتابهایــی مثــل علــوم ،ریاضــی ،شــیمی و فیزیــک را بــا
رویکــرد کارآفرینــی ،خالقیتمحــوری ،مســئلهمحوری و
پرس ـشمحوری تدویــن کردهایــم .یعنــی بچههــا فعــال
میشــوند .کارهــا فعالیتمحــور دیــده شــده و کتــاب
بــا ایــن نــگاه جلــو رفتــه اســت .بخشــی از ایــن موضــوع
بــه نحــوة تدویــن مــا برمیگــردد و بخــش عمــدة آن
بــه توانایــی معلــم در بــارور کــردن همیــن رویکردهــا
مربــوط اســت .اگــر معلــم دیــد ســنتی داشــته باشــد،
از ایــن محتواهــا چیــزی درنمیآیــد .یعنــی ایــن کتــاب
را بــا ســبک خــودش درس میدهــد .بــدون اینکــه بــه
ایــن مســائل توجــه کنــد .ضمــن اینکــه مــا در دوران
تحــول بنیادیــن یکســری کتابهــای جدیدالعنــوان
هــم داشــتهايم؛ مثــل کتابهــای تفکــر و پژوهــش،
تفکــر و ســبک زندگــی ،ســامت و بهداشــت ،خانــواده و
ســبک زندگــی ،اخــاق حرفـهای ،جهانشناســی معاصــر
و مطالعــات فرهنگــی .اینهــا کتابهایــی هســتند کــه
بــرای پــرورش جســتوجوگری و عالقهمنــد کــردن
بــه کاوشــگری نوشــته شــدهاند .امــا متأســفانه اینهــا
هــم در اجــرا بــا معلمــان غیرآمــوزش دیــده و غیرهمــراه
و غیرمســلط مصــادف شــدند و در عمــل خیلــی از ایــن
درسهــا کمرنــگ و بــه زنــگ تفریــح بچههــا تبدیــل
شــدهاند .خیلــی از معلمــان هــم از ایــن ســاعات بــرای
درسهــای دیگــر اســتفاده میکننــد و معلمــان هــم
زیــاد در ایــن کارهــا بــه بچههــا ســخت نمیگیرنــد و
میگوینــد شــب امتحانــی اســت .یعنــی ایــن بهتریــن
کتابهــای مــا کــه براســاس ضروریتریــن نیازهــای
ایــران و جهــان تدویــن شــدهاند ،مــورد توجــه الزم قــرار
نمیگیرنــد و ایــن برمیگــردد بــه توانمندیهــای مــا
در اجــرا .مدیــر مدرســه بایــد بشــود رهبــر برنامة درســی
در مدرســه .چقــدر میتوانــد در ایــن زمینــه نقــش
داشــته باشــد؟ خانوادههــا از مدرســه عشــق و محبــت
را مطالبــه نمیکننــد .خیلــی جاهــا حجــم کتــاب زیــاد
نیســت ،بلکــه از زمــان خــوب اســتفاده نمیکننــد.

اصوالً کتابهای درسی را ،بهخصوص کتابهایی
مثل علوم ،ریاضی ،شیمی و فیزیک را با رویکرد
کارآفرینی ،خالقیتمحوری ،مسئلهمحوری و
پرسشمحوری تدوین کردهایم .یعنی بچهها
فعالمیشوند
 éکتابهای درسـی چقدر در مؤلف و نویسـنده
کردن بچهها نقـش دارند؟
 èمـا بـا ایـن هـدف و نـگاه وارد تألیـف کتابهـای
درسـی نشـدهایم .مـا اهـداف دورههـای تحصیلـی را
تـازه تصویـب کردهایـم .جالـب اسـت کتابهـای 12
پایـة تمـام شـده و امسـال آخریـن پایـة آن اسـت .مـا
اهـداف دورههـای تحصیلی را تـازه نوشـتهایم و دو ماه
اسـت که شـورای عالی آن را تصویب کـرده و هنوز هم
ابلاغ نشـده اسـت .یعنی مـا تازه اهـداف را بازنويسـي
كردهايـم ،مـا بهطـور مسـتقیم ایـن مسـئله نویسـنده
شـدن دانشآمـوزان را ندیدهایـم ایـن هـم بیشـتر
برمیگـردد بـه مطالعـه و کتابخوانی بچههـا و ما باید
بچههـا را کتابخـوان بـار بیاوریم .خوانـدن زیاد کتاب
در نوشـتن و تألیـف کمـک زیـادی به بچههـا میکند.
تمریـن به نوشـتن هم خیلی مهم اسـت و باید نوشـت.
بـرای مثـال ،داستاننویسـی را کـه بهعنـوان تکلیـف
نـوروزی آوردهانـد ،خیلـی مهم اسـت .نوشـتن گزارش
اردو و سـفر و خاطـره خیلـی کمککننـده اسـت و این
مسـئلهای پرورشـی و آموزشـی اسـت که بچهها را باید
خـوب بـار بیاورنـد و هـر سـفری کـه میرونـد خاطره
و گـزارش آن را بنویسـند .بـه قـول آیتاهلل حسـنزاده
آملـی ،تا نویسـا نشـوی ،دانا نشـوی .واقعاً باید نوشـتن
و درک اهمیـت نوشـتن را بـه بچههـا آموخـت .بعضـی
چیزهـا آمـوزش دادنی نیسـتند .شـخص بایـد خودش
عالقـه داشـته باشـد و بـه دنبـال آن بـرود .اینهـا را
فقـط بـا کتابهـای درسـی نمیشـود دنبـال کـرد.
نخواهیـد کـه همـه چیـز را بـا نسـخة کتـاب درسـی
درمـان کنیـد .حتـی دکتر هم وقتی نسـخهای به شـما
میدهـد ،میگویـد بقیـة آن بـه خـود شـما بسـتگی
داردً .
مثلا اگـر اضطـراب داشـته باشـی و دعـوا کنـی
و حـرص بخـوری ،یـا داروهـا را مرتـب اسـتفاده نکنی،
خـوب نمیشـوی.
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احیای مدرســــــــــه
اساس ومحورهمه کـــارهاست
پـــای صحبــــــت دکتـــر
محمـــود امانیطهرانـــــــی
مدیـــر کل دفتـــر برنامهريـــزی
و تأليـــف كتابهـــای درســـی
دورة ابتداي ــي و متوس ــطة نظ ــري
اشاره

کار تألیـف کتابهـای درسـی جدید کـه از سـال 1390
آغـاز شـد ،بـا پایـان یافتن تألیـف کتابهـای درسـی پایة
دوازدهـم ،رو بـه اتمام اسـت .برنامههای آینـدة دفتر تألیف
كتابهاي درسـی دورة ابتدايي و متوسـطة نظري چیست؟
دکتـر محمـود امانیطهرانـی ،مدیـرکل دفتـر تألیـف
كتابهـاي درسـی دورة ابتدايـي و متوسـطة نظـري ،در
گفتوگـو با ما ،ضمن پاسـخ به سـؤال فوق ،گفـت« :عنوان
اصلـی کاری کـه دفتر تألیف از سـال  1390تاکنـون انجام
داده اسـت ،همسوسـازی برنامههـا و کتابهـای درسـی بـا
اسـناد تحولی اسـت».
وی افـزود« :مهمترین کاری که امـروز در آموزشوپرورش
ک نیروهـای بیرونـی بایـد انجـام شـود ،احیـای
بـه کمـ 
مدرسههاسـت .احیـای مدرسـه اسـاس و محـور همـة
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گفتوگو :نصراله دادار
عکاس :اعظم الریجانی

کارهاسـت و شـامل همـ ه چیـز میشـود :سـاختمان بـا
کیفیـت ،معلـم بـا کیفیـت ،مدیر بـا اختیـار ،زمـان کافی
و »...
دکتـر امانیطهرانـی میگوید« :نمیشـود انتظار داشـته
باشـیم کـه آموزشوپـرورش ما مثل سـوئد ،فنالنـد و ژاپن
باشـد ،امـا مدرسـة ما مخروبـه ،معلم ما فقیـر و بیانگیزه و
مدیر مدرسـة ما هیچکاره و دسـتوپا بسـته باشـد.
گفتوگـوی ما را بـا دکتر محمود امانیطهرانـی در ادامه
مالحظه میکنید:
 éآقـای دکتـر! کار تألیـف کتابهـای درسـی
جدیـد کـه از سـال  90آغـاز شـده بـود ،پـس از
اتمـام تألیـف کتابهـای درسـی پایـة دوازدهـم
برنامة شـما در دفتر چیسـت؟ بهخصوص کـه رئیس
سـازمان پژوهـش هـم عوض شـده و ایشـان هـم نگاههای
جدیـدی در رابطـه بـا سـازمان دارنـد.
 èآنچـه در ایـن فعالیـت فشـردة هفتسـاله (90
تـا  )97انجـام شـد ،عنـوان رسـمی آن همسوسـازی
برنامههـای درسـی و کتابهـای درسـی بـا اسـناد تحولی
بـود .همسوسـازی یعنـی هیچکـس در ایـن مـدت ادعای
اجـرای اسـناد تحولـی و برنامـة درسـی ملـی را نداشـته

اسـت .دلیـل ایـن بود کـه تولید حسـاب شـده ،بـا رعایت
همـة جوانـب تولیـد علمی ،نیازمنـد زمان بـود و این زمان
بایـد قبـل از اجـرا تخصیـص داده میشـدً .
مثلا یـک بازة
زمانـی سهسـاله صـرف تولیـد یکجا میشـد .امـا در عمل
فرمولـی کـه بـرای اجـرای اسـناد تحولـی ،برنامـة درسـی
ملـی و وزارت آموزشوپـرورش تحمیـل شـد ،ایـن بود که
از پایـة اول شـروع شـد .بعـد دوم و ششـم ،و بعـد سـوم و
هفتـم بهصـورت پلـهای ،تـا االن کـه رسـیدهایم بـه پایـة
دوازدهـم .ایـن کار در اسـاس فرصـت اجرای کامل اسـناد
تحولـی را گرفتً .
مثلا باید روی تصویب اهـداف دورههای
تحصیلـی کار جدی میشـد و ایـن فرصت گرفته شـده یا
بایـد روی تولیـد برنامههای درسـی حوزههـای تربیتی کار
میشـد که نشـد .بهطـور طبیعی ،آنچه کار شـد ،اسـمش
همسوسـازی بـود و بدیـن ترتیب بود کـه کتابها از حیث
محورهـای خـاص محتوایـی ،روشـی و ارزشـی بازنگـری
شـوند .البتـه تعـدادی درس جدید هم در جـدول درسها
بـود کـه بـرای آنها هـم برنامهریزی درسـی و تولیـد مواد
آموزشـی انجام شـد.
امـا در چند سـال آینـده ،وضعیت کام ً
ال متفـاوت خواهد
بـود .موظفیـم به اجرای اسـناد تحولی دسـت بزنیم؛ یعنی
به انطباق با اسـناد ،نه همسوسـازی .االن اهـداف دورههای
تحصیلـی را شـورای عالـی آموزشوپـرورش تصویب کرده
و در دسـت ماسـت .برنامـة درسـی حوزههـای تربیـت و
یادگیـری هم تهیه شـده اسـت .مـا بایـد اقداماتـی را آغاز
کنیـم کـه بـه تولیـد مـواد آموزشـی برنامههای درسـی و
مـواد آموزشـی منطبـق با اسـناد تحولـی منجر شـود .این
کار بهطـور طبیعـی بایـد از دورة ابتدایـی آغـاز شـود .االن
مـا بـه تولیـد یکپارچـة مـواد آموزشـی پایههـای اول تـا
سـوم ابتدايي میاندیشـیم و برای آن کارگروه کارشناسـی
تشـکیل دادهایم .ما االن برای برنامة درسـی صفر تا شـش
سـال تعهداتـی داریـم کـه بایـد انجـام دهیـم و آن را بـه
پـروژهای علمـی تبدیـل کردهایـم و پـس از اینکـه این دو
برنامـه سـامان گرفـت ،اجـرای آنهـا را خواهیم داشـت و
بـه حسـب سیاسـتهای بعـدی ،باید بـه دورههـای باالتر
بیابیـم .میخواهـم بگویم ،حجـم عمـدة کار کیفی ما پس
از ایـن آغـاز خواهـد شـد .در ایـن راه ،سیاسـتهایی کـه
ت
سرپرسـت محترم سـازمان عنـوان کردهاند ،مثل سیاسـ 
مـرز گسـتری و اسـتفاده از تـوان بیرونـی در انجـام امـور
مرتبـط بـا برنامهریزی درسـی و تألیـف کتاب ،جـزو لوازم
کار ماست.
 éفرمودیـد آنچـه تـا بـه حـال انجـام گرفتـه،
همسوسـازی بـا سـند تحـول بـوده ،نـه اجـرای
کامـل آن ،آیـا فکـر میکنید بـرای اجرای اسـناد
تحولـی بـاز هم کتابها دسـتخوش تغییر شـوند؟
 èبلـه .حتمـاً بایـد ایـن اتفـاق بیفتـد؛ البتـه نـه اینکـه

ت ساله انجام
ت فشردة هف 
آنچه دراین فعالی 
شد ،همسوسازی برنامههای درسی و کتابهای
درسی با اسناد تحولی بود .در چند سال آینده ،ما
موظفیم به اجرای اسناد تحولی ،یعنی به انطباق با
اسناد ،دست بزنیم
اتفاقی فوری باشـد .ما سـه سـال هیچ تولید جدید مبتنی
بر این نخواهیم داشـت ،بلکه این سـه سـال بایـد برگردیم
و امـوری را انجـام دهیـم تـا بتوانیـم به کتابهـای جدید
برسـیم .پس سـه سـال پایداری داریم و ایـن حداقل زمان
بـرای اولیـن پایههایـی اسـت کـه وارد آنهـا میشـویم.
ممکـن اسـت بـرای پایههـای دیگر بیـش از ایـن پایداری
داشـته باشیم.
 éبـا توجـه بـه اینکه شـما هنگام همسوسـازی
نیمنگاهـی هم بـه اسـناد تحولی داشـتهاید ،فکر
میکنیـد چـه درصـدی از کتابها باز دسـتخوش
تغییر شوند؟
 èایـن دقیقـاً برمیگـردد بـه اینکه ما تا چقـدر بخواهیم
نظـام آموزشـی خـود را نسـبت بـه اهـداف دورههـای
تحصیلـی کـه به تازگـی به تصویب شـورای عالی رسـیده
اسـت .بازتعریف کنیم .برای دسـتیابی به اهـداف دورههای
تحصیلـی ،شـما میتوانیـد بـا همیـن جدولهای درسـی
کنونـی جلـو برویـد و یـا میتوانیـد جدولهـا را زیـر و رو
کنیـد .این بسـتگی به سیاسـتهایی دارد که مـا در پیش
میگیریـم .اگـر مـا احسـاس کنیـم نظـام آموزشـیمان
تحمـل تغییرات عمیقتـر و گسـتردهتر را دارد ،همین کار
را خواهیـم کـرد .امـا اگـر در بررسـیهای آتـی در جهـت
اجـرای اسـناد به این نتیجه برسـیم که این نظـام ،االن به
هـر دلیـل ،تحمل تغییرات وسـیع را نداردً ،
مثلا در بخش
اجـرا ،تأمیـن معلـم و ارزشـیابی توانمنـدی الزم را نـدارد،
طبیعی اسـت بـه حداقل تغییـرات بسـنده کنیم.
 éدر نگاههـای بیرونـی نسـبت بـه تألیـف
کتابهـای درسـی ،ایـن نقـد وجـود دارد کـه
تدویـن کتابهای درسـی تحتتأثیـر 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 کتابهـای درسـی موافقیـد؟
 èدر جامعه ،نسـبت به کتابهای درسـی نقدهایی ایراد
میشـود .برخـی از آنهـا برمیگـردد به اینکـه در مجموع
جامعـه از خروجیهـای نظـام آموزشـی رضایـت نـدارد و
گاهـی ایـن را میگذارند پـای کتاب .گاهی هـم اگر جایی
بحـث کیفیت معلم باشـد ،پای معلم را وسـط میکشـند.
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هرکتاب درسی باید از سه تراز
یااســتانداردبرخوردارباشد:
اســتاندارد علمی،استاندارد
پداگوژیک و تربیتی و استاندارد
ارزشی
اگـر جایـی بحـث کارامـدی وزارت آموزشوپـرورش
باشـد ،پـای وزارت آموزشوپـرورش مینویسـند .اگـر هـم
جایـی بحـث اقتصـاد آموزشوپـرورش باشـد ،به پـای این
مینویسـند کـه پـول کافـی در آموزشوپـرورش نیسـت.
همـة اینهـا بـه یـک حـرف کلـی برمیگـردد و آن اینکه
مـردم در کل احسـاس میکننـد آن اتفاقـی کـه بایـد در
آموزشوپـرورش بیفتـد ،نمیافتـد.
امـا اگر بخواهیم بهطور دقیق بررسـی کنیـم ،باید بیاییم
سـهم هر مورد را روشـن کنیم .حتی چهبسـا سـهم پارهای
از بخشهـای اجتماعـی را معلـوم کنیـم کـه خواهناخـواه
روی کار مـا تأثیـر میگـذارد ،اما بیشـتر اوقات آنهـا را در
نظـر نمیگیریم .حتـی روی نقـش شـرکای اجتماعیمان
کـه روی رسـیدن بـه اهـداف ما تأثیـر دارند ،بحـث کنیم؛
مثـل فضـای رسـانهای کشـور ،صداوسـیما ،شـبکههای
تلویزیونـی اعـم از داخلـی و خارجی ،والدیـن و . ...
اگـر نتوانیـم سـهم اینهـا را بهدرسـتی احصـا کنیـم،
بهطـور مـداوم به محکـوم کـردن کورکورانه يكديگـر ادامه
خواهیـم داد .در ایـن بیـن ،هر کسـی خـود را از این حیث
کـه مـن در این قضیه سـهمی دارم ،جـدا میکنـد و لذا از
ایفای نقشـی که باید داشـته باشـد اسـتنکاف خواهد کرد.
بـه نظـر مـن ،به سـراغ هر بخـش میرویـم ،اگـر بتوانیم
بـا اسـتانداردهای مربـوط بـه آن بخـش ،آن را بسـنجیم،
میتوانیـم قضـاوت کنیـم کـه در مـورد وظایـف خـود چه
کوتاهیهایـی کـرده اسـت کـه باید جبـران شـود .یعنی با
خطکـش بایـد بـه سـراغ هـر بخـش برویـم .مـا در بخش
خـود خطکـش معینـی داریـم و با همـان سـراغ برنامهها
و کتابهـای درسـی میآییـم .میگوییـم هـر کتـاب
درسـی بایـد از سـه تـراز برخـوردار باشـد و ایـن سـ ه تراز
اسـتانداردهای بینالمللـی اسـت .یکـی از آن اسـتانداردها
ی
«اسـتاندارد علمی» اسـت .یعنـی کتاب بایـد از نظر علم 
در سـطح تـراز باشـد و مطالـب سسـت ،غلط ،بـیارزش و
غیرمفید نداشـته باشـد.
دومین اسـتاندارد هر کتاب درسی «استاندارد پداگوژیک
و تربیتـی» کتـاب درسـی اسـت .پداگـوژی یعنـی علـم و
هنـر یاددهـی .آیـا این کتـاب از روش یاددهـی ـ یادگیری
درسـتی بهـره میبـرد یا خیـر؟ آیا بـه دانشآمـوز بهعنوان
عنصـر و یادگیرنـدة فعالـی که تفکـرش باید تقویت شـود،
نـگاه میکنـد ،یـا او را یـک فـرد منفعـل دریافتکننـده
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میدانـد کـه قـرار اسـت فقـط ایـن مطالـب را بهخاطـر
بسـپارد و حفـظ کنـد؟ اینجاسـت کـه کتـاب درسـی از
کتـاب غیردرسـی و کتاب علمـی جدا میشـود .در کتاب
علمـی ،شـما پداگـوژی ندارید و راجع به علم مینویسـید.
امـا در کتاب درسـی پداگـوژی دارید؛ یعنـی اینکه فرایند
یادگیـری را از کجـا شـروع کنیم ،چه فعالیتـی را بیاوریم،
چه پرسشـی بپرسـیم ،و چه کاری را گروهـی و چه کاری
را انفـرادی انجـام دهیـم .تمـام اینها جایـگاه دارند.
سـومین تـراز کار مـا «تـراز ارزشـی» اسـت؛ ارزشهای
دینـی و اجتماعـی و ملـی و فرهنگـی و تمدنـی .آیـا ایـن
کتـاب نسـبت خـود را با ارزشها درسـت بیـان میکند یا
نـه؟ خطـوط قرمز کتاب و مسـائل فرهنگی کشـور رعایت
شـده اسـت یا نـه؟ این سـه تراز در هـر کتابی بـود ،یعنی
کار بـه درسـتی انجام شـده و اگر نبود ،درسـت نیسـت.
کاملا علمی و
ً
بـه نظـر مـن ،اگـر شـما امـروز از منظـر
تحلیلـی ،محتـوای کتابهای درسـی ایران و چند کشـور
دیگـر را مقایسـه کنیـد میبینیـد فاصلـة فاحشـی بیـن
آنهـا وجـود نـدارد .یعنـی اگـر کشـورهای دیگـر وجـوه
قدرتـی دارنـد ،ما هم داریـم و اگر وجوه ضعیفـی دارند ،ما
هـم داریـم .اینطور نیسـت که یک بررسـی علمی نشـان
دهـد کتابهـای مـا از حیـث ایـن سـه اسـتاندارد پاییـن
هسـتند و کشـورهای دیگر خیلـی باالیند .حتـی از حیث
هنـری و آمادهسـازی هـم همینطور اسـت .در کتابهای
درسـی جدیـد ،مدیـران هنری مـا نقش بسـیار خوبی ایفا
کردهانـد و کتابهـا بـا کتابهـای قدیـم فـرق کردهانـد.
االن کتـاب فیزیـک ژاپن  2018اینجاسـت .اگر شـما این
کتـاب فیزیک را کنار فیزیک مـا بگذارید ،میبینید کتاب
فیزیـک دبیرسـتان 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 ،یعنـی تصمیمگیری
دربـارة اهـداف ،محتـوا ،روش یاددهـی ـ یادگیری ،روش
ارزشـیابی و غیره.
مرحلـة دوم مرحلـة تدویـن برنامـة درسـی اسـت یعنی
تولیـد مواد آموزشـی؛ کتابهای درسـی و دیگـر ملزومات
آموزشی.
مرحلـة سـوم اجـرای برنامـة درسـی در سـطح کشـور
ا ست .
آنچـه بیـن آموزشوپـرورش مـا و دنیـا و بهخصـوص
کشـورهای پیشـرفته فاصله ایجاد کرده ،مرحلة اجراسـت.
ً
زمـان حضـور بچههای ما در مدرسـه نسـبت به تراز
مثلا
ِ
بینالمللی کشـورهای دیگر بسـیار کمتر اسـت .در نتیجه
مدرسـه تأثیرگذاری کمتری دارد .یعنی اجراسـت که بین
کشـورها فاصله ایجـاد میکند.
نکتـة دیگر این اسـت که سـهم عوامـل بیرونـی را نباید
نادیـده بگیریـم .بهنظـر مـن ،آموزشوپـرورش حتـی در

همیـن شـرایط نقـش خـودش را در پرورش یک نسـل به
خوبـی انجـام میدهـد .هنگامیکـه بچههـا فارغالتحصیل
میشـوند ،در مهارتهـای پایـة یادگیـری مثـل خواندن و
نوشـتن و حسـاب کردن و بسـیاری از زمینههای مربوط به
مهارتهـای پایة یادگیری رشـد خوبی کردهانـد .در زمینة
نگاه اسـتداللی و نگاه دقیق بـه مقولههای دینی و اعتقادی
هـم رشـد بسـیار خوبـی کردهانـد .وقتی بـا دانشآمـوزان
دبیرسـتانی صحبـت میکنید ،آنها کام ً
ال مسـتدل و قوی
حرفشـان را بـه شـما میزننـد ،به نحـوی که از رشدشـان
لـذت میبریـد و ایـن رشـد حاصـل کتابهایـی اسـت که
موقعیتهـای زیادی بـرای یادگیری آنها فراهـم کردهاند.
افرادی هسـتند که شـاید سـالها اسـت کتاب درسـی را
بـا دقـت ندیدهانـد و میگوینـد کتابهـای مـا حافظهمدار
و حجمشـان زیاد اسـت و فعال نیسـت و آموزش ما متعلق
به سـالها قبل اسـت .اینها درسـت نیسـت .این حرفها
از ناآگاهـی نسـبت بـه واقعیت ناشـی میشـود .اگـر امروز
کسـی کتابهای درسـی را ورق بزند ،میبینـد که مملو از
موقعیتهـای تفکـر ،گفتوگو ،بحـث ،بررسـی ،تبادلنظر،
تفکـر نقاد ،تفکر همهجانبه ،مشـاوره و جمعآوری اطالعات
اسـت کـه مهارتهـای پایة یادگیری محسـوب میشـوند.
االن شـما وارد مدرسـه شـوید و بـه بچههـا بگوییـد گـروه
سـهنفره تشـکیل دهنـد .بچههـا خیلـی راحـت تشـکیل
میدهنـد .دیگـر طوری نیسـت کـه بچههـا کار گروهی را
نشناسـند .میخواهـم بگویم که آموزشوپـرورش با همین
حـد از امکانـات بسـیار اندکـی کـه دارد ،نقـش خـود را به
خوبـی اجـرا میکنـدً .
مثلا مـا در درس دینـی بـه خوبی
هدفگـذاری کردهایـم .دینی سـه قسـمت دارد :اعتقادات،
اخلاق و احـکام .البته در کنار آن قرآن و سـیره هم مطرح
اسـت .در بخـش اعتقادات ،چهـار پله چیدهایـم و گفتهایم
در سـه سـال اول ابتدایـی بچههـا بایـد بـا چهـار صفـت
خداونـد یعنی مهربانی ،بخشـندگی ،دانایی و توانایی آشـنا
شـوند تـا احسـاس امنیتخاطـر کننـد .این خیلـی جالب
اسـت .اگر فرزندی پدری داشـت که بخشـنده و دانا و توانا
بـود ،بهطـور طبیعـی نسـبت به این پـدر احسـاس آرامش
و امنیـت خاطـر میکنـد .همیـن موضـوع را بـه خداونـد
تعمیـم و توسـعه دادهایـم تـا کـودک بفهمد خدایـی دارد
که مهربان و بخشـنده و دانا و تواناسـت .در سـه سـال دوم
دبسـتان دانشآمـوز بایـد شـناختی اجمالی از اصـول دین
پیـدا کنـد .یعنـی بداند که اصـول دین من توحیـد ،نبوت،
عـدل ،معاد و امامت اسـت و به آنهـا تعلقخاطر پیدا کند
و به این اصول دین باورمند شـوند .در دورة اول متوسـطه،
نوجوانـان بایـد چارچوب کلی معارف دینـی را پیدا کنند و
احسـاس هویت کنند .در دورة دوم متوسـطه ،دانشآموزان
با وجه اسـتداللی دین آشـنا میشـوند و احساس میکنند
میتواننـد در مقـام صیانت و دفـاع از اعتقاداتشـان برآیند.
کسـی کـه این چهـار پلـه را اینطـور میگذرانـد ،در دورة

من با نقدهایی که خیلی عامیانه و
بدون بررسی دقیقاند ،موافق نیستم .با
اطمینان میگویم ،خیلی از کسانی که
از آموزشوپرورش و کتابهای درسی
ایراد میگیرند ،اص ً
ال با وضعیت امروز
آموزشوپرورشآشنانیستند
پایانـی متوسـطه ،با وجه اسـتداللی دین مواجه میشـود.
لـذا وجـه اسـتداللی در کتابهـای دورة دوم متوسـطه
مـوج میزنـد .دانشآمـوز بـا ایـن کتابها شـالودة فکری
خـود را از ایدههـای شـهید مطهـری و عالمـه طباطبایی
گرفتـه و مسـتحکم کرده اسـت و ایـن واقعـاً در بچههای
ایـن دوره بـه چشـم میخـورد .وقتـی بـا بچههـا صحبت
ً
کاملا بـا چارچوبهای اسـتداللی با
میکنیـد ،میبینیـد
مـا حـرف میزننـد .مـن بـا نقدهایی کـه خیلـی عامیانه
و بـدون بررسـی دقیقانـد ،موافـق نیسـتم .بـا اطمینـان
میگویـم ،خیلی از کسـانی کـه راجع بـه آموزشوپرورش
ایـراد میگیرنـد یـا بهطـور خـاص راجـع بـه کتابهـای
درسـی صحبـت میکنندً ،
اصلا با وضعیت امروز ما آشـنا
نیسـتند .حتی با وضعیت امروز جامعه هم آشـنا نیسـتند
و چیزهایـی را محکـوم میکنند کـه اص ً
ال اطلاع کافی از
آن ندارنـد و ایـن هیـچ کمکـی به مـا نخواهد کـرد .امروز
دورهای اسـت که باید سـخن سـنجیده و درسـت زد تا به
تغییرات اساسـی و درسـت منجر شـود.
 éقبـول داریـم کـه خیلـی از نقدهـا بـه
آموزشوپـرورش عوامانـه و غیرعلمـی اسـت و
در تألیـف کتابهای درسـی سـعی شـده ترازها
و اسـتانداردها لحـاظ شـود .امـا خروجیهـای
آموزشوپـرورش بهگونـهای نیسـت کـه شـما
خودتـان هـم قبول داشـته باشـید .به نظر شـما
علـت چیسـت و چـه بایـد کـرد؟
 èبـه نظـر مـن ،کاری کـه آموزشوپـرورش بایـد بـه
کمـک بیـرون انجـام دهـد ،ایـن اسـت کـه شـروع بـه
احیـای مدرسـههای خـود کنـد .احیـای مدرسـه محـور
همهچیـز اسـت .احیـای مدرسـه ،یعنـی سـاختمان
مدرسـه ،زمـان کار مدرسـه ،کیفیـت معلـم و اختیـارات
مدیـر .یعنـی مدرسـه در هـر محلـهای کـه قـرار گرفته،
سـاختمانش نسـبت بـه سـایر سـاختمانهای آن محلـه
وضعیـت بهتـری داشـته باشـد .اگـر در روستاسـت در
حـد روسـتا باشـد و اگـر در شـهر اسـت در حـد همـان
شـهر باشـد .خیلـی از کشـورهایی کـه مـا بهعنـوان الگو
قـرار میدهیـم ،از همینجـا شـروع کردهانـد .اختیـار
مدیـر مدرسـه هـم یعنـی اینکـه او بایـد در انتخـاب
همـکاران خـود نقـش داشـته باشـد .در تشـویق و تنبیه
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امروز کشور ما را جوی فراگرفته که مملو از
سم است؛ سم بدبینی ،ناامیدی و اتهام .این
سموم بچهها را از پا در میآورد
آنهـا نقـش داشـته باشـد و  ....در سیسـتم کنونـی ،بـه
مدرسـه معلـم میدهنـد ،ولی مدیـر نمیتوانـد ریالی از
وجـه پرداختـی بـه معلـم را کم یا بـه آن اضافـه کند .و
سـطح اختیـار مدیـر خیلـی کـم اسـت .احیای مدرسـه
یعنـی احیـای مدیریـت .آیـا مدیـر مدرسـه میتوانـد
آموزشهـای داخلـی بـرای همکارانش بگـذارد و گواهی
دهـد یـا خیـر؟ ایـن امکانـات را مـا بـرای مدیـر قائـل
نیسـتیم .اگـر مدیر بخواهـد در جهت مثبـت خودنمایی
کنـد کـه الزمـة هـر انسـانی اسـت ،مجالـی نـدارد .مـا
بـرای احیـای مدرسـه بـه توجه بسـیار جدی ملـی نیاز
داریـم .نمیشـود انتظار داشـته باشـیم آموزشوپرورش
مـا مثـل سـوئد و فنالنـد و دانمـارک و ژاپـن باشـد ،اما
مدرسـة مـا مخروبـه ،معلـم ما فقیـر و بیانگیـزه و مدیر
مـا هیـچکاره و دسـتوپا بسـته باشـد .چنـد درصـد از
اسـتعدادهای کشـور و رتبههـای یـک تا دههـزار کنکور
هرسـال معلم میشـوند؟ مهم سـهم آموزشوپـرورش از
قلة اسـتعدادی کشـور اسـت .ایـن خیلی مسـئلة مهمی
اسـت .نقطـة مقابلش این اسـت کـه امروز عوامل بسـیار
زیـادی دارنـد همیـن دسـتاوردهای اندک مدرسـهای را
هـم تخریب میکنند .شـما در مدرسـه بـه بچهها درس
حقالنـاس و درسـتکاری و حلال و حـرام میدهید ،اما
وقتـی فرزنـد مـا پایـش را از مدرسـه بیرون میگـذارد،
اخبـاری مغایـر بـا آموختههایـش را میشـنود .ایـن
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فارغالتحصیـل کـه در فضـای روانیای که قـرار میگیرد
کـه احسـاس میکنـد نه آینـدهای بـرای او وجـود دارد.
و نـه در کشـورش آینـده و امکان اشـتغال برایش فراهم
اسـت .لـذا ،انگیزههـای درونیاش از بین مـیرود .امروزه
ایـن جـو مسـموم دارد بچههـا را از پـا درمـیآورد.
امـروز فضـای عمومـی کشـور مـا نسـبت به  10سـال
قبـل آغشـته بـه سـموم جانکاهـی مثـل ناامیـدی و
بدبینـی و بیاعتمـادی شـده اسـت کـه همـه دارنـد
سـرمایههای ملـی مـا را از بیـن میبرنـد .اگـر روزی در
مـورد دفـاع مقـدس حـرف میزدیـم ،در دفـاع مقـدس
یکچیـز واضـح بـود و آن آینـه هـر کـس مـیرود و
میجنگـد بـرای دفـاع از اعتقاداتش و ناموس و کشـور و
میهنـش و مـردم خـودش مـیرود و میجنگـد .امـا اگر
امـروز بجنگـد ،میگویند ایـن فقط بـرای منافع خودش
میجنگـد .میخواهـم بگویـم کـه کار آموزشوپـرورش
خیلی دشـوار شـده اسـت .هم بار خودش را باید بکشـد
و هـم بـار خرابکاری دیگـران را .آن هـم خرابکاریهایی
کـه آموزشوپـرورش در ایجـاد آنهـا نقشـی نداشـته و
حتـی کار کسـانی اسـت کـه آنچنان کـه الزم بـوده ،به
آموزشوپـرورش نرسـیدهاند .بودجههـا و هزینههـا را
جاهـای دیگـر صـرف کردهانـد و امـروز فقـط شـدهاند
مطالبهگـر .یعنـی کسـانی کـه بایـد بدهـکار باشـند،
خودشـان را در مقـام طلبـکار آوردهانـد کـه چـرا بچهها
آنطـور کـه میخواهیم نیسـتند؟ جواب روشـن اسـت.
زیـرا شـما آنطور کـه باید باشـید ،نیسـتید!
اتفاقـاً مـن بـا جوانـان امـروز خیلـی سـروکار دارم.
جوانـان امـروز بـه مراتب از نسـل قبلی بهترنـد و خیلی
مزیتهـا دارنـد کـه نسـل قبـل ندارنـدً .
مثلا اهـل ریا
نیسـتند ،بسـیار تفکر سـالمتری دارنـد و افـکار مادی و
منفعتجویانهای را که نسـل قبل داشـت و میخواسـت
بـه هـر قیمتی بـه جایـی برسـد ،اینهـا ندارنـد .خیلی
راحـت میخواهنـد زندگـی کننـد و فهمشـان از دیـن
روشـنتر اسـت و عینیتـر .قلبشـان هـم خیلـی پاکتر
اسـت و در معنویـت هم خیلـی با شـما همراهی بهتری
دارنـد .بـا خیلـی از ظاهرسـازیهایی کـه دیگـران
میکننـد ،مخالفـت میکننـد و راحـت آنهـا را محکوم
میکننـد.
 éدر فرمایشـات خـود اشـارهای داشـتید بـه
سـن پیـش از مدرسـه و سـن زير  6سـال .برای
آنچـه برنامههایـی داریـد؟
 èخیلـی برنامههـای خوبـی داریـم .یک پـروژة کامل
داریـم که یکـی از کارهای جـدی ماندگار ماسـت .برای
سـنین زير چهار و پنج تا شـش سـال دو برنامه و چهار
اقـدام مهـم در حـال انجـام اسـت .برنامه زير چهارسـال

تأمیـن محتـوای مهدهـای کـودک اسـت کـه مجـری
آن سـازمان بهزیسـتی اسـت ،امـا طبـق قانـون ،محتوا
را بایـد وزارت آموزشوپـرورش بدهـد و مـا االن پـروژة
تولیـد آن را داریم .برنامة پنج و شـش سـال هم مربوط
بـه پیشدبسـتان اسـت کـه هـم اجـرا و هـم محتـوا با
ماسـت و بـرای آن پـروژهای جامـع و قابـل توجـه و
ً
کاملا علمـی را در سـازمان پژوهـش آغـاز کردهایـم.
انشـاءاهلل ظـرف یکـی دو سـال برنامههـای درسـی آن
تولیـد میشـود.
 éممکن است تا سال  1400اجرایی شود؟
 èبله و شاید کم هم زودتر.
 éدربـارة وظیفـة معلـم بـه پداگـوژی اشـاره
کردیـد .اگـر پداگـوژی را رهبری آموزشـی در
نظـر بگیریـم ،در برنامههای کتابهای درسـی،
چقـدر بـه تقویـت معلـم و اینکـه معلـم واقع ًا
بشـود رهبـر آموزشـی ،توجه شـده اسـت؟
 èمـا در سـالهای اخیـر روی پداگـوژی معلمـی
خیلـی کار کردهایـم .اوالً اینکـه کتابهـا را بـر اسـاس
و مبنـای اصـول پداگوژیـک مینویسـیم .بـرای این کار
روی مؤلفـان خیلـی کار کردهایم تا خودشـان پداگوژی
را درک کننـد تـا کتابهـا را براسـاس اصـول پداگوژی
بنویسـند .در باب آموزش معلمان هم چند سـال اسـت
مؤلفـان کار آمـوزش معلمـان را انجـام میدهنـد و هـر
معلمـی ،بهطـور مسـتقیم توسـط مؤلـف و از طریـق
زیرسـاختهای الکترونیـک آمـوزش میبینـد .تمـام
آموزشهـا فیلمبـرداری و بارگـذاری میشـود تـا هـر
معلمـی در منزلـش هـم بتوانـد آموزشهـای مؤلفان را
دریافـت کند.
 éبرخـی از افرادی که دربـارة آموزشوپرورش
و اسـناد تحولـی مطالعـه میکننـد و بـه
کتابهـای درسـی پرداختهانـد ،معتقدنـد در
اسـناد تحولـی بُعد دینـی و بُعد انسانشناسـي
دانشآمـوزان برابـر دیده شـده اسـت ،ولی در
کتابهـای درسـی بـه بُعـد دینی بیشـتر توجه
شـده تـا بعـد انسانشناسـی .علت چیسـت؟
 èبیشـترین جایـی کـه ایـن موضـوع مطـرح اسـت،
در حـوزة اخلاق اسـت .عـدهای میگوینـد در
اخلاق خیلـی الزم نیسـت الزامـاً طبـق دیدگاههـای
دروندینـی جلـو برویـم و اگـر روی بخـش اخلاق
انسـانی متمرکـز شـویم ،شـاید حـدود  80درصـد
مسـائل اخالقـی موردنیـاز یـک انسـان پوشـش داده

شـود .مـا معتقدیـم ،اتفاقـاً همـان بخشهـای اخالقـی
انسـان هـم دینـی اسـت و ما نـگاه فطری بـه آن داریم.
مـا میگوییـم هنگامیکـه خداونـد انسـان را بـه ایـن
عالـم فرسـتاد ،درون او چیـزی بـه نـام فطـرت قـرار
داد و در ایـن فطـرت مشـخصههایی قـرار دادً .
مثلا از
مشـخصههای رویکـرد فطرتگرایـی ،میـل بـه زیبایـی
اسـت .یـا میل بـه فضیلتهاسـت که راسـتگویی یکی
از آنهاسـت .میـل بـه عدل و نفـرت از ظلم اسـت .این
مشـخصههایی کـه خداوند در انسـان گذاشـته ،در واقع
خـودش نـگاه دینـی بـه مسـائلی اسـت کـه مـا بـه آن
اخلاق انسـانی میگوییـم .از دیـد مـا ،خـود اخلاق
انسـانی هـم ریشـة دینـی دارد و ما اص ً
ال نسـبت به این
موضـوع در آموزش اخالق احسـاس جدایـی و دوگانگی
نداریـم .مهربانـی ،نوعدوسـتی و کمـک بـه دیگـران
عبارتهایـی هسـتند کـه در برنامـة درسـی و اهداف ما
بـه خوبـی آمـده و فصل مشـترک همـة آدمهـا در این
عالمانـد .اینکـه بگوینـد در برنامههـای درسـی اینها را
بـا رنـگ و بـوی دینـی آوردهایـم ،درسـت اسـت .یعنی
اینهـا میتوانـد بـا رنـگ و بـوی سـکوالر و غیردینـی
بیایـد ،در حالیکـه در کتابهـا بـا رنـگ و بـوی دینـی
آمـده اسـت .مـا پرهیـزی از ایـن نداریـم .میشـود
راسـتگویی را در فضـای درون دینـی گفت و میشـود
خـارج از دیـن بهعنـوان یـک ویژگـی انسـانی گفـت.
مـا وجـه دینـی آن را هـم مطـرح میکنیـم کـه خـدا
راسـتگویان را دوسـت دارد و دروغ گنـاه اسـت و ....
شـما هـم میتوانیـد بگویید نسـبت به والدیـن مهربان
باشـید و هـم میتوانیـد کنـار آن بگوییـد «و بالوالدیـن
احسانا».
مـا در جامعـهای زندگـی میکنیـم کـه نظـام دینی را
پذیرفتـ ه اسـت و مـردم مـا مؤمن هسـتند .بنابرایـن ،ما
چیزهـای را حـذف نکردهایـم ،ولی مسـائل انسـانی را از
زاویـة دینـی هـم میگوییـم .مـا نوعدوسـتی ،مهربانـی،
حسـن خلـق ،کمـک بـه دیگـران ،آزار نرسـاندن بـه
دیگـران ،و تحقیـر نکردن مـردم را داریم .چیـزی را کنار
نگذاشـتهایم و اگـر کنـار گذاشـته بودیم ،آن را پوشـش
میدادیـم .امـا اینطور هـم نبوده کـه الزاماً چـون دینی
اسـت بگوییـم .االن در جامعه نسـبت بـه آدمهایی که از
دیـن حرف زدنـد ،ولی برعکس عمل کردند ،حساسـیتی
بهوجـود آمـده اسـت .بـه همیـن خاطـر ،اینگونـه فکـر
میکنـد کـه مـا در کتـاب درسـی بـه ابعـاد انسـانی کم
توجـه کردهایـم ،در حالـی کـه از دیـد مـا ،مقوالتـی که
تحتعنـوان اخلاق انسـانی شـهرت یافته اسـت ،عموماً
از منظـر دینـی نیـز موردتأییـد و تأکید کامل قـرار دارد
تضـادی بیـن این دو مشـاهده نمیشـود.
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1230-1397

ب های درسی ايران
كتا 

از واگذاري تأليف تا سازمان پژ وهش و برنامهريز ی آموزشی
اسفنديار معتمدي

نخسـتين كسـي كـه در ايـران مدرسـه تأسـيس كرد و
كتابهـاي درسـي نوشـت ،حـاج ميرزاحسـن رشـديه،
معـروف به «پـدر معارف ايران» بود (قاسـميپويا.)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
ماههـاي بعد .پيـش از آن ،كتاب درسـي «مكاتب» ،همان
كتابهـاي معمولـي بزرگسـاالن بـود ،بـا ايـن تفـاوت
كـه بـه كـودكان و نوسـوادان ،هـر بـار بيش از چند سـطر
درس نميدادنـد و محصـل ،بـه كمك تكـرار ،مطالب را به
حافظـه ميسـپرد و بيـان ميكـرد .نمونـة ايـن كتابهـا
«مقدمـة گلسـتان سـعدي» و «پنـج الحمـد» بودند.
پـس از آنكـه نهضـت مدرسهسـازي در ايـران شـكل
گرفـت و مدرسـهها در تهران و شهرسـتانها داير شـدند،
مؤسسـان ،مديـران و معلمـان ايـن مـدارس ،بـه تأليـف
كتابهـاي درسـي ،مطابـق ذوق و عالقة خـود ،پرداختند.
نمونـة آنهـا چنينانـد:
كتابهايـي در اخلاق و اصـول و فـروع ديـن از حـاج
ميـرزا يحيـي دولتآبـادي
تعليماالطفـال در الفبـا و قرائـت فارسـي از ميـرزا
محمودخـان مفتـاح الملـك.

تاريـخ مختصـر ايـران از محمدعلـي فروغي
ذكاء الملـك.

حـاج سـيد سـعيد طباطبايـي نائينـي ( 1293هــ -
ق 1256/ش) بنيانگـذار  10مدرسـه ،يـك كتابخانـه
و چاپخانـه در اصفهـان ،همچنيـن مؤسـس كتابخانـة
گوهرشـاد مشـهد 18 ،جلـد كتاب درسـي بـراي كودكان
تأليـف كـرد (ايمانيـد ،يادمـان فرهنـگ اصفهـان).
كتابهايـي كـه بـراي دورة ابتدايـي نوشـته ميشـدند،
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بيشـتر براسـاس فرهنـگ ايرانـي ـ اسلامي بودنـد.
كتابهـاي درسـي دورة متوسـطه را غالبـاً دبيـران بـا
اسـتفاده از جزوههايـي كـه در دارالفنـون نوشـته بودنـد،
تأليـف ميكردنـد .آنهايـي كـه زبانهـاي خارجـي
ميدانسـتند ،كتابهـاي اروپايـي را ترجمـه ميكردنـد.
ابتـدا ايـن ترجمههـا را بـه صـورت جـزوه بـراي
دانشآمـوزان در كالس ميگفتنـد و آنهـا مينوشـتند
و بعـد هميـن جزوه ،همـراه فهرسـت كتـاب خارجي ،به
شـكل كتـاب درسـي درميآمـد.
در مقدمة نخسـتين كتاب درسـي فيزيـك چنين آمده
است:

بسماهللالرحمنالرحيم

«بعـد الحمـد و الصلـوئ ،هشـت نه سـال قبل ايـن بنده
در مدرسـة علميـه كـه از مدارس متوسـطة شـهر تهران
محسـوب ميشـود ،سـمت معلمـي علـم فيزيك داشـتم
و سـه دوره ايـن علـم را بـراي سـه طبقـه از طبقـات آن
مدرسـه تدريس نمودم .دور ة اول را به مقتضاي اسـتعداد
محصليـن بالنسـيه معضل گفتـم و دورههاي دوم و سـوم
را كـه كـم قوهتـر بودنـد ،مختصـر كـردم و ازآنجـا كـه
كتابـي در ايـن علـم متناسـب تدريـس طبقـات مزبـور
موجـود نبـود ،مطالـب را از خـارج تقريـر مينمـودم و
مينوشـتند .تقريراتـي كـه بـراي طبقـات دوم و سـوم
كـرده بودم ،چـون جمع و تدوين شـد ،به صـورت كتابي
درآمـد .1327 .هـ.ق بندة شـرمنده ،محمدعليبن فروغي
(ذكاءالملك)».

قانون اداري و قانون اساسي وزارت معارف

وزارت علـوم در سـال  1239شمسـي تأسـيس شـد و
پـس از انقلاب مشـروطه ( 1285ش) و تصويـب قانـون
اساسـي و متمـم آن ،نام آن بـه وزارت «معـارف ،اوقاف و

صنايـع مسـتظرفه» تغيير يافـت (يغمايـي.)1357 ،
قانون اداري اين وزارتخانه در 11شهريور  1389و قانون
اساسـي معـارف در  1290از تصويـب مجلـس گذشـت.
طبـق ايـن قوانين ،دولـت مسـئوليت آموزشوپـرورش را
برعهـده گرفـت و در خصوص برنامة مـدارس و كتابهاي
درسـي ،مـوارد زيـر در مجلس به تصويب رسـيد:
ت اسـت از تأسيسـاتي
مـادة  :1مكتـب و مدرسـه عبـار 
كـه بـراي تربيت اخالقـي ،علمي و بدنـي انباي نـوع داير
ميگـردد.
مـادة  :2پروگـرام مـدارس و مكاتـب از طـرف وزارت
معـارف معين ميگـردد و بايد در پروگـرام حيثيت علمي
و صنعتـي و نشـو و نمـاي بدنـي ملحوظ باشـد.
قانون اساسـي معـارف در زمـان وزارت ابراهيم حكيمي
(حكيمالملـك) از تصويـب مجلـس گذشـت و براسـاس
آن برنامههـاي درسـي نوشـته شـدند .در زمـان هميـن
وزيـر ،قانـون اعزام  30تن از جوانان مسـتعد كشـور براي
تحصيـل در خارج از كشـور تصويب شـد كـه  15نفر آنان
در رشـتة تعليـم و تربيـت تحصيـل كننـد .دكتر عيسـي
صديـق و دكتـر علـي اكبـر سياسـي جـزو ايـن  15نفـر
بودند.

نصيرالدوله و اصالح برنامة درسي

در سـال  1297ش ميـرزا احمدخـان بَـدِر (نصيرالدوله)
وزيـر معـارف شـد .او در زماني بـه وزارت رسـيد كه ايران
يكـي از سـختترين دورههاي تاريـخ خـود را ميگذراند؛
گ جهانـي اول و تسـلط روس
بـه خاطـر آثـار شـوم جنـ 
و انگليـس بـر ايران ،قحطـي ،خشكسـالي ،بيماريهايي
همهگيـر ،اغتشاشـات داخلـي و خالـي بـودن خزينـة
دولـت .امـا در عـوض يـك وزيـر بـا تدبير و يـك مجلس
قانونگـذاري مصمـم داشـتيم كـه پيشـنهاد وزيـر را بـه
صـورت زيـر در آبان  1297شمسـي چنيـن تصويب كرد:
اول :چهـل بـاب مدرسـ ة ابتدايـي مجانـي و شـش باب
دبيرسـتان متوسـطة غيرمجاني كه فقط كسـر بودجة آن
را دولـت بهطـور 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
ميشـود؛ 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 تصويبنامـه خواهند بود.
عالوه بر كسـر يـك صدم حقوق كلية كارمنـدان دولت،
مصـوب شـد كـه از مالكيـن هم يك صـدم درامد سـاالنة

آنهـا 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 ً
قبلا وجـود داشـتند ،در اثر فقر
مـردم تعطيل شـده بودند.
ميـرزا احمدخـان دسـتور داد كـه نبايد
فرصـت را از دسـت داد .بايـد مـدارس
جديـد را بـا نمره مشـخص كرد تـا بعدها
نـام مناسـب بـراي آنهـا تعييـن شـود
(مـدارس نمرهاي ،نمـرة  ،1نمـرة  ،2نمرة
 3و )...
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 اصلاح واقع
شـد .مدرسـههاي دولتي و مجاني تأسـيس شـدند .معلم
دولتـي بـه كالس رفـت و تربيـت معلـم پايهگذاري شـد.

كتابهايوزارتي

در سـال  1300قانوني 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
كتابهـاي درسـي را مطابـق برنامـهاي كـه وزارت معارف
بـه آنهـا ابلاغ ميكـرد ،تأليـف كننـد .در هميـن برنامه
بـود كـه آموزش علـوم (علـم االشـيا) از دور ة ابتدايي آغاز
شـد و كتابهايي براي آموزش علوم نوشـته شـدند .البته
تدريـس ايـن كتابهـا بيـش از سـه چهـار سـال ادامـه
نداشـت و بـه دليـل كمبود كاغذ ،مشـكل چـاپ و ناتواني
معلـم ،كتابهـا از برنامـه خـارج شـدند و فقـط كتـاب
علماالشـيا بـراي سـال پنجـم دبسـتان جـاي كتابهـاي
علـوم را گرفت.
در سـال  ،1307در زمـان وزارت يحيي
خـان قرهگوزلـو (اعتمادالدولـه) تهيـة
كتابهـاي درسـي دور ة ابتدايـي بر عهدة
وزارت معـارف قـرار گرفـت و كتابهايـي
نوشـته شـدند كه از لحـاظ مفاهيم علمي
و ادبي متناسـب با نياز سـني و احتياجات
اجتماعـي دانشآموزان بودند و نسـبت به
كتابهـاي قبلـي ارزانتـر و از نظـر چاپ
مرغوبتـر بودنـد و بـه موقـع بـه دسـت
دانشآمـوزان ميرسـيدند .در  27مهرمـاه
 1317تصويبنامـهاي از هيئـت وزيـران
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گذشـت كـه در آن تأليـف كتابهـاي
درسـي دبيرسـتان بر عهـدة وزارتخانـه قرار
گرفـت و مـدت سـه سـال بالغ بـر  80جلد
كتاب دبيرسـتاني به سرماية وزارت فرهنگ
منتشـر شـد .ايـن كتابهـا كـه بهعنـوان
«كتابهـاي وزارتي» معروف شـدند ،از نظر
دقـت در صحـت مطالـب و زيبايـي چاپ و
نـوع كاغـذ و جلدسـازي ممتـاز بودند.
مخـارج تأليـف از راه فـروش كتابهـا
تأميـن ميشـد .بـراي هـر درس در دورة
متوسـطه گـروه مؤلـف تشـكيل شـده بود.
ً
مثلا گـروه تاريـخ عبـارت بودنـد از:
عبدالحسـين شـيباني ،اسـتاد دانشـگاه،
دكتـر رضـا زادهشـفق ،اسـتاد دانشـگاه،
نصـراهلل فلسـفي ،اسـتاد ،غالمرضـا
رشيدياسـمي ،و حسـين فرهـودي دبيـر.
مشـكل اين كتابهـا اصطالحات و واژههايـي بودند كه
فرهنگسـتان ايـران انتخاب و توجيه كرده بـود و هنوز در
ذهـن معلمان و محصالن جـاي نگرفته بودند.

آزادي تأليف

در  ،1320ايـران مدتـي بـه اشـغال بيگانـگان درآمـد
و اوضـاع سياسـي و اقتصـادي آن آشـفته شـد و دولـت
توانايـي مالـي چـاپ كتابهـاي وزارتـي را نداشـت .در
نتيجـه ،چـاپ كتابهاي 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 آشـفتگيهاي تـازهاي بـه بـار آمـد .فضـاي
رقابـت آزاد سـبب شـد كـه بـراي يـك درس مشـخص
ناشـران و مؤلفان گوناگون كتابهاي مختلفي بنويسـند،
ب دورة
بهطـوري كـه جـاي  80عنـوان كتـا 
دبيرسـتان  228عنـوان كتـاب چاپ شـده بود
(آلاحمـد ،بلبشـوي كتاب درسـي ،)1339 ،به
گونـهاي كـه ادامـة رقابـت آزاد به هـرج و مرج
منتهـي شـد و كتـاب درسـي از نظـر كمـي و
كيفـي بـه ابتذال كشـانده شـد.

تأسـيس سـازمان كتابهاي درسي
ايران

«وضـع كتابهاي درسـي ايران در سـالهاي
اخيـر از نظـر ابتـذال محتويـات و تنـوع
بيحـد و حصـر و گرانـي آنهـا و زد و بندهـا
و سوءاسـتفادههايي كـه در كارهـا بـود ،بـه
جايي رسـيد كـه بايـد تصميم قاطعـي به نفع
مـردم گرفتـه ميشـد و آن فسـاد و هـرج و مـرج پايـان
مييافـت» (دكتـر خانلـري 24 ،شـهريور .)1342
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ايـن تصميـم قاطـع در جلسـة مورخـة 1341/12/18
هيئـت وزيـران بـه صـورت تصويبنامـة زيـر اعالم شـد:
«بـه منظـور بهبـود وضـع كتـب درسـي دبسـتانها و
دبيرسـتانها و تهيـة متـن كتابهايـي كـه متناسـب بـا
پيشـرفت علـم و فرهنـگ و ارزانـي بهـا و توزيـع منظـم
ب نمودنـد:
باشـد ،هيئـت وزيـران تصويـ 
مـادة  .1تأليـف و تهيـة كتابهـاي درسـي دبسـتان و
دبيرسـتان از ايـن تاريـخ منحصراً برعهـدة وزارت فرهنگ
(آموزشوپـرورش كنونـي) باشـد.
مـادة  .2بـراي تهيـة متـون ايـن كتابهـا هيئتـي در
وزارت فرهنـگ ،مركـب از عـدهاي از دبيـران و اسـتادان
و سـاير دانشـمندان بـه تشـخيص و دعـوت وزارت مزبور
تشـكيل ميگـردد.
بـه دنبـال اين تصويبنامه ،سـه كار اساسـي زير صورت
گرفت:
 .1تشـكيل شـركت سـهامي طبع و نشـر كتاب درسـي،
كـه قـرارداد چـاپ و توزيـع كتابهـاي درسـي بـه آن
واگذار شـد.
 .2تشـكيل  14كميسـيون با شـركت  63نفر از اسـتادان
و دبيـران كارآزمـوده بـراي انتخـاب يـك كتاب بـراي هر
مادة درسـي
 .3تهي ة اساسنامة سازمان كتابهاي درسي ايران
بـه دنبـال تهية اسـاسنامه ،مقدمات تشـكيل سـازمان
كتابهاي 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
فاطمـي در  1343/8/14تشـكيل شـد و آقـاي دكتـر
محمـود بهزاد با پيشـنهاد وزير فرهنـگ و تصويب هيئت
دولـت به مدت سـه سـال به رياسـت سـازمان كتابهاي
درسـي ايران برگزيده شـد (اسـفنديار معتمدي.)1357 ،
تشـكيل سازمان كتاب درسـي در همان سال اول به نتيجه
رسيد:
«سـهولت و سـرعت كار در امـر توزيـع و انتشـار
كمنظيـر درخـور همـه گونـه سـتايش و تقديـر بـود.
همتـي كـه كارگـزاران فرهنـگ و دانشـمندان بلندپايـه
و گرانسـنگ در فراهـم كـردن متـن مهـذب و مطلـوب
كتابهـاي درسـي در كار كردهانـد ،شايسـتة هـر گونـه
تحسـين و تشـويق وآفريـن اسـت كـه رنـج بردهانـد و
گنـج آورده و خـون خورده و مشـك پروردهانـد (ماهنامة
آموزشوپـرورش ،1343 ،دكتـر مظاهـر مصفـا).

مشكالت تازة كتابهاي درسي

تا سـال  1345دور ة تحصيل پيش از دانشـگاه شامل دو
دور ة شـش سـالة ابتدايي و شـش سـالة متوسـطه بود :از
ايـن سـال نظام آمـوزش تغيير كرد و به سـه دورة ابتدايي

پنـج سـاله ،راهنمايي سـه سـاله و متوسـطة چهار سـاله
تقسـيم شـد .در نظام جديد ،نوآوريهـاي فراواني صورت
گرفـت :آموزش هنر و علوم تجربـي از كالس اول ابتدايي
آغـاز شـد .در دورة ابتدايـي و راهنمايـي ،علاوه بر كتاب
دانشآمـوز ،كتـاب راهنماي تدريس معلـم تأليف و توزيع
شـد .بسـياري از كتابهـا 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 هدفهـاي نظام جديد شـدند.
«اصالح نظامآموزشوپرورش كشـور كه از حدود سـال
 1342با تشـكيل شـوراي اصلاح نظـام آموزشوپرورش
بهطـور جـدي آغـاز شـده بـود ،تـا مرحلـة تهيـة برنامـة
تحصيلـي دور ة پنـج سـالة ابتدايـي همچنـان زيـر نظـر
شـوراي اصلاح نظـام با كيفيـت مطلوبـي ادامـه يافت تا
آنكـه اصلاح نظـام بـه تدريـج از رونـق افتـاد و اقدامـات
مربوطـه روز بـه روز كمرنگتـر شـدند :بـه طـوري كـه
تهيـة برنامـة دورة راهنمايـي كـه در حقيقـت شـاه بيت
ترانـة اصلاح نظـام به شـمار ميآمـد و فراينـدي انقالبي
و بيسـابقه بـود ،بـه دسـت كارشناسـان با سـابقة وزارت
آموزشوپـرورش افتاد كـه جز در چارچوب نظام آشـناي
گذشـته ،نميتوانسـتند بينديشـند .در نتيجـه ،جريـان
اصلاح نظـام يكباره از مسـير اصلي خـود منحرف گرديد
(شـكوهي.)1357 ،
سـازمان كتابهاي درسـي در سـال  1353با دو مشكل
عمـده روبـهرو شـد ،يكي تأليـف كتابهاي جديـد و دوم
مشـكل چاپ و توزيـع كتابهاي تأليف شـده .تهية 500
عنـوان كتـاب جديـد بر طبـق برنامـه ،بهويژه بـراي دورة
متوسـطة نظـري و فنـي كار آسـاني نبود .بـراي بعضي از
ايـن رشـتهها مؤلـف نداشـتيم و پيـش از ايـن كتابي در
فارسـي بـراي بعضـي از ايـن رشـتهها وجـود نداشـت .از
سـوي ديگـر ،چايخانههاي كشـور ممكن نبـود حدود 55
ميليـون جلد كتـاب را در پنج ماه اول سـال  1356چاپ
و توليـد و توزيـع كننـد .ايـن سـازمان در سـال تحصيلي
 636 ،57-58عنـوان كتـاب درسـي را در مجموع بالغ بر
 70ميليـون جلـد تأليـف ،چـاپ و توزيع كرد و 15سـال،
بـراي نخسـتين بـار ،كتابهايـي را تأليف و منتشـر كرد
كـه از نظـر درسـتي متن ،تناسـب بـا يادگيرنـده ،زيبايي
چـاپ و جلدبنـدي ،بـا كتابهاي گذشـته متفـاوت بود.

سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي

در  27تيرماه  1355قانون تشـكيل سـازمان پژوهش
و نوسـازي آموزشـي به تصويب مجلس شـوراي ملي
رسـيد و جاي سـازمان كتابهاي درسـي را گرفت .چند
مـاده از اين قانون چنين اسـت:
مـادة  .1بـه منظـور تحقيـق و بررسـي در مسـائل

كيفـي آموزشوپـرورش و ارزشـيابي
مسـتمر و تنظيـم برنامههـاي
تحصيلـي و تأليـف و تدويـن كتـب
درسـي و آمادهسـازي مـدارس و
مؤسسـات آموزشـي تابـع وزارت آ.
پ ،بـراي كاربرد وسـايل و روشهاي
نـو در جهـت اعتلاي كيفيـت
آموزشوپـرورش ،سـازماني بـه
نـام «سـازمان پژوهـش و نوسـازي
آموزشـي» تشـكيل ميگـردد.
مـادة  .2وظايف سـازمان عبارتاند
از:
 .1پژوهـش در محتواي برنامههـاي آموزشوپرورش در
دورههـاي مختلـف تحصيلي ،باتوجه بـه نيازمنديهاي
كشـور و توانايـي و خصوصيـات روانـي دانشآمـوزان و
تشـخيص هدفهاي هر دورة تحصيلي و تهيه و تنظيم
برنامههـاي درسـي و تعييـن كميتهاي مطلـوب براي
تحصيالت در سـطوح و رشـتههاي مختلف
 .2مطالعـه و تنظيـم روشهـاي سـاده در تنظيـم
امتحانـات و رشـتههاي مختلـف
 .3تهيـه و تأليـف كتـب و نشـريات آموزشـي و كمـك
بـراي دانشآمـوزان و معلمـان و مربيـان
 .4تعييـن و تهيـة مواد و وسـايل آموزشـي و فهرسـت
اسـتاندارد و تجهيزات و وسـايل آموزشـي
 .5انجـام دادن تحقيقـات بنيـادي در زمينـة بهبـود
كيفـي و كمـي آموزشوپـرورش
 .6تربيت كارشناسان مورد نياز وزارت آموزشوپرورش
در سـال  1357انقلاب اسلامي بـه وقوع پيوسـت و
در  1358/12/25مصوبـهاي به تصويب شـوراي انقالب
رسـيد كه بـه موجب آن «سـازمان پژوهش و نوسـازي
آموزشـي» بـه «سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي
آموزشـي» تغيير نام داد و از سـازمانهاي
وابسـته بـه آموزشوپرورش شـد.
بعـد از انقلاب اسلامي ،برنامههـاي
درسـي و به دنبـال آن كتابهاي درسـي
تغييـرات پياپـي يافتنـد و برنامههـاي
دور ة پنـج سـالة ابتدايـي و سـه سـالة
راهنمايـي و چهـار سـالة متوسـطه بـه
تصويـب شـوراي عالـي رسـيدند و برخي
از كتابهـاي درسـي از برنامههـا حـذف
شـدند و محتـواي كتابهـاي درسـي (به
غيـر از كتابهاي علوم تجربـي و رياضي)
تغييـرات مـداوم داشـتند .بـراي اصلاح
برنامههـاي آموزشـي در سـال 1365
بـا تصويـب شـوراي عالـي انقلاب فرهنگي« ،شـوراي
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تغييـر بنيـادي نظـام آموزشوپـرورش» بهوجـود آمـد و
پـس از مطالعـة «طـرح كليـات نظـام آموزشوپـرورش»
در دورة عمومـي و دورة فراگيـر كاربـردي  -علمـي مطرح
شـد .در تيرمـاه  1368كليـات تغييـر نظـام مـورد تأييـد
شـوراي انقلاب فرهنگي قـرار گرفت .در تابسـتان 1369
«طـرح انتقـال به آموزش متوسـطة مطلوب» تدوين شـد
و از مهـر  1371بـراي حـدود  10درصـد از دانشآمـوزان
پايـة اول متوسـطه نظام جديد بـه طور آزمايشـي به اجرا
درآمـد .از نوآوريهـاي عمـده در نظـام جديـد متوسـطة،
تشـكيل شـاخة كار و دانـش بـراي مهارتآمـوزي و
تأسـيس دورههـاي پيـش دانشـگاهي و كارداني پيوسـته
بـود (آمـوزش متوسـطه.)1372 ،
بـا وجـود بعضـي از پيشبينيها ،اين طرح نيـز در عمل
بـا مسـائل و مشـكالت فراوانـي روبـهرو شـد و بـه دنبـال
اجـراي اين طرح ،كتابهاي درسـي متوسـطه دو سـه بار
تغييـر كردنـد .گرچـه كوشـش بر آن بـود كـه كتابهاي
درسـي جديـد براسـاس فعـال كـردن دانشآمـوز تنظيم
شـود و بـا تمرينهـا و فعاليتهـا ،بـه جـاي حفـظ كردن
و بـه خاطر سـپردن مفاهيـم ،دانشآموزان متوجه سـطح
بـاالي يادگيـري شـوند ،امـا متأسـفانه در عمـل آزمـون
سراسـري بـراي ورود دانشآمـوزان بـه دانشـگاهها و
مـدارس عالـي همـة هدفهـاي دور ة متوسـطه را تحـت
تأثيـر نامطلـوب خـود قـرار داد و بـه جـاي مهارتهـاي
عملي و رشـد قـدرت تفكر ،مهارت تسـت زدن جاي همة
هدفهـا قـرار گرفت كـه هنوز در همة سـطوح آموزشـي
ادامـه و تسـلط دارد .يكـي از طرحهـا و برنامههـاي موفق
آموزشوپـرورش بعـد از انقلاب اسلامي ،طـرح آمـوزش
علـوم در دور ة ابتدايـي و راهنمايـي (دور ة عمومـي) بـود.
ايـن طـرح در دفتـر تأليـف و برنامهريـزي بـه صـورت
غيررسـمي از ابتـداي دهـة  1370مطـرح شـد و گروهي
از دبيـران عالقهمنـد و دلسـوز شـوراي آمـوزش علـوم
در دور ة عمومـي را تشـكيل دادنـد و تأليـف كتابهـاي
درسـي ،راهنمـاي معلـم ،كتـاب كار و تربيـت معلـم را بر
عهـده گرفتنـد .ايـن شـورا توانسـت هدفهـاي جديـد
آموزش علوم را بشناسـد و بشناسـاند و بـه تدريج معلمان
را بـا هدفهـاي دانشـي ،توانشـي و نگرشـي آشـنا كند و
كتابهـاي درسـي را طـوري بنويسـد كه دانشآمـوزان با
مهارتهاي مشـاهده ،طبقهبنـدي ،اندازهگيـري ،برقراري
ارتبـاط ،تفسـير ،پيشبيني ،جمـعآوري و انجـام آزمايش
آشـنا شـوند و در عمـل بـه كار يادگيـري بپردازند .ضمن
آنكـه هدفهـاي نگرشـي چـون مسـئوليتپذيري ،نظم،
همكاري ،حفظ محيط زيسـت و  ...درآنها تقويت شـود.

بستة آموزشي به جاي كتاب درسي

قرنهـا تنهـا مواد آموزشـي كتابهـا بودنـد و خواندن و
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نوشـتن و بـهكار 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 آنهـا ميتـوان يادگيري را
آسـانتر ،سـريعتر و گسـتردهتر كرد و مطالـب ياد گرفته
را تثبيـت كرد و تعميـم داد .اكنون سالهاسـت كه براي
هـر دانشآمـوز در هـر پايـة تحصيلـي بسـتة آموزشـي
تهيـه ميشـود .بسـتة آموزشـي مجموعـة منسـجمي از
كتـاب دانشآمـوز ،كتاب كار و تمرين ،كتاب آزمايشـگاه،
دفترچـة راهنمـا بـراي معرفـي سـايتهاي مفيـد و
كتابهـا و اماكـن ديدني اسـت ،بهطوري كـه دانشآموز
ميتوانـد براي يادگيري از چشـم و گوش و سـاير حواس
خـود اسـتفاده كند.
در سـالهاي اخيـر ،اقدامـات بسـيار مؤثـري از نظـر
توليـد نرمافزارهـاي آموزشـي ،تجهيز آزمايشـگاه ،اتصال
بـه شـبكة ملي اطالعـات ،گالريهـاي عكس ،وبسـايت
هدفمنـد كـردن رايانه ،مقاالت شـبكة رشـد و دانشنامة
انجمنهـاي علمـي و گروههـاي المپياد صـورت گرفته و
بعضـي از مدرسـهها هوشمندسـازي شـدهاند.

سند تحول بنيادين آموزشو پرورش

سـند تحـول بنياديـن آموزشوپـرورش 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 چشـمانداز بيسـت سـالة كشـور»« ،سـند
تحـول بنياديـن» در دوم مـرداد  1389در جلسـة 826
شـوراي عالـي آموزشوپـرورش مـورد تأييـد قـرار گرفت
و بـراي اجـرا بـه وزارت آموزشوپـرورش ابلاغ شـد .بـر
طبـق دسـتورالعملهايي كـه در ايـن سـند و دنبالههاي
آن آمده اسـت ،دورة دوازده سـالة پيش از دانشـگاه شامل
دو دور ة ابتدايي و دو دورة متوسـطه ،هر كدام شـش سال
اسـت .دور ة راهنمايـي حـذف شـده اسـت .دانشآمـوزان
اول ابتدايـي از سـال  1390و دانشآموزان اول متوسـطه
از همـان سـال در كالس اول در دور ة جديـد قرار گرفتند
و نظـام جديـد همزمـان از ابتدايي و متوسـطه آغاز شـد.
در راهـكار  9/3در سـند تحـول بنياديـن ،توسـعة
مشـاركت بخشهـاي دولتـي و غيردولتـي در انجـام
امـور بـه توليد ،چـاپ ،توزيـع مـواد و منابع آموزشـي در
چارچـوب سياسـتهاي آموزشوپـرورش تـا تأكيـد بـر
سياسـت توليـد بسـتههاي آموزشـي و سياسـت چنـد
تأليفـي در كتـاب درسـي پيشبينـي شـده اسـت.
اكنـون راهبـرد سـازمان پژوهـش آن اسـت كـه بسـتة
آموزشـي را با سـند تحـول بنيادين انطبـاق دهد و كتاب

درسـي را پايدارسـازي كنـد ،بـه طـوري كـه الزم نباشـد
كتـاب درسـي هـر سـاله تغييـر كند.
يكي از اشـكاالت تغيير نظـام آموزشوپرورش آن اسـت
كـه بـا تغييـر نظـام ،مجمـوع كتابهـاي درسـي رايـج
تغييـر ميكننـد و بـراي آمـوزش معلمان و آشـنايي آنها
بـا كتابهـاي جديـد فعاليـت الزم صـورت نميگيـرد .از
ايـنرو ،معلمـان بـا اصطالحـات يـا مفاهيـم كتابهـاي
جديـد آشـنا نيسـتند و در برابـر ايـن كتابهـا مقاومـت
ميكننـد ،يـا اگـر عكسالعمل نشـان نميدهنـد ،راندمان
تدريـس آنهـا بسـيار ناچيـز خواهـد بود.

خالصه و نتيجة كار

بـا تأسـيس مـدارس جديـد ،لـزوم تأليـف كتابهـاي
درسـي احسـاس شـد .مؤسسـان ،مديـران و معلمـان اين
مدرسـهها براسـاس عالقـة خـود دسـت بـه تأليـف كتاب
درسـي زدنـد .پـس از انقلاب مشـروطه ،وزارت معـارف
مسـئوليت آموزشوپـرورش كشـور را بـر عهـده گرفـت
و برنامـة درسـي هـر كالس را مشـخص و مؤلفـان آزاد را
بـه رعايـت برنامـه ملـزم كـرد .در  1307آموزشوپرورش
تأليـف كتابهـاي دورة ابتدايـي و در  1317تأليـف
كتابهـاي متوسـطه را بر عهـده گرفـت .از  1320به بعد،
دولـت نتوانسـت كتابهـاي متوسـطه را چـاپ و منتشـر
كنـد و تأليـف كتابهـاي درسـي آزاد شـد و دبيـران
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
كتابهـاي درسـي را بـر عهده گيـرد .سـازمان كتابهاي
درسـي ايران پانزده سـال مسـئوليت تأليف و توزيع كتاب
درسـي را بـر عهـده داشـت تـا آنكـه سـازمان پژوهـش و
ي جاي آن
برنامهريـزي آموزشـي و بعـد برنامهريزي درسـ 
را گرفـت و كتـاب درسـي را توليـد و منتشـر كـرد.
نگاهـي بـه تاريـخ تأليـف كتـاب درسـي در ايران نشـان
از پيشـرفت مـداوم كتـاب درسـي و توجـه بـه ذوق و
عالقـه و نيـاز دانشآمـوزان داشـته و دارد و كوشـش بـر
ايـن اسـت كـه كتابهـاي درسـي بتواننـد عاملـي بـراي
يادگيـري مهارتهـاي زندگي فردي و شـغلي و اجتماعي
دانشآمـوزان باشـند و نشـاط و فعاليـت آنهـا را همـراه
يادگيـري افزايـش دهنـد.

نظـر وزيـر آموزشوپرورش نسـبت بـه كتاب
درسي

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

محترم آموزشوپرورش داشـتند .جنـاب وزير دربارة كتاب
درسـي گفتنـد« :مؤلفـان و كارشناسـان بـا دقـت كامـل
كتابهـاي درسـي را بـا توجـه بـه هدفهـاي آموزشـي
كـه مهمتريـن آنها رشـد مهارتهـاي عملـي و زندگي و
تقويـت قواي ذهني و قدرت تفكر اسـت ،تأليف و براي هر
جملـة آن بـا افراد صاحبنظر مشـورت ميكننـد تا كتاب
كاملتـر شـود و مسـئله طـرح ميكننـد تـا دانشآموزان
قـدرت حـل مسـئله يابنـد .امـا هنـوز كتابهـاي درسـي
بـه دسـت آنهـا نرسـيده ،انـواع حلالمسـائل و كتـاب
راهنمـا بـا عنوانهـاي جـذاب پاسـخ مسـائل را در اختيار
دانشآمـوزان و خانـوادة آنهـا ميگذارنـد و تلويزيـون
هـم تبليـغ ميكنـد و بچههـا خوشحـال ميشـوند كـه
پاسـخ مسـائل را ميداننـد .ايـن موضـوع مانـع از رشـد
ذهنـي دانشآمـوزان ميشـود و بـراي جامعه ،از هـر مواد
مخـدري ،خطرناكتـر اسـت.
هـدف آموزشوپـرورش توانـا كـردن قـدرت تفكـر
دانشآمـوزان از راه روبـهرو شـدن بـا مسـائل و تلاش در
يافتـن راه حـل آنهاسـت ،ليكـن بسـياري از كتابهـاي
كمكآموزشـي موجـود پاسـخ مسـائل را در اختيـار
دانشآمـوزان قـرار ميدهنـد و تلويزيـون مبلـغ اينگونـه
كتابهـا و روشهـاي نادرسـت ميشـود».
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دردنیای امروز،
ثبات ازآن تغییـراســـت

با مؤلفان کتابهای درسی دورۀ متوسطه نظری

اشاره

جهـان دقیقهای مکث نمیکند و با سـرعتی شـگفتانگیز
بـه سـمت توسـعه و پیشـرفت پیـش مـیرود .مـا بـرای
زندگـی در هـر مقطعـی از زمان ،اگـر بخواهیم هـم پای این
پیشـرفت و توسـعه گام برداریـم ،سـخت نیازمنـد آمـوزش
هسـتیم .برخـی آموزشهـا در خانـواده صـورت میگیـرد و
بخـش دیگـری از آن را بایـد در محیطـی بـا عنوان مدرسـه
فـرا بگیریـم .کتابهای درسـی دبسـتان تا پایان دبیرسـتان
و سـپس در دوران دانشـگاه ،یکـی از ایـن ابزارهای آموزشـی
اسـت .اگـر بنـا باشـد بـا جهـان امـروز همـگام باشـیم و در
کنـارش آمـوزش ببینیـم و رو بـه جلـو حرکت کنیـم ،پس
باید شـرایط محیط آموزشـی فرزندانمـان را مطابق روز مهیا
کنیـم .تغییـر کتابهـای درسـی که در طول سـالیان سـال
شـاهد آن بودیـم ،رویدادی قابلتأمل اسـت کـه تنها به نظام
آموزشـی کشـور ما اختصاص ندارد .مدت کوتاهی اسـت که
آخریـن تغییرات منطبق بـا نظام آموزشـی  ۶.۳.۳کتابهای
درسـی را پشـت سر گذاشـتهایم .حال این سـؤال پیش روی
ماسـت کـه آیـا ایـن تغییرات بـه پایان آمـده یا چنـدی بعد
دوبـاره ادامـه خواهند یافت .مسـیر تهیه و تولیـد کتابهای
درسـی و فراینـد این کار چگونه اسـت؟ دغدغههـای این کار
تجلیلازمؤلفان
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گفتوگو :محمدحسین دیزجی

کدام اسـت؟
بـا ایـن پرسـشها میزگـردی تشـکیل دادیـم و از چند
فعـال حوزة تألیـف کتابهای درسـی دوره نظـری دعوت
کردیـم ایـن پرسـشها را بـا آنـان در میـان بگذاریـم و از
نظـرات آنـان مطلـع شـویم .ناهیـد فالحیـان ،مسـئول
گـروه مطالعـات اجتماعی دفتـر تألیف کتابهای درسـی
و مؤلـف کتابهـای تاریـخ ،جغرافیـا و علـوم اجتماعـی،
عبـاس پرتویمقـدم ،مسـئول گـروه تاریـخ دفتـر تألیف و
مؤلـف کتابهـای تاریـخ ،جغرافیـا و مطالعـات اجتماعی؛
نازیـا ملکمحمودی ،کارشـناس مسـئول گـروه جغرافیا و
مؤلـف کتابهـای جغرافیـا ،مطالعات اجتماعی و انسـان و
محیطزیسـت ،و احمـد احمـدی ،مسـئول بخـش فیزیک
دفتـر تألیف و مؤلف کتابهای علـوم و فیزیک ،حميدرضا
اميـري ،كارشـناس گـروه رياضـي در این نشسـت حضور
پیـدا کردنـد .حاصـل کار پیش روی شماسـت.
 éکتابهـای درسـی در طول چند دهـه همواره
بـا تغییر و اصلاح از نظـر محتوا ،تصویـر و حجم
روبـهرو بودنـد ،آخریـن تغییـرات نیز بر اسـاس

سیسـتم آموزشـی  ۶.۳.۳انجـام شـد .سـؤال
نخسـت من این اسـت؛ آیـا به نظر شـما ،تغییر در
کتابهای درسـی ضروری اسـت و اگر الزم اسـت،
ایـن مهم باید چگونـه و با چـه ویژگیهایی انجام
شو د ؟
فالحیـان :بهطورکلـی ،کتابهـای درسـی یـک عمـر
مفیـد دارند .بـرای طول مدت این عمر سـالهای مختلفی
ذکـر شـده کـه بیشـتر آن را بیـن پنـج تـا هفـت سـال
دیدهانـد .البتـه ایـن عمـر بـر حسـب اسـتاندارد کشـورها
ممکـن اسـت متفـاوت باشـد .مؤلفـان کتابهـای درسـی
در کشـور مـا غالبـاً از نظـر مدتزمـان بـرای تألیـف کتاب
جدید همیشـه محدودیت زمان داشـتند ،اما بـا وجود این،
تلاش کردهانـد کتابهای مناسـب به دسـت دانشآموزان
و معلمـان برسـند .در طـول ایـن سـالیان ،تلاش شـد
کتابهـا و محتواهـای آموزشـی از حالـت حافظهمحـور
بـودن به سـمت فعالیتمحـور بـودن و کاربردی شـدن در
زندگـی افـراد حرکـت کند .البتـه اتفاقهای خوبـی در این
زمینـه افتـاد .شـاید تغییرات جزئی باشـند ،امـا کتابهای
فعلـی مـا تا چند سـال آینـده پاسـخگوی نیازهای کشـور
هسـتند امـا آنچـه در کنار ایـن تغییـرات و به مـوازات آن
بایـد شـکل بگیرد ،بحث تغییـر در روش آمـوزش معلمان،
روش ارزشـیابی ،و تحول در سـاختار ارزشیابی آموزش این
مباحـث در کتابهاسـت .ایـن تغییـرات شـاید تـا حـدی
هـم به مـوازات تغییـر کتابها انجامشـده باشـد ،اما کافی
نیسـت .مـا در ایـن زمینـه به تکمیل بسـتة آموزشـی نیاز
داریـم ،موادی که ضمیمه کتاب باشـند ،تا معلم و شـاگرد
در مسـیر آمـوزش بتواننـد از آنها اسـتفاده کنند.
اميـري :بلـه ايـن تغييـرات ضروريانـد و بـا توجـه بـه
توسـعه و تغييـري كـه در وجـوه مختلـف علـوم در حـال
انجامانـد ،مطمئنـاً بـراي علمـي چـون رياضـي كـه ملكة
علـوم اسـت نيـز بايـد ايـن تغييـرات را و البتـه همسـو و
همراسـتا بـا نيازهاي جامعـه و علومي ديگـر مانند فيزيك
شـاهد باشيم.
 éجنـاب آقـای پرتـوی شـما در ایـن رابطه چه
نظـری داریـد .آیا بـا بازنگـری کتابهای درسـی
موافـق هسـتید؟ اگـر قائل بـه بازنگری هسـتید،
ایـن مهـم چگونه بایـد صـورت بگیرد؟
پرتـوی :از نظـر مـن بازنگری به چنـد دلیل بایـد انجام
شـود .اول اینکه سـاختار آموزشی به شکل نامتعارف از پایه
ششـم شـروع شـد .اجرای آزمایشـی هـر طرحـی در همه
جـای دنیـا هسـت ،امـا چون ایـن تغییـرات از پایة ششـم
صـورت گرفت امکان انجام آزمایشـی آن میسـر نشـد .دوم
اینکـه تغییـرات در اطالعـات کتابهای درسـی ،در سـایر
کشـورهای دنیـا هـم انجـام میشـود بایـد ارزیابی کـرد و
سـپس بازخوردها را دید .محتوا و روش تدریس را بررسـی
و نقـاط قـوت و ضعـف را بـا دقت مطالعـه کنیم.

امیری :مطمئن ًا براي علمي چون
رياضي كه ملكة علوم است نيز بايد اين
تغييرات را و البته همسو و همراستا
با نيازهاي جامعه و علومي ديگر مانند
فيزيكشاهدباشيم.
اميـري :كتابهـاي درسـي براسـاس چند محـور اصلي
تأليـف ميشـوند كـه فهرسـتوار به آنهـا اشـاره ميكنم.
البتـه هركـدام از ايـن محورهـا به توضيحاتي مبسـوط نياز
دارد كـه در فرصتـي ديگـر بـه آنها خواهيـم پرداخت.
 .1مطالعـة تطبيقـي چنديـن برنامـة درسـي رياضـي از
كشـورهايي كـه در آموزش رياضي موفـق بودهاند و مطالعة
اسـناد باالدسـتي مانند سـند تحول و سـند برنامة درسي،
ملـي و پژوهشهاي انجام شـدة داخلـي و خارجي و تدوين
برنامـة درسـي حـوزه رياضي بـراي پايههـاي  1تا 12؛
 .2تشـكيل تيمهـاي تأليـف شـامل دبيـران مجـرب بـا
سـابقة تأليـف ،اسـتادان و متخصصـان موضوعـي رياضـي،
آموزشـگران رياضـي و متخصصـان برنامهريـزي درسـي و
تأليـف براسـاس برنامـة تدويـن شـده و بـا توجـه بـه خرد
جمعـي و شـركت همة اعضاي تيـم تأليـف در تأليف همة
فصلهـاي كتـاب (بيـش از  40جلسـة سـه سـاعته بـراي
تأليـف هـر كتـاب از پنـج كتـاب تأليـف شـده بـراي پايـة
دوازدهـم در سـه رشـته)
 .3قـرار دادن نسـخة اوليـة تأليفهـاي انجـام شـده روي
سـامانة اعتبارسـنجي و سـايت گـروه رياضـي ،بـه منظـور
دريافـت نظـر دبيـران و كارشناسـان محترم
 éخانـم ملـک محمـودی شـما چـه نظـری در
اینبـاره داریـد؟
ملکمحمـودی :از سـال  ۹۰تـا  ۹۷رونـد پرشـتابی
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موضوعـات و مباحـث مطـرح شـده در كتـاب درسـي بايد
بـا سـطح درك دانشآمـوزان و نيازهـاي جامعـه مطابقـت
داشـته باشند.

پرتوی :در پایةدوم متوسطه،
سامانهای 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
دراینبـاره شـکل گرفـت .مـن احسـاس میکـردم در
وضعیـت جنگـی قـرار داریـم .اما حـاال با شـنیدن نظرات
دکتـر تورانی ،ریاسـت سـازمان ،احسـاس آتشبـس دارم.
البتـه کارهـای خوبـی در ایـن سـالها انجـام شـد .چنـد
بـار نظرسـنجی داشـتیم .یک مرحله نظرسـنجی توسـط
دبیرخانـه صـورت گرفـت و دبیـران هـم بـه مـا کمـک
کردنـد ،تـا حـدی کـه دربـارة جملههـا و عبارات درسـی
کتابهـا هـم نظـر دادنـد.
اميـري :دغدغههـاي زيـادي دربـارة تأليـف كتـاب
درسـي وجـود داردً .
مثلا اينكه هيـچ نوع غلط يا اشـكال
محتوايي ،علمي،تايپي يا ويرايشـي نبايد در كتاب درسـي
بـه چشـم بخـورد .از ديگـر دغدغههاي تأليـف كتابهاي
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 كتابهاي
درسـي را بـه دانشآمـوزان منتقـل كنند .از طـرف ديگر،
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 éآیـا نظرسـنجی محـدودة خاصی داشـت؟ مث ً
ال
معلمان اسـتان تهـران مخاطب بودند یـا دامنة کار
وسـیعتر بود؟
ملکمحمودی :نظرسـنجی مربـوط به کل کشـور بود.
یک رویداد دیگر در اینباره ،نظرسـنجی توسـط پژوهشگاه
بـود که انجام شـد .ایـن کار درواقع نوعی اعتباربخشـی بود
که نظـرات معلمان ،دانشآمـوزان ،دبیران و کارشناسـان را
بهطـور تصادفـی و رنـدم دریافـت کردنـد .اینطور نیسـت
کـه وقتی یک کتاب نوشـته میشـود ،دیگر دسـتنخورده
و هیچ چک و اصالحی نداشـته باشـد .گاهـی اصالح جزئی
و گاه کلـی الزم اسـت .کتاب جغرافیای ایـران دائم در حال
تغییرات است.
فالحیـان :الزم اسـت من ایـن نکته را یـادآوری کنم که
تغییـر با تصحیـح متفـاوت اسـت .در تغییر ،کتـاب بهطور
کلـی عـوض میشـود ،امـا بحث اصلاح به شـکل جزئیتر
اسـت و مـا بهطـور مسـتمر بـا اصلاح کتابهـا در ارتباط
هسـتیم .گاهـی مبنـای ایـن اصلاح ،نظـرات مخاطبـان و
مـردم اسـت؛ حتـی اگر بـرای یک متـن ،عکس بهتـری به
دسـت مـا برسـد ،کارشناسـان ایـن جابهجایـی را در نظـر
میگیرنـد.
ملکمحمـودی :ما  ۳۱کتاب اسـتان شناسـی داریم .در
ایـن کتابهـا آدابورسـوم ،فرهنـگ ،زبـان ،اقلیـم و برخی
نکتههـای دیگـر را داریـم کـه گاه بـر اثـر برخـی تغییرات
جغرافیایـی یـا نظیر آن ،بایـد این تغییـرات را اعمال کنیم.
بـرای مثـال ،یک شهرسـتان تا سـال قبل جزو یک اسـتان
محسـوب میشـد و از امثـال زیرمجموعـة اسـتان دیگـری
قرارگرفتـه اسـت .مـا بایـد ایـن را در کتـاب درسـی خـود
لحـاظ کنیـم .ایـن مـوارد جـزو کارهـای اصالحـی کتـاب
درسـی هستند.
اميـري :بـه نظر من ،يكـي از چالشهاي مهـم در تأليف
كتابهـاي درسـي رياضـي ،ارائـة مطالـب كتـاب بهصورت
كاربـردي اسـت ،طـوري كـه دانشآمـوزان در ارتبـاط بـا
زندگـي روزمـره ،قابليـت درك و اسـتفاده از ايـن مطالب را
داشـته باشـند .همچنيـن ،كمبود وقـت كافي و آزمايشـي
تدريـس شـدن ايـن كتابهـا ،چالشهـاي ديگـري بـراي
مؤلفان به شـمار ميروند .در مسـير تأليف كتاب مشـكالت
ديگـري نيـز وجـود دارند كـه بسـياري از آنها بـه آموزش
بـه موقـع و به اندازة معلمـان و دبيران محتـرم برميگردند.
 éبنابرایـن ،اقشـار ،نهادهـا و عمـوم مـردم در
جامعه نسـبت بـه این تغییرات حسـاس هسـتند
و هـر کـدام بنـا بـه جایـگاه و نیـاز خـود بـا

آموزشوپـرورش ارتبـاط میگیرند و نظـرات خود
را مطـرح میکننـد.
احمدی :مطالبه جامعـه از آموزشوپـرورش زمانی باید
صـورت بگیـرد که تغییر در کتاب درسـی صـورت نگرفته
باشـد .ماهیت دنیای امروز ماهیت تغییرپذیری با سـرعت
باالسـت .در حـال حاضر ،آنچه در دنیای امـروز ثبات دارد،
خـود تغییر اسـت .هـر وقت از ایـن تغییر باز بمانیـم ،باید
اعتـراض کنیـم و خواسـتار آن شـویم .روزگاری کتـاب را
بعـد از ۱۰ـ  ۱۵سـال عـوض میکردنـد .بعدها ایـن زمان
کوتاهتـر شـد .بـرای مثال ،کتـاب فیزیک هالیـدی را هر ۵
سـال بازنگـری میکردنـد .کمکـم ایـن زمـان به دو سـال
یکبـار رسـید و شـاید امـروز هر یک سـال یکبـار کتاب
را بررسـی میکننـد و در صـورت لـزوم اصالحاتـی در آن
انجـام میدهنـد .ایـن ماهیـت دنیای امـروز اسـت .در این
تغییـرات و اصلاح کردنها به دانش ،شـیوة آمـوزش آن و
مـوارد مرتبـط توجه میشـود .امـروزه تغییر جـزو ماهیت
آموزش محسـوب میشـود.
نکتـة مهـم در اینجـا آن اسـت کـه ایـن تغییـر اصلاً
بـرای دانشآمـوز جدید تغییر محسـوب نمیشـود .یعنی
دانشآمـوزی کـه امسـال وارد پایة مث ً
ال دهم شـده اسـت،
سـال قبـل در این پایه نبوده و تغییر کتاب امسـال برایش
محسـوس نیسـت .این تغییر را معلم متوجه میشـود که
چنـد سـال اسـت در این پایـه تدریـس میکنـد .درواقع،
دانشآمـوز بـا نیـازی کـه خـودش دارد کتـاب را آمـوزش
میبیند .
 éلطف ًا یک مثال ملموس بزنید.
فـرض کنیـد ما تا سـال قبـل دربـارة تزریـق مطالبی را
بـه دانشآمـوزان خـود یـاد میدادیـم .مث ً
ال داخل سـرنگ
دارو میریزیـم و از طریـق رگ یـا عضلـه آن را وارد بـدن
میکنیـم .حـاال در علم فیزیـک روش دیگری آمده اسـت
کـه طبـق آن ،تزریـق دارو بدون سـرنگ انجام میشـود و
بیمـار دردی حـس نمیکنـد .این علـم روز اسـت و ما این
مطلـب را در کتاب درسـی میآوریم .شـاگرد این محتوا را
که برابر دانش روز دنیاسـت ،در کتاب درسـی فرامیگیرد.
وقتـی علـم روزبـهروز و با سـرعت تغییـر میکنـد ،ما هم
بایـد مطالـب درسـی خـود را برابـر دانش روز بـه مخاطب
عرضـه کنیـم .االن در ریاضـی بچههـا بایـد فلسـفة یـک
مبحـثً ،
مثلا عمل تقسـیم را ،یاد بگیرنـد و مـا آن را یاد
میدهیـم .علاوه بـر علـم ،فنـاوری هـم تغییـر میکنـد.
شـیوههای مناسـب آمـوزش هم تغییـر میکنند .لـذا باید
این تغییر مناسـب و بجا و از پیش قراوالن و صفشـکنان
ایـن امـر هم حمایـت کنیم.
 éمسـیر تهیـه و تولیـد کتابهـای درسـی و
تغییـر و فرآینـد آن بـرای کسـانی کـه بهطـور

احمدی :در دنیایی که همهچیز به
سرعت تغییر میکند و پیشرفتها به
روز و ساعت هستند ،ما باید محتوایی
را برای دانشآموزان خود تهیه کنیم
که مناسب امروز و فردای آنان باشد
مسـتقیم با آن در ارتباط هسـتند ،شاید موضوعی
بدیهی و آشـنا باشـد ،حـال آنکه برای بسـیاری از
مخاطبـان کتابهـای درسـی ،این مسـیر چندان
شناختهشـده نیسـت .در اینبـاره برایمان صحبت
کنید .
پرتـوی :فرایند تألیف کتابهای درسـی فرآیندی منظم
و پیچیـده اسـت .بعـد از آنکـه اهـداف برنامـه در سـازمان،
دفتر و گروههای درسـی موردنظر تعیین شـد ،یک شـورای
برنامهریـزی بـرای هـر درس داریم که شـامل کارشناسـان
گـروه درسـی ،متخصصان موضـوع موردنظر و اسـتادان آن
درس و رشـته هسـتند .در کنـار این افـراد ،معلمان مجرب
را هـم بایـد در نظـر بگیریـم .ایـن شـورا کار برنامهریـزی و
تألیـف را بـه عهـده دارد .در گام اول ،سـرفصلها مشـخص
میشـود .سـپس در هـر درس ،بخشهـای آن را تعییـن
میکننـد .مسـیر و قلمـرو یادگیری را هم معلـوم میکنند.
سـپس بـه موضوع انتخـاب مؤلف میرسـند .گـروه مؤلفان
ممکـن اسـت از میان همـان شـورای برنامهریـزی انتخاب
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فالحیان :االن یکی از نیازهای مبرم
آموزشوپرورش کشور ما ایجاد تحول در
مطالعه،تحقیقوتولیدبرنامههایمربوط
بهارزشیابیپیشرفتتحصیلیاست،
در حالیکه اکنون این کنکور است که
برنامههایآموزشوپرورشراتحتتأثیر
قرار میدهد
شـوند و شـاید افـراد دیگـری بـرای تألیـف کتـاب تعیین
شـوند .گاهی هم ممکن اسـت این افراد در هر دو قسـمت
مشـترک باشـند .در ادامه ،واحد یادگیری تألیف شـده ،در
همان شـورا بررسـی میشـود.
اینجاسـت کـه برخـی از مطالـب و مباحـث تأییـد یا رد
میشـوند .گاهـی در این زمینـه ،برای ادامـة کار ،تصحیح
صـورت میگیـرد و گاه مبحـث و موضـوع و درس را بـه
مؤلـف جدیـد میسـپارند .برخی از مواقـع هم بحث تغییر
نیسـت و کار بـا اصلاح بـه نتیجـه میرسـد .تـا جایی که
مـن بـه خاطـر دارم ،مـوردی نداشـتهایم کـه کارش بـه
اصالح نرسـیده باشـد .حتی در گروههای درسـی اثر آماده
شـده را بـه گروههای دیگری میدهند تـا آن را مالحظه و
دربـارهاش اظهارنظر کنند.
شـکل دیگـری از کار هـم اینطـور اسـت کـه ممکـن
اسـت چند سـفارش تألیف دربارة آن درس و موضوع داده
شـود و در نهایـت یـک مـورد نهایـی و انتخاب شـود .پس
از آنکـه کار تألیـف شـده در شـورا بـه تأیید رسـید ،نوبت
بـه آمادهسـازی میرسـد .در ادامـة کار بـه اعتباربخشـی
میرسـیم .فراینـد اعتباربخشـی در این تغییـرات کاملتر
میشـود.
در پایـة دوم متوسـطه سـامانهای تعریف شـد کـه به ما
کمـک کـرد بتوانیـم از تعـداد بیشـتری از دبیران سراسـر
کشـور بـرای هر کتاب درسـی اسـتفاده کنیـم و از نظرات
تجلیلازمؤلفان
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آنـان در مسـیر کار بهره ببریـم .ما برای برخـی از درسها
بیـن  10هـزار تـا  12هـزار نظر بـرای یک فصـل از کتاب
درسـی دریافـت کردیم.
فالحیان :این چندهزار نظر اسـتخراج و مطالعه شـدند
و بعـد از پاالیـش آنهـا ،نظرات خوب و مفید را بررسـی و
سـپس اعمال کردیـم .گاهی نظر اینطور بـود که مث ً
ال در
ایـن پاراگـراف از کتـاب ،اگر این دو جملـه را اصالح کنید،
بـه مراتب بهتر اسـت .حتی نظراتی به دسـت ما رسـیدند
کـه در آنهـا گفته شـده بود ایـن فعالیت کتـاب در عمل
قابلیـت اجـرا نـدارد .مـا آن را بررسـی کردیـم و زمانی که
مشـخص شـد نظر صحیح اسـت ،آن را اعمال کردیم.
ملکمحمـودی :در انتهـای هر کتاب ،اسـامی دبیرانی
کـه نظـرات آنـان اعمال شـدهاند آمده اسـت .بـرای مثال،
در یـک کتـاب  73نفـر نظر دادند که اسـامی آنـان لحاظ
شد .
 éروش کار در سامانه به چه ترتیب بوده است؟
فالحیـان :در سـامانه ،هـر فصـل و هر بخـش از کتاب
بهصـورت بندبنـد ارائـه میشـد و دبیـران در مـورد هـر
پاراگـراف نظـر میدادند .گاهی ممکن اسـت یک دبیر 30
نظـر در مورد بخشهای یک کتاب را در سـامانه بنویسـد.
پرتـوی :اگر قرار باشـد به این فعالیتهـا نگاهی منطقی
داشـته باشـیم ،آنوقـت اسـت کـه مشـخص میشـود
همـکاران ما چه کار سـنگین و طاقتفرسـایی را در مدت
زمانـی کوتـاه در طول یـک دوره انجام دادنـد .کاری را که
مـا انجـام دادیـم ،بـا توجـه بـه قیمـت و هزینههـای آن،
چ نویسـندهای حاضـر به پذیرش آن نباشـد .این
شـاید هی 
در حالـی اسـت که مؤسسـهها و ناشـران خصوصـی برای
کتابهای کمکدرسـی و کمکآموزشـی بـه مراتب بیش
از ایـن هزینـه میکنند.
 éدر تألیـف هـر کتـاب درسـی ،گاهـی
دغدغههایی هسـت که شـاید در نـگاه اول نتوان
به درسـتی بـه اهمیت و دشـواری آن پیبـرد .در
اینبـاره اگـر نقطهنظـری داریـد اشـاره کنیـد.
احمـدی :در تألیف کتاب ،آنچه بیشـترین سـردرگمی
را بـرای همـه ایجـاد میکنـد ،آن اسـت کـه ما امـروز چه
چیـزی را بـرای آموزش درنظـر بگیریم که بـه درد فردای
دانشآمـوز بخـورد .این نکتهای اسـت که همة مسـئوالن
بایـد روی آن تمرکـز کنند .هر کسـی در رشـتة تخصصی
خـودش بایـد بـه آن فکـر کنـد .در واقـع ،در دنیایـی کـه
بهسـرعت همهچیـز تغییـر کـرده و پیشـرفتها بـه روز و
سـاعت هسـتند ،ما باید چه محتوایی را برای دانشآموزان
خـود تهیـه کنیـم که مناسـب امروز و فـردای آنان باشـد.
اگـر بـه این موضوع دقت کنیم ،آن وقت اسـت که فلسـفة
تألیـف و فراینـد آن متفـاوت میشـود .سـازماندهی مـا

بایـد بهگونـهای باشـد که شـاگردان هـم با ایـن مفاهیم
بـه شـکلی درگیـر و مرتبط شـوند کـه خودشـان تولید
کـردن مفهـوم را یـاد بگیرنـد .بـه عبـارت دیگـر ،روش
اکتشـاف علمـی در حالـت کالن و هدایتشـده را بـا
بچههـا تمریـن کنیـم .آنچه باقـی میماند این اسـت که
همـة مطالـب کهنـه میشـوند .بچههـا باید یـاد بگیرند
کـه بـا مسـئله و چالـش جدید چگونـه برخـورد کنند و
روش علمـی رسـیدن به پاسـخ چگونـه باید باشـد .برای
ایـن موضـوع ،حتمـاً نیاز به دانـش پایه و اساسـی وجود
دارد کـه براسـاس آن بتـوان روش اکتشـافی را دنبـال
کـرد .همچنیـن ،بـه روش چگونگـی یادگیری هـم باید
توجـه شـود .حـاال بعـد از ماجـرای تألیـف کتاب بـا این
مشـخصه ،معلـم بایـد ادامة مسـیر را ترسـیم کند.
کتـاب درسـی کتاب خودآموز نیسـت .در کنـار کتاب،
معلـم ،آزمایشـگاه ،بسـتههای آموزشـی ،سـایتهای
اینترنتـی و نرمافـزار هـم تعریـف میشـود ،زیـرا کتـاب
براسـاس همـة ایـن مؤلفههـا به هـدف میرسـد و معلم
بایـد به دانشآمـوز خود بگویـد چهکاری انجـام بدهد تا
بـه نتیجه برسـد.
 éخانم فالحیان شـما در خصـوص بحث فرایند
و ادامـة صحبت آقـای پرتوی نقطهنظـری دارید.
لطف ًا بفرمایید.
فالحیـان :یـک چالـش بزرگ کـه ما در بحـث تألیف
بـا آن روبـهرو بودیـم و برایمـان مشـخص اسـت ،محقق
بـودن مؤلـف اسـت .یعنی مؤلـف ،علاوه بـر کار تألیف،
بایـد محقـق و پژوهشـگر هـم باشـد .فـرض کنیـد در
بحـث جغرافیـای اقتصـادی از آمریکا و روسـیه بهعنوان
صاحبـان رتبـة اول در تولیـد گنـدم یـاد میشـد ،امـا
امـروزه کشـور چیـن و یکـی دو کشـور دیگر هـم مطرح
هسـتند .درس جغرافیـای سیاسـی بایـد بـهروز باشـد.
امـا در کتـاب درسـی مـا نمیتوانیـم از منابـع غیرموثق
اطالعـات و محتـوا را در کتـاب وارد کنیـم .مؤلـف ابتـدا
بایـد تحقیـق و سـپس محتـوا را بـه زبـان قابـل فهـم
شـاگرد ارائـه کند.
گاهـی برخـی از نکتههـای موردنیـاز بـرای کتـاب
درسـی منابع مسـتقیم ندارنـد .فرض کنید بـرای درس
حملونقـل در درس جغرافیـا باید اطالعاتـی را در کتاب
بیاوریـم .مـن بـرای ایـن کار ناچار شـدم آمارهایـی را از
منابـع حملونقـل هوایی ،دریایـی و زمینی بگیـرم .باید
از منابـع قابـل اطمینان اطالعات دریافت کـرد .بنابراین،
نبایـد تصـور کـرد مؤلـف فقـط کسـی اسـت کـه خوب
مینویسـد .ایـن کار مثـل انشـا نوشـتن نیسـت ،بلکـه
مؤلـف بایـد دانـش را بهروز تحقیـق کند .اینجاسـت که
بایـد گفـت محقـق بـودن مؤلـف ً
اصلا دیده نمیشـود.
مؤلفـان مـا در ایـن سـالها در زمـان کوتاهـی کـه برای

تأمیـن محتوای کتابها داشـتند ،بسـیار تلاش کردند و
فشـار زیـادی را تحمل کردنـد .فرض کنید برای نوشـتن
یـک کار بایـد سـه سـال فرصـت میداشـتند ،امـا ناچـار
بودنـد ظـرف چهار پنـج ماه کار را به سـرانجام برسـانند.
برخـی کتابهـا بسـیار پرکارنـد و برخـی بایـد بـه روز
باشـند .تعـدادی از کتابهـا هـم بیـش از بقیـه عکـس،
جـدول ،نقشـه ،طـرح ،نمـودار و نظایـر اینها نیـاز دارند.
پرتـوی :مـن میخواهـم در ادامـة صحبتهـای جنـاب
آقـای احمـدی در خصـوص سـاماندهی و رویکردهـا ،به
نکاتـی اشـاره کنم .ما در بحـث علومانسـانی و درسهای
اجتماعـی بایـد محتواهایـی را تولیـد و انتخـاب کنیم که
بـا زندگـی بچههـا مرتبـط باشـد و بـه تقویـت مهارتها
و شایسـتگیهای دانشآمـوزان منجـر شـود .بـه همیـن
دلیـل ،کار علومانسـانی از علومتجربـی سـختتر اسـت.
در علومانسـانی ،مباحـث حالـت انتزاعـی دارنـد و مـا
بایـد آنهـا را طـوری سـاماندهی کنیـم کـه دانشآموز
را بـرای زندگـی آینـدهاش آمـاده کنیـم .در مطالعـات
اجتماعـی ،براسـاس رویکردهـا و برنامههـای تحولـی،
کار تألیـف و برنامهریـزی درسـی و ارائـة بسـتههای
آموزشـی بایـد بهگونهای باشـد که در انتقـال محتوا فقط
پرکـردن ذهـن دانشآمـوز مالک نباشـد ،بلکـه در قالب
کاوشـگری و حالـت اجرایـی داشـته باشـد و او را درگیـر
مسـائل زندگـی و کاربـردی کند .لـذا بایـد مجموعهای از
فعالیتهـا و کاوشـگریها را طراحـی کـرد که شـاگرد را
درگیـر ،عالقهمنـد و باانگیزه کند و به تقویت شـدن راه و
روش در او بینجامـد .ایـن امر مهم بـا هدایت و راهنمایی
معلـم به موفقیت میرسـد .باید برنامـ ه را طوری طراحی
و ارائه کنیم که اگر شـاگرد مشـتاق شـد ،خـودش بتواند
مسـیر را پیـدا کنـد و ادامه بدهد .بـرای مثـال ،دادههای
جغرافیایـی در فراینـد آمـوزش مهـم هسـتند ،امـا هدف
اصلـی ایـن نیسـت .بایـد مهـارت و عالقـه را در شـاگرد
تقویـت کنیـم تـا خـودش جسـتوجو کنـد کـه بـه یک
فهم درسـت برسـد و تحلیل و قضاوت درسـت از موضوع
داشـته باشد.
 éاجـازه بدهید بهعنـوان آخرین سـؤال دربارة
چالشهـا و کاسـتیهای مرتبـط بـا ایـن موضوع
بـا هـم صحبـت کنیـم و از نظـرات شـما مطلـع
با شیم .
پرتـوی :اول انتخـاب و سـاماندهی محتواسـت کـه
بایـد فعالیتمحـور باشـد و کالس را از حالـت منفعـل به
سـمت کالس زنده هدایت کند .نوشـتن چنین محتوایی
نیازمنـد زمـان و تجربـه اسـت .مـا بـه تدریج همیـن کار
را انجـام میدهیـم کـه ایـن امـر خـود حاصـل خالقیت،
نـوآوری و تجربههایی اسـت که حتی از کشـورهای دیگر
گرفتهایـم .مـا قبول داریم کـه خودمان در ایـن زمینه در
تجلیلازمؤلفان
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ملکمحمودی :اینطور نیست که وقتی یک
کتاب نوشته میشود ،دیگر دستنخورد و هیچ
حک و اصالحی نداشته باشد .اصالح گاهی جزئی و
گاه کلی است
حـال تجربـه هسـتیم و بایـد آن را تقویت کنیم.
امـا چالـش دیگـر در حـوزة برنامهریـزی و تألیـف
اسـت .تغییراتـی هـم در حوزة اجـرا باید انجام شـود که
نشـدهاند .اسـناد تحولـی میگویـد معلـم بایـد آمـوزش
ببینـد و کالس درس مجهـز بـه تجهیزات شـوند .اما آیا
همـة مـدارس مـا به ایـن شـرایط رسـیدهاند؟
نکتـه دیگر آن اسـت کـه کالس بایـد تعاملـی و فعال
باشـد تـا طبـق برنامـة نوشـته شـده در کتـاب درسـی،
کار بـه نتیجـه برسـد .وقتـی کالس درس  40نفـره
اسـت ،معلـم چگونـه میتوانـد بـا روش فعالیتمحـور و
کاوشمحـور پیش برود .در چنین کالسـی ،معلم شـبیه
یـک مبصر اسـت تا رهبـر و هدایتکننـده .وقتی کالس
چنیـن جمعیتـی دارد و امکانـات الزم را نـدارد ،چطـور
میتوانـد برنامـة جدیـد درسـی را اجرا کنـد و به نتیجه
هم برسـد.
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چالـش بعـدی ایـن اسـت کـه اسـناد تحولـی مـا نگاه
فوقالعـاده تربیتـی ،جالـب و جذابـی در مـورد امتحـان
و آزمـون دارنـد .امـا آیـا آییننامههـای ارزشـیابی مـا
هـم از ایـن امـر پیـروی میکنند؟ مـا همچنـان با روش
حافظهمحـور پنجـاه سـال قبـل کار و شـاگردان خـود
را ارزشـیابی میکنیـم .ارزشـیابی حلقـة مهـم و پایانـی
آمـوزش اسـت .روش حافظهمحـور ،بـه جـای آنکـه در
ایـن برنامـه به ما کمـک کند ،روشهـای درس ما را هم
خنثـی میکنـد.
فالحیان :االن یکـی از نیازهای مبرم آموزشوپرورش
کشـور مـا ایجـاد تحـول در مطالعـه ،تحقیـق و تولیـد
برنامههـای مربـوط بـه ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی
اسـت .در حالیکـه اکنـون ایـن کنکـور اسـت کـه
برنامههـای آموزشوپـرورش را تحتتأثیـر قـرار میدهد
تـا در ایـن زمینـه اقـدام صحیـح صـورت نگیـرد ،تمـام
تالشهـای مـا بـرای تغییـر کتابهـای درسـی بیاثـر
میشـوند.
ملکمحمـودی :در بحث آموزش ،ما بـا مثلث معلم،
کتـاب و دانشآمـوز روبـهرو هسـتیم .دانشآمـوز که هر
سـال هسـت ،کتـاب را هم ما عـوض میکنیـم ،اما نکتة
مهـم در ایـن بـاره معلم اسـت .اگـر معلم در ایـن زمینه
آمـوزش کافی نبینـد ،کار بـه نتیجة مطلوب نمیرسـد.
مـن خودم مـدرس آموزشهـای ضمنخدمت هسـتم و
الزم اسـت بگویـم کیفیتهـای الزم را در ایـن زمینـه
نداریـم .دبیـر غیرمرتبـط آفـت نظـام آموزشـی اسـت.
وقتـی دبیر ورزش برود سـر کالس زمینشناسـی ،شـما
چـه انتظـاری از آن کالس و دانشآموزانـش داریـد؟ اگر
محیطزیسـت دغدغة کشـور ماسـت ،پس متخصص آن
بایـد سـر کالس بـرود و تدریـس کنـد .کتـاب خـوب و
مفیـد بـرای آمـوزش نوشـته و تألیـف شـده اسـت ،امـا
ایـن معلـم کاربلـد و متخصص اسـت که بایـد کالس را
هدایـت کند.
فالحیـان :مـن هـم کـم بـودن سـاعات آموزشـی را
مانعـی در ایـن مسـیر میدانـم .ایـن سـاعت واقعـی
آموزشـی نیسـت کـه االن مـا داریـم .بـرای هـر درس
حداقـل بایـد دو زمـان  50دقیقـهای داشـته باشـیم،
حـال آنکـه در عمـل  75دقیقـه بـرای هـر درس کالس
داریـم .از سـوی دیگـر ،تعطیلـی روزهای پنجشـنبه هم
خودش آسـیب اسـت .شـاگرد امروز این زمان آموزشـی
را از دسـت داده اسـت .االن هـم کـه نمیتواننـد آن
را برگرداننـد .معلـوم اسـت کـه معلـم هـم آن را پذیـرا
نیست .
 éاز حضورتـان در ایـن گفتوگـو صمیمانـه
سـپا سگزاریم.

چاپ در ايران و نخستين
قدمها در راه مد نيت

محمدجواد احمدينيا
پژوهشگر تاريخ چاپ

اشاره
ابـداع صنعـت چـاپ سـرآغاز تحولی دورانسـاز
ی بشـر بـوده و تغييـرات و جابهجاييهايی
در زندگ 
را در زندگـی اجتماعـی جوامـع پديد آورده اسـت.
بيشـك ورود چاپ سـربی به ايـران در دورة قاجار،
يكـی از پايههـای مـدرن شـدن جامعـة ايرانـي،
تحـرك اجتماعی و سـوادآموزی طبقات فرودسـت
جامعـه بـود كـه بـه بركـت صنعـت چـاپ ،راه آن
گشـوده شد.
ایرانیـان از نظـر تاریخـی بسـیار دیرتـر از دیگر
ملـل دنیـا صاحـب صنعـت چـاپ شـدهاند 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
داشـتهاند نیـز ايـران بـا تأخیـر بـه صنعـت چاپ
دسـت یافته و از خیلـی از مزایـای آن بیبهره بوده
اسـت ،بهگونـهای کـه قبـل از آمـدن صنعـت چاپ
بـه ایران ،بسـیاری از کتابهای عربی و فارسـی در
کشـورهای دیگـری همچون هنـد ،مصـر ،عثمانی و
حتـی در کشـورهای اروپایی ماننـد ایتالیا ،انگلیس
1
و روسـیه چاپ میشـدند.

درامدی اجمالی بر تاریخ چاپ در جهان

چــاپ ســربی بــا کنــار هــم قــرار دادن حــروف متحرک
فلـــزی و ســاختن کلمــات و ســطور از طریــق آنهــا
انجــام ميشــود .در هنــگام ورود چــاپ بــه ايــران ،چــاپ
2
ســربی را ،بــه اعتبــار واژة التيــن آن« ،تيپوگرافــي»
ميناميدنــد .در كتــاب «معرفــئ فيالفنــون و الصنايــع»
(1324قمــري) آمــده اســت:
«حروفــات چــاپ را تيــپ ناميــده و چــون عمــل چــاپ
حكــم كتابــت را دارد ،لهــذا چاپخانــه را تيپوگرافــی يعنی
بــا تيــپ نوشــتن و كارگــران را تيپوگــراف مينامنــد،
يعنــی حروفچيــن( » ...دوشــوز)375-376 :1324،
در تاریــخ اولیــن كســی كــه اختــراع چــاپ را بــه نــام

خویــش رقــم زد ،زرگــری آلمانــی بــه نــام یوهانــس
گوتنبــرگ 3بــود .او کــه احتمــاالً تــا آن زمــان از تهیــة
حــروف متحــرک 4در مشــرق زمیــن بیخبــر بــود ،در
ســال1450ميالدی قالــب حــروف 5را ابــداع و غــرب
را از شــیوة نویــن چاپــی خویــش مطلــع ساخـــت .در
ســال  1455نیــز نخستیـــن و مشهورتـــرین کتــاب
خــود را بدیــن سبـــک بــا عنــوان «انجیــل چهــل و دو
ســطری» 6در  160نســخه  1300صفحـهای بــه چــاپ
رســاند (وایــت.)169:1389 ،
ش از اختــراع
مســلمانان نیــز ،ســالها پیــ 
ط بــا شــرق ،از
دســتگا ه گوتنبــرگ ،بــه واســطة ارتبــا 
ی یافتنــد
ت آگاهــ 
ن صنعــ 
ن ایــ 
مصرفهــای گوناگــو 
(ســامرایی .)49:1966 ،آنهــا در اواخــر ســدة ســوم،
ی و اندلــس ،بــ ه شــیوة چینیــان،
ق اســام 
در مشــر 
پ میكردنــد.
ی چــا 
ی كتابهایــ 
ح چوبــ 
بــا الــوا 
ی فیــوم
ش از پنجــا ه ســند در نزدیكــ 
همچنیــن ،بیــ 
ی  278تــا
ف شــدهاند کــه بــ ه ســالها 
مصــر كشــ 
 751قمــری تعلــق دارنــد و نشــان میدهنــد آنهــا
ی پوســت ،كاغــذ و
بــا بهکارگیــری الــواح چوبــی رو 
پ را انجــام میدادنــد( .اســتیپ
پارچــه ،عمــل چــا 
ً
چویـچ250:1993 ،ـ )249امــا ظاهــرا اكرا ه مســلمانان
ط بــا
ن دور ه فق ـ 
ن چــاپ ،ك ـ ه در ای ـ 
ی فـ 
از بهكارگیــر 
ت چشــمگیر آنان
ن بــود ،به پیشــرف 
ی ممكـ 
ح چوبـ 
الــوا 
ی بــر میگــردد كـه
ی و كتابآرایـ 
در هنــر خوشنویسـ 
ی ســادة چاپ ـی
بــه ایــن دلیــل ،تــا مدتهــا كتابهــا 
ی بــاز كنــد
ی جایــ 
ی اســام 
ت در بازارهــا 
نمیتوانســ 
ف ب ـهكار
(ســامرایی .)49 :1996 ،تــا آنجــا کــه حــرو 
ن چاپهــا در مقایســ ه بــا نســخههای
رفتــ ه در ایــ 
ی بــرای
ن جذابیتــ 
ن چنــدا 
س مســلمانا 
ی نفیــ 
خطــ 
ن ابنســینا،
ب قانــو 
ی نمون ـه ،كتــا 
آنــان نداش ـت .بــرا 
ك ده ـم
چاپ1593ميــادی در مطبعــة مدیچــی ،7ی ـ 
ی طــاب
ت داش ـت ،ول ـ 
ن اثــر قیم ـ 
ی ای ـ 
نســخة خط ـ 
ن نبودنــد (قــدوره:1996 ،
ن حاضــر ب ه خریـ د آ 
مســلما 
.)117
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چاپ سربی با کنار هم قرار دادن
حروف متحرک فلـزی و ساختن کلمات
و سطور از طریق آنها انجام ميشود .در
هنگام ورود چاپ به ايران ،چاپ سربی را،
به اعتبار واژة التين آن« ،تيپوگرافي»2
ميناميدند.
گرفتـه بـود ،اما ایرانیـان فارسـیزبان سـالیان دراز توجهی
ی از كشـورها ،بسـیار
س با بسـیار 
به آن نداشـتند و در قیا 
دیـر بـه مزایـا و نتایجی کـه صنعت چـاپ میتوانسـت در
جامعه داشـته باشـد پی بردند (آرینپـور.)229/1 :1354 ،
اگـر هم اشـتیاق و عالقـهای وجود داشـته ،تنهـا از مرحلة
حـرف جلوتـر نمیرفتـه اسـت ،چنانکـه ژان شـاردن،12
جهانگـرد معـروف فرانسـوی ،در سـفرنامهاش بـه ایـران
مینویسـد:
«ايرانيـان صـد دفعه تـا حال خواسـتهاند مطبعه داشـته
باشـند .فوايد و منافع آن را ميدانند و ضــرورت و سهولت
آن را ميسـنجند ،ليكـن تـا حال كاميـاب نشـدهاند .برادر
وزيـر اعظـم كـه آدم خيلـی عالم و مقربی اسـت ،در سـنة
 1087قمـری از مـن خواسـت تا عمله از فرنـگ بياورم كه
ايـن كار را بـه ايرانيـان بيامـوزد و كتب عربی و فارسـی كه
پيشينة تاريخ چاپ در ايران
مـن بـه او دادم به شـاه نشـان داد و اجازه گرفتـه بود ،ولی
اگـر بخواهیم چاپ را همان شـیوهای بدانيم که گوتنبرگ وقتـی پـای پـول به ميـان آمـد ،همه چيـز به هـم خورد»
اختـراع كـرد و با حـروف متحرک انجـام میگرفـت ،تاریخ (شاردن.)1336:1349،
و زمـان اولیـن ورود چـاپ بـه ایـران بـه قـرن  11قمـري،
یعنـی دوران حکومـت صفویـه ،بـر میگـردد .در آن عهـد ،ورود چاپ به ایران در دورة قاجار
اولیـن چاپخانـة حروفـی با حروف مجـزا را ارامنـة کارملی 8دورة قاجـار زمـان ورود بسـیاری از پدیدههـای نویـن
در اصفهـان دايـر كردند .پـدر جان تادئـوس 1027 9قمری اجتماعـی بـه ایـران بـود .در همیـن راسـتا ،گسـترش
درخصـوص معرفـی این شـیوة جدیـد چاپی به شـاهعباس فرهنـگ چـاپ نیـز از تحـوالت فرهنگـی مهـم آن عصر به
در چنین نوشـته اسـت:
پ و انتشـار مواد
ن چـا 
ل عمـد ه در فـ 
شـمار مـیرود .تحـو 
ب و روزنامـه ،از دورة والیتعهـدی
«حـروف چاپـی را طـی مالقـات رسـمی بـه سـال چاپـی ،اعـ م از کتـا 
س میـرزا ( 1203تـا 1249ق) ،پسـر فتحعلـی شـاه
 1618ميلادی در قزویـن بـه شـاهعباس نشـان دادم .عبـا 
ی ایران
ی جنگهـا 
او عالقـة زیـادی نشـان داد و بیـان داشـت کـه مایـل قاجـار ،آغـاز میشـود کـ ه بـا پیامدهـا 
ف شـد .شـاید او نخسـتین كسـی بـود كه به
اسـت چاپخانـهای در کشـور خـود راهانـدازی کنـد و و روس مصاد 
شـاه حتـی مـن را مسـئول تأمیـن آن کـرده اسـت ».نیـاز درك بنیان فكری ،تجربیات و دسـتاوردهای تكنیكی
و نظامـی غـرب پـی برد!
)(A Chronicle…,305:1939
«علـت اصلـی آنکـه شـاهزاده ولیعهـد را بـه فکـر
نخسـتین کتابـی کـه بـه ایـن شـیوه در ایـران چـاپ بهرهگیـری از دسـتاوردهای دانـش اروپاییـان وا داشـت،
شـد« ،سـاغموس» 10یـا «زبـور داود» نـام دارد کـه خلیفه شکسـت ایـران در جنـگ بـا روسـیه در سـال هـای -13
خاچادور کیساراتسـی 11به حروف ارمنی در کلیسـای وانک  1803میلادی بـود .شکسـتهای جنگـی او را بـر آن
اصفهـان بـه سـال  1049قمـری منتشـر كـرد .ایـن کتاب داشـت راهـی بـرای تقویـت ارتـش جسـتوجو کنـد .از
 572صفحـه بـا ابعـاد 15/2×8/5سـانتیمتر دارد که وی و ایـنرو ،انگلیسـیها را بـه خدمـت گرفـت تـا سـپاه او را
همکارانـش همـة وسـایل چـاپ آن را از کاغـذ و مرکـب تا سـازماندهی کنند .بـا درک لزوم داشـتن نيروهای خودی،
عبـاس میرزا چندین بـار جوانان ایرانی را بـرای آموزشهای
ماشـین و حـروف خـود بـا زحمت فـراوان سـاختند.
بـا آنکـه چـاپ در ابتـدا در دورة صفویه به زبـان ارمنی پا نظامـی ،کارهـای سـاختمانی و آموختن مهندسـی ،ریاضی
تجلیلازمؤلفان
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و فیزیـک بـه اروپـا فرسـتاد .بخشـی از فرسـتادگان نیـز
بایـد پزشـکی و هنـر ،و بخشـی دیگـر زبانهـای خارجـی
میآموختنـد .چنـد تـن نیـز کار چـاپ را فراگرفتنـد»
(شـگلوا.)40:1388،
ایـن نبـرد و پیامدهـای آن در جامعه سـبب شـد شـروع
چـاپ در ایـران بـا ایـن حادثة تاریخـی مهم گـره بخورد و
ً
کاملا در
اولیـن کتابـی هـم کـه در ایـران به طبع رسـید،
ارتبـاط بـا این نزاع باشـد.
«دارالسـلطنة تبریـز» مکانـی اسـت کـه در آن کتـاب
«رسـالة جهادیـه» در سـال 1233قمـری (تصويـر )2
توسـط محمدعلـی بن محمدحسـین االشـتیانی به شـیوة
چـاپ سـربی انتشـار یافـت.
ایـن کتـاب مجموعـهای از سـخنان بـزرگان و مراجـع
تشـیع اسـت کـه بـه منظـور تهییـج مـردم بـه نبـرد بـا
نیروهـای روس صـادر شـده اسـت .فتحعلیشـاه بـرای
کمـک بـه عبـاس میـرزا بـه فکـر جهـاد مسـلمانان افتاد.
بـرای انجـام ایـن مقصود بـه میرزا بـزرگ قائممقـام فرمان
داد علمـای شـیعه فتـوای مبنـی بر جهـاد علیه دشـمنان
اسلام را صـادر کننـد (بابـازاده)14:1378 ،
در ارتبـاط بـا تاریـخ چاپ رسـالة جهادیـه در ترقیمة آن
نوشـته شـده اسـت« :قد تم الکتـاب علی ید اضعـف العباد
محمدعلیابـن حاجـی محمدحسـین االشـتیانی المامـور
بعمـل الطبـع من الدولـه العلیـه القاجاریه فـی داراالنطباع
الواقعـه فـی بلـده تبریـز بتاریـخ خمـس و عشـرین شـهر
رمضـان المبـارک سـنه  1233هجریه»
تولیـد کتابهـای چـاپ سـربی در ایـران در ابتـدا کام ً
ال
مطابـق شـیوة کتابآرایـی سـنتی ایرانـی بـوده اسـت و
سـازندگان آنهـا تا آنــجا که امکانـات محدود این شـیوة
چاپـی اجـازه مـیداد ،سـعی میکردنـد ایـن کتابهـا را
مطابـق بـا اصـول کتابآرایـی سـنتی ایرانـی انجـام دهند
و ایـن دلیلـی نمیتوانـد داشـته باشـد ،جز اینکه ما بسـیار
دیرتـر از کشـورهای دیگـر و حتـی منطقـه ،بـه صنعـت
چـاپ دسـت یافتیـم .به همین دلیـل ،بـرای حروفچینان
و بهخصـوص عمـوم مـردم جامعـه ،ارتبـاط بـا شـیوة
کتابآرایـی جدیـد غربـی سـخت بـوده اسـت ،از ایـنرو،
چـارهای جـز ایـن نبـود کـه نسـخههای خطـی ایرانـی
سـرلوحة سـاخت کتابهـای چـاپ سـربی قـرار گیرنـد.
بدیـن ترتیـب ،رونـد رشـد چـاپ کتاب به شـیوة سـربی
آرامآرام در مسـیر جـدی خـود قـرار گرفـت و بـه تنـاوب
شـاهد چــاپ کتابهـای دیگـری نیـز در ایـن شـهر و
شـهرهای دیگـر ایـران بوديم .در سـالهای بعـد ،این روند
آرام جـای خـود را بـه روندی سـریع و با کیفیتتـر داده و
هرچـه بیشـتر زمان میگذشـت ،این سـرعت و کیفیت در
مسـیر تجربـه نیز قـرار گرفـت و کتابها اصولیتـر چاپ و
حروفچیــنی شدند.

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 ميتوانست در جامعه داشته باشد
پی بردند
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برنامه درسی بايد
به خالقيت منجرشود

ميزگردی با تنی چند از مؤلفان كتابهای فنیوحرفهای و كاردانش

محمدحسين ديزجي

اشاره
ترویـج و تقویـت فرهنـگ کار ،تولیـد و کارآفرینـی،
آمـوزش و تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص و کارامـد،
ارتقـای کیفیـت آمـوزش و تربیـت فنـی ،حرفـهای و
مهارتـی ،فراهمسـازی زمینـة دسـتیابی بـه عدالـت
آموزشـی در حـوزة شـغل و حرفـه ،زمینهسـاز تحـول در
آموزشهـای فنیوحرفـهای را در نظـام آموزشوپـرورش
مـا شـدهاند .یکـی از گامهـای مهـم در این مسـیر ،تغییر
و اصلاح کتابهـا و منابـع آموزشـی اسـت .ایـن کتابها
و منابـع چـه ویژگیهایی دارنـد؟ چگونه تدویـن و تألیف
و آمادهسـازی میشـوند؟ فـراز و فـرود کار در این مسـیر
بـه چـه ترتیـب اسـت؟ آیـا روال کار بـه همـان ترتیـب
کتابهـای دورة نظـری اسـت؟ شـیوة ارزشـیابی در گروه
فنیوحرفـهای بـر چـه منـوال اسـت؟
بـا چنیـن سـؤاالتی ،بـا تنـی چنـد از پدیدآورنـدگان
و افـراد مؤثـر در تألیـف کتابهـای درسـی گـروه
فنیوحرفـهای بـه گفتوگـو نشسـتیم کـه حاصـل آن
پیـش روی شماسـت .دکتـر مهـدی اسـماعیلی ،عضـو
هیئتعلمـی و رئیـس گـروه مکانیـک دفتـر تألیـف،
سـیدمحمود صموتـی ،مدرس ،محقـق و مؤلف کتابهای
الکترونیـک ،جلیـل تاجیک ،مدرس ،مؤلـف و رئیس گروه
تجلیلازمؤلفان
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کتابهـای کشـاورزی ،بشـری گلبخـش ،سـرگروه هنر و
مؤلـف کتابهای صنایعدسـتی و فـرش ،معصومه صادق،
رئیـس گـروه خانـواده و سلامت و مسـئول برنامهریـزی
رشـتة کودکیـاری ،و طیبه کنشـلو ،مسـئول کمیسـیون
صنایـع شـیمیایی و مؤلـف کتابهـای رشـتة صنایـع
شـیمیایی ،در ایـن نشسـت به سـؤاالت مـا پاسـخ دادند.

.

ایـن روزهـا دیگـر کتـاب بـه تنهایـی منبع
آمـوزش نیسـت .منابع آموزشـی مطرح هسـتند
و مخاطبـان با پدیدهای به نام «بسـتة آموزشـی»
سـروکار دارنـد .در شـاخة فنیوحرفـهای بسـتة
آموزشـی حاوی چـه اجزایی اسـت؟
کنشلـو :در وضعیـت فعلـی آمـوزش فنیوحرفـهای،
بسـتة یادگیـری یـا همـان بسـتة آموزشـی شـامل کتاب
درسـی هنرجـو ،کتاب همـراه هنرجـو ،کتـاب هنرآموز و
برخـی نرمافزارهـای دیگـر میشـود .گـذر از تألیف منبع
آموزشـی به سـمت کتاب درسـی ،اتخاذ رویکرد پودمانی
در تألیـف ،ارائـه و ارزشـیابی ،کاهـش حجـم محتـوا بـا
تأکیـد بـر فعالیتهـای یادگیـری سـاختیافته ،درهـم
تنیدگـی شایسـتگیهای فنـی و غیرفنـی در محتـوا ،و

نیـز درنظرگرفتـن انـواع تعامـل بیـن هنرجـو و هنرآموز،
هنرجـو و محتـوا ،و هنرجـو و هنرجـو از طریـق طراحـی
فعالیتهـای یادگیری سـاختیافته ،از جملـه ویژگیهای
کتابهـای جدیـد فنیوحرفـهای هسـتند.

.

منظور از شایسـتگیهای غیرفنی در کتابهای
فنیوحرفهای چیست؟
صـادق :بـه آن دسـته از شایسـتگیهایی کـه فـرد را
بـرای اشـتغال بهـرهور آمـاده میسـازند ،شایسـتگیهای
غیرفنـی میگوییـم .مسـئولیتپذیری ،مدیریـت منابـع،
مدیریـت زمـان ،وجـدان کاری ،احتـرام بـه مشـتری ،و
رعایـت اخلاق حرفـهای از جمله مـواردی هسـتند که در
کتابهـای جدیـد بـه آنها توجه شـده اسـت .ایـن موارد
چـه بهصـورت مسـتقل در امـر آمـوزش و چـه بهصـورت
درهـم تنیـده در فعالیتهـای عملی قابل ارزشـیابی ،برای
پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان لحـاظ شـدهاند.

.

کتابهـای فنیوحرفـهای بـا کتابهـای
گـروه نظـری تفاوتهایـی دارند که شـاید در نگاه
اول خیلـی مشـخص نباشـد .از ویژگیهـای ایـن
کتابهـا برایمـان بیشـتر بگویید.
صموتـی :کتابهـای فنیوحرفـهای بـا سـایر کتابهـا
تفـاوت دارنـد .ایـن کتابهـای درسـی در قالـب بسـتة
آموزشـی و بهصـورت درهـم تنیـده تهیـه میشـوند.
مباحـث نظـری ،عملـی ،نرمافـزاری و شایسـتگی غیرفنی
باید در کتابهای درسـی گنجانده شـوند .محتوای چنین
کتابهایـی بایـد در کارهـای عملـی و پروژههـا قابلیـت

صموتی :یکی از مشکالت ما در
تألیف کتابهای فنیوحرفهای ،همانا
تأمین عکس ،فیلم و رسامی برای
مطالب و محتواهای درسی است.
گاهی تأمین عکس مناسب هزینة
فراوانی دارد

اجـرا داشـته باشـد .بـرای اجرایـی نوشـته شـدن فعالیت،
مؤلـف باید پیـش از تألیف آن را در عمل انجام داده باشـد.
بعـد از همـة اينها یکـی از شـرطهای به نتیجه رسـیدن،
داشـتن زمـان اسـت .مـا در بخـش فنیوحرفـهای باید هر
موضـوع و مبحـث را خودمـان در عمـل اجـرا کـرده و بـه
نتیجـه رسـیدن آن را دیده باشـیم.
اسـماعیلی :مـا برخلاف کتابهای نظـری ،ابتـدا باید
خودمـان هـر محصـول را بسـازیم .ایـن کار بـه طراحـی
نیـاز دارد .چنیـن فراینـدی در همـة کتابهای درسـی ما
رعایـت شـده ،بـه منتهـای خـود رسـیده و در عمـل اجـرا
شـده و سـپس بـه کتـاب درسـی راه یافته اسـت .پودمانی
بـودن درسهـا را هـم بایـد رعایـت کنیـم .در نهایت پس
از همـة ایـن مـوارد کتاب درسـی تهیـه و تدوین میشـود.
حـاال در کنـار این کتابهـا ،باید فیلـم ،نرمافزار ،پوسـتر و
سـایر مـواد آموزشـی مورد نیـاز را هـم تهیه و ارائـه کنیم.
انجـام ایـن مراحل نیازمند زمـان و بودجه اسـت .همکاران
مـا در سـازمان بـرای آمادهسـازی و تألیـف کتابهـا
فـداکاری میکنند .تابلوهای آموزشـی و قطعاتـی را که در
ایـن زمینـه میسـازیم ،بایـد از نزدیـک مالحظـه کنید .ما
در کنـار ایـن کار ،مؤلـف هـم تربیـت میکنیم.
مـا در کشـورمان پیـش از این به تولید علـم خیلی توجه
داشـتیم .بعـد از مدتـی بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه باید
بـه کارآفرینـی و نیازهـای جامعـه توجـه نشـان بدهیم .در
زمینـة فناوری آموزشـی و تربیـت نیروی انسـانی هم الزم
اسـت کار کنیـم .ما بایـد تفکر خالق سیسـتمی را آموزش
بدهیـم .در واقـع برنامة درسـی تنها هدف ما نیسـت ،بلکه
آمـوزش باید بـه خالقیت منجر شـود.

اسماعیلی :الزم است بین مسئوالن
آموزشوپرورش و سایر سازمانها و
نهادها ،ارتباطات بیشتر و بهتری برقرار
و تفاهمنامههای عملی و قابلاجرا نوشته
شوند تا هنرجویان این رشتهها بتوانند در
آینده با امید بیشتری وارد دنیای کار شوند
تجلیلازمؤلفان
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گلبخش :ما کتابهای فنیوحرفهای را
طوری طراحی کردهایم که معلم بتواند
پروژة کتاب را تغییر بدهد .حتی معلم
میتواند با توجه به تفاوتهای فردی،
اقلیمی ،محیطی و نوع منطقه تغییراتی
را ایجاد کند
تاجیــک :مــا ایــن رونــد را طــی کردیــم ،امــا در
ارزشــیابی مشــکل داشــتیم .در ایــن مســیر ،از نوشــتن
ماکــت یــک درس گرفتــه تــا انجــام فعالیتهــای عملــی
و کار بــا ابزارهــای متفــاوت را بایــد در نظــر بگیریــم .در
حــوزة کار مــا نــکات ایمنــی هــم وجــود دارنــد کــه نبایــد
از آنهــا غافــل شــد.

.

یک مثال میزنید؟
تاجیــک :هنرجــوی دورة کشــاورزی در بخشــی از
دورة آموزشــی خــود بایــد پشــت تراکتــور بنشــیند و
بــرای آمــوزش موضــوع مــورد نظــر تجربــه کنــد .او در
ایــن ســن و ســال گواهینامــه نــدارد .اگــر هــم کار
نکنــد یــاد نمیگیــرد .پــس چطــور بایــد ایــن فنــاوری را
فــرا بگیــرد .نــکات ایمنــی و ارگونومــی در کار مــا اهمیت
زیــادی دارنــد .از کنــار شایســتگی غیرفنــی و اخــاق
حرفــهای هــم کــه نمیتــوان گذشــت .ایــن مــوارد
را بایــد بــه هنرجــو آمــوزش داد .وقتــی بــه هنرجــوی
رشــتة کشــاورزی بــذر میدهیــد تــا در زمیــن بــکارد،
اگــر پیــش از آن اخــاق حرفـهای را بــه او آمــوزش نداده
باشــید ،ممکــن اســت بذرهــا را براســاس اصــول صحیــح
در زمیــن قــرار ندهــد و مث ـ ً
ا همــه را یکجــا بپاشــد و
کار را رهــا کنــد .آمــوزش نکتههــای زیســتمحیطی
بــه افــراد نیازمنــد زمــان اســت.

.

بنابرایــن از بحــث ایمنــی در کتابهــای
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صادق :سعی کردیم آموزش ما
مبتنی بر دنیای کار باشد .کتابهای ما
کارگاهیاند و کارآموزی دارند
فنیوحرفــهای نبایــد غفلــت کــرد.
اســماعیلی :مــن در مــورد مبحــث ایمنــی در
کتابهــای فنیوحرفــهای میخواهــم بــه نکتــهای
اشــاره کنــم .تصــور کنیــد کار بــا يك وســیله یا دســتگاه
را در یــک کتــاب توضیــح میدهیــم .زیــر هــر تصویــر
و مرتبــط بــا آن وســیله ،بایــد توضیحاتــی آورده شــود
تــا شــاگرد بــا توجــه بــه آن و توضیحــات معلــم کار را
بــا دقــت یــاد بگیــرد .حــاال تصــور کنیــد کــه صفحـهآرا،
تمــام ایــن توضیحهــای الزم را از زیــر تکتــک تصویرهــا
حــذف کنــد و آنهــا را در یــک باکــس جداگانــه و در
انتهــای مطلــب بیــاورد و شــاگرد هــم نســبت بــه ایــن
نــکات ایمنــی بیدقــت باشــد .آمــوزش مــا پلهپلــه
اســت و بــا حــذف توضیحهــا در عمــل آموزشــی صــورت
نمیگیــرد.
از طــرف دیگــر ،وقتــی مــن وســیلهای را در کتــاب
معرفــی میکنــم ،بایــد همــة مدرســههای مرتبــط بــا
ایــن رشــته ،آن وســیله را داشــته باشــند .درحالیکــه
ممکــن اســت فقــط تعــدادی از مدرســهها از ایــن
وســیله برخــوردار باشــند .در هــر صــورت ،بایــد نــکات
ایمنــی را بــا دقــت اجــرا کــرد .اگــر شــاگرد متوجــه
نــکات ایمنــی نشــود ،خســارت و حادثــه خواهیــم
داشــت .اینجاســت کــه حــوادث شــغلی و مشــکالت
بیمــهای مطــرح میشــوند.

.

ارزشیابی این درسها چگونه است؟

کنشلو :در وضعیت فعلی آموزش
فنیوحرفهای بستة یادگیری یا همان
بستة آموزشی شامل کتاب درسی
هنرجو ،کتاب همراه هنرجو ،کتاب
هنرآموز و برخی نرمافزارها میشود

تاجیک :اشتباه تایپی در حوزة
کتابهای نظری ممکن است به بدفهمی
و کجفهمی منجر شود اما در کتابهای
ما گاه تا خسارتهای تجهیزاتی ،مالی و
جانی پیش میرود

صموتــی :سیاســتهای ارزشــیابی بایــد بیرونــی
باشــند درحالیکــه اکنــون درونــی هســتند .یعنــی بایــد
کارهــا از بیــرون و براســاس اســتانداردهای آموزشــی
وارســی و ارزشــیابی شــوند.
صــادق :مــا نبایــد کتابــی بنویســیم کــه در همــه جــا
و بــرای همــه قابــل اجــرا باشــد .نظــام آموزشــی مــا بایــد
بــه طــرف آمــوزش غیرمتمرکــز پیــش بــرود .هــر کتــاب
را بایــد براســاس منطقــه و نیازهــای آن نوشــت و تألیــف
کــرد.
صموتــی :ارزشــیابی مــا بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه
وقتــی مدرکــی بــه دســت هنرجــو دادیــم ،در همــه جــا
معتبــر باشــد .وقتــی شــما بــه یــک خلبــان یــا مهنــدس
مــدرک میدهیــد ،جاهــای دیگــر هــم آن را میپذیرنــد.
تاجیــک :البتــه کتابهــای جدیــد همــکاران مــا را
هــم بــه تحــرک و پویایــی واداشــتهاند .وقتــی کتــاب
تنهــا بهصــورت تئــوری باشــد ،مخاطــب رغبتــی بــرای
یادگیــری نــدارد .در هنرســتان رشــتة کشــاورزی ،کتــاب
و محتــوای تئــوری جــواب نمیدهــد .هنرجــو درس
پــرورش قــارچ را در عمــل و ســر زمیــن کشــاورزی بــه
درســتی یــاد میگیــرد و تجربــه میکنــد .فلســفة درهــم
تنیدگــی همیــن اســت .وقتــی علــم و عمــل و نگــرش
و مهــارت را یکجــا بــه مخاطــب ارائــه میکنیــد ،او در
عمــل میآمــوزد و اخــاق حرفـهای را هــم در عمــل فــرا
میگیــرد.
گلبخــش :از آنجــا کــه ایمنــی و محیطزیســت بســیار

حائــز اهمیــت اســت ،تــاش کردهایــم ایــن مــوارد از
طریــق کتابهــای درســی در وجــود بچههــا نهادینــه
شــوند .لــذا بحــث شایســتگیهای فنــی و غیرفنــی ،هــر
دو را مدنظــر قــرار دادهایــم .یعنــی هنرجــو نمیتوانــد
بــدون توجــه بــه ایمنــی در آن درس نمــره بیــاورد.
در بحــث بحــران آب هــم گــروه کشــاورزی مــا کار
کــرده اســت و کشــور را از نظــر منطقــة آبخیــز و کشــت
انــواع محصــوالت تقســیمبندی کردهایــم .درواقــع
بــه مخاطــب انــواع کشــتها و محصــوالت را در کنــار
وضعیــت مناطــق معرفــی کردهایــم ،امــا بــرای آنــان
مشــخصشــده اســت کــه در کــدام مناطــق چــه مباحثی
بایــد تدریــس و چــه اقالمــی بایــد کشــت شــوند .بــرای
مثــال ،کشــت برنــج مختــص مناطــق پــرآب اســت و در
مناطــق دیگــر نبایــد کشــت شــود.

.

کتابهــای فنیوحرفــهای از تعــدد و تنــوع
در رشــتهها و شــاخهها برخوردارنــد .تهیــه
و تدویــن ایــن کتابهــا نیازمنــد دسترســی
بــه افــراد متخصــص در آن شاخههاســت کــه
معمــوالً خیلــی بــه چشــم نمیآینــد.
گلبخــش :مــا کتابهــای فنیوحرفــهای را طــوری
طراحــی کردهایــم کــه معلــم بتواند پــروژة کتــاب را تغییر
بدهــد .حتــی معلــم میتوانــد بــا توجــه بــه تفاوتهــای
فــردی ،اقلیمــی ،محیطــی و نــوع منطقــه تغییراتــی را
ایجــاد کنــد .بــرای مثــال ،در حــوزة صنایعدســتی افــراد
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اسماعيلي :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.
متخصــص در سراســر کشــور پراکندهانــد .البتــه برخــی
رشــتهها مختــص برخــی اســتانها هســتند .مــا بــرای
نوشــتن کتــاب ســراغ افــراد متخصــص همــان منطقــه
رفتیــم .تعــدادی از آن افــراد متخصــص هســتند امــا
تــوان نوشــتن تخصــص خــود را ندارنــد .لــذا مــا تمــام
هماهنگیهــای الزم را انجــام دادهایــم تــا کتــاب منطبــق
بــا ادبیــات آن منطقــه ،رشــته و تخصــص خــاص تألیــف
شــود .دریافــت اطالعــات از ایــن افــراد و تبدیــل آن بــه
محتــوای آموزشــی ،زحمــت و پیچیدگــی خــاص خــود
را دارد .تصــور کنیــد شــخص متخصصــی داریــم کــه
فرشهــای مــوزهای را مرمــت میکنــد .او آدم خاصــی
اســت .نــه میتــوان از کار و تخصصــش چشــم پوشــید و
نــه بــه راحتــی میتــوان اطالعــات الزم را در ایــن رشــته
از وی دریافــت کــرد.
كنــش لــو :تألیــف کتابهــای تخصصــی رشــتههای
فنــی و حرفــهای و از جملــه رشــته صنایــع شــیمیایی
بــا مشــکالت و محدودیتهــای بســیاری همــراه اســت.
مــوارد زیــر از ایــن جملهانــد:
آشــنا نبــودن یــک مؤلــف بــا تمامــی مباحــث رشــته
کــه تعــدد مؤلفــان را ایجــاب میکنــد.
گســتردگی و پراکندگــی بیــش از حــد رشــته صنایع
شــیمیایی و دانــش پایــه ضعیــف هنرجویــان ،عــدم
آشــنایی کامــل برخــی از مؤلفــان بــه امکانــات هنرســتان
و توانایــی هنرجویــان.

..
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صــادق :ســعی کردیــم آمــوزش مــا مبتنــی بــر دنیــای
کار باشــد .کتابهــای مــا کارگاهیانــد و کارآمــوزی
دارنــد .هنرجــو بــرای فهــم بهتــر و نهادینــه شــدن
مطلــب بایــد در عمــل کار انجــام بدهــد .بحــث آمــوزش
در هنرســتان بایــد بــا کار و امکانــات همــراه باشــد .لــذا
بایــد بــا نهادهــای مرتبــط ارتبــاط گرفــت و بــرای تربیــت
نیــروی کارامــد و ماهــر از آنــان یــاری خواســت .اگــر ایــن
اتفــاق نیفتــد ،کار آمــوزش در هنرســتان ابتــر میشــود.
اســماعیلی :معاونــت آموزشــی وزارتخانــه بایــد
ایــن کار را اجرایــی کنــد .الزم اســت بیــن مســئوالن
آموزشوپــرورش و ســایر ســازمانها و نهادهــا ،ارتبــاط
بیشــتر و بهتــری برقــرار و تفاهمنامههــای عملــی و
قابلاجــرا نوشــته شــوند تــا هنرجویــان ایــن رشــتهها
بتواننــد در آینــده بــا امیــد بیشــتری وارد دنیــای کار
شــوند .مــا امــروز چنــد مســئول در کشــورمان داریــم
کــه از حــوزة فنیوحرف ـهای بــه آن جایــگاه و مســئولیت
رســید هاند؟

.

بــا ایــن توصیفهــا کــه شــما تــا اینجــا
در مــورد کتابهــای فنیوحرفــهای داشــتید،
اشــتباه در نوشــتار و تایــپ مطالــب هــم
میتوانــد پیامدهــای نامطلوبیداشــته باشــد.
تاجیــک :بلــه ،یکــی از نکتههــای مهــم در تألیــف
کتابهــای درســی حــوزة فنیوحرفــهای بحــث اشــتباه

نوشــتاری و تایــپ مطالــب اســت .در حــوزة کتابهــای
نظــری اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،بدفهمــی و کجفهمــی
اتفــاق خواهــد افتــاد ،امــا در کتابهــای مــا گاهــی
هزینههــای غیرقابــل جبرانــی بــه دنبــال خواهــد
داشــت .ایــن خســارتها ممکــن اســت تخریــب ابــزار
و تجهیــزات ،و یــا مالــی و جانــی باشــد .فــرض کنیــد
در کتــاب یــک عــدد مربــوط بــه بــرق ،برحســب آمپــر،
وات و امثــال آن بــه اشــتباه نوشــته شــود .مثــ ً
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ولــت را  12ولــت بنويســيم و هنرجــو بــا ايــن خطــا دچار
برقگرفتگــی ميشــود .در ظاهــر یــک عــدد اشــتباه
نوشــته شــده اســت ،امــا در واقعیــت خســارتی بــه دنبــال
ایــن آمــوزش پیــش میآیــد.
امــا ماجــرا بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود .از ایــن
پــس تــرس در دل دانشآمــوز مــا رخنــه میکنــد و
او دیگــر دنبــال یادگیــری نخواهــد بــود .درحالیکــه
اگــر در دورة نظــری ایــن اتفــاق بیفتــد ،در نهایــت یــک
اشــتباه عــددی اســت کــه تصحیــح خواهــد شــد .شــاگرد
شــما اگــر در دورة نظــری بــا اشــتباهی در آمــوزش درس
خــود روب ـهرو شــود ،بــه کالسهــای خصوصــی م ـیرود
و موضــوع را یــاد میگیــرد .امــا در رشــتة مــا ،کجــا در
بیــرون از هنرســتان دســتگاه تــراش داریــم کــه هنرجــو
دنبــال یادگیــری مطلبــی بــرود کــه در محیط هنرســتان
نتوانســته اســت آن را فــرا بگیــرد؟!

.

آزادی عمــل معلــم در تدریــس مطالــب تــا
چــه حــد اســت؟
صموتــی :از یــک زاویــه میتــوان ایــن کتابهــا
را زیــر عنوانهــای تجویــزی ،نیمــه تجویــزی و غیــر
تجویــزی طبقهبنــدی کــرد .در نــوع تجویــزی از معلــم
خواســته میشــود محتــوای کتــاب را عینــاً آمــوزش
بدهــد .نــوع نیمــه تجویــزی بــه حالــت پودمانــی اســت
کــه متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و نیــاز منطقــه امــکان
انتخــاب دارد .ماننــد آمــوزش کشــت و آبیــاری گنــدم و
برنــج در اســتانهای متفــاوت کشــور کــه قابــل انتخــاب
اســت .مــورد ســوم یــا غیرتجویــزی براســاس برنامــة
درســی گفتــه میشــود .معلــم اختیــار دارد براســاس

برنامــة آموزشــی ،محتوایــی را کــه الزم میدانــد ،درس
بدهــد .فــرض کنیــم معلــم قــرار اســت لحیــمکاری را
آمــوزش بدهــد .او میتوانــد از انــواع چســب ،اتصــاالت و
جــوش بــرای تدریــس خــود اســتفاده کنــد.

.

در بحــث عکاســی ،رســامی و فیلمبــرداری
مــورد نیــاز کتابهــای درســی شــما وضعیــت
بــر چــه منوالــی اســت؟
صموتــی :یکــی از مشــکالت مــا در تألیــف ایــن
کتابهــا ،همانــا تأمیــن عکــس ،فیلــم و رســامی بــرای
مطالــب و محتواهــای درســی اســت .گاهــی تأمیــن
عکــس مناســب هزینــة فراوانــی دارد .زیــرا بایــد عکــس
حرفــهای تهیــه کــرد و ایــن کار بــا قیمــت معمــول و
پاییــن میســر نیســت .از ســوی دیگــر ،بــرای رســامی هم
دقتهــای خــاص الزم اســت کــه هــر گرافیســتی امــکان
انجــام آن را نــدارد .بــرای برخــی کارهــا هــم نیازمنــد
فیلــم هســتیم .ایــن فیلمهــای آموزشــی گاه بایــد در
یــک فاصلــة زمانــی ،مثــ ً
ا طــی چنــد روز یــا چنــد
هفتــه ،تکهتکــه تهیــه و آمــاده شــوند .فیلمبــرداری کــه
بخواهــد بــا مــا همراهــی کنــد ،در ایــن فاصلــة زمانــی،
دســتمزدی طلــب میکنــد ،کــه گاه تأمیــن آن میســر
نیســت.

.

و سخن پایانی
اســماعیلی :ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی بایــد
بهطــور مســتقیم بــا اســتانداردهای شایســتگی حرفـهای
مرتبــط باشــد و براســاس آنهــا تدویــن شــود .ایــن امــر
بــرای ارزشــیابی دقیــق میــزان توانایــی فــرد ضــروری
اســت .از نظــر فــردی ،ارزشــیابی میتوانــد بــه دریافــت
گواهینامــه و ورود بــه حرفــه و شــغل منجــر شــود ،امــا
از نظــر کارفرمایــان ،ارزشــیابی میتوانــد در اســتخدام،
ارتقــا و برنامهریــزی بــرای آموزشهــای داخلــی بــکار
بــرده شــود.

.

از شــما بــرای حضــور در ایــن نشســت و میزگرد
صمیمانــه تشــکر میکنیم.
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یفیت چــــاپ
ِک َ
رضا جوادزاده

اشاره
از دغدغههـای مهـم تولید مجالت رشـد و کتابهای
درسـی ،مسـائل مربـوط بـه فراینـد چـاپ اسـت کـه
کیفیـت مطلـوب آن همواره مورد بحث و مناقشـه بوده
اسـت .یکـی از دالیـل نامطلوب بـودن چاپ این اسـت
که چون مجالت و کتابهای درسـی شـمارگان باالیی
دارنـد ،غالبـاً کمیـت فدای کیفیـت میشـود و با توجه
بـه محـدود بـودن زمـان آن و توزیع سراسـری ،همواره
«سـرعت چـاپ» بر «کیفیـت آن» غلبـه میکند.
از دیگـر دالیـل میتـوان بـه موضـوع روزمرگـی در
چـاپ اشـاره کـرد .چـاپ مجلات و کتابهای درسـی
صرفـاً بـه دو چاپخانـة اُفسـت ،و چـاپ و نشـر محـدود
اسـت و نبـود رقیـب ،میـل بـه بهتـر شـدن را کـم
میکنـد و روزمرگـی را بـه دنبـال دارد .بـرای مثـال ،از
زمـان شـروع کار در چاپخانـة اُفسـت ،بـه دلیـل حجم
بـاالی کار ،تنـوع کارهـای چاپـی و ظرافتهـای راضی
نگهداشـتن مشـتریان ،کار چـاپ سـنگین و سـخت
مینمـود ،امـا چـاپ مجالت رشـد و کتابهای درسـی
از کارهـای راحـت مـا و زمـان صرف شـده بـرای آنها
بـه نوعـی زمـان اسـتراحت محسـوب میشـد .در واقع
تمـام تـوان کاری صـرف کارهـای دیگـر میشـد ،زیـرا
کتابهـای درسـی و مجالت رشـد بـر روند سـوددهی
چاپخانـه تأثیـری نداشـتند و جـزو برنامة همیشـگی و
اصلـی چاپخانههـا بودنـد که منحصـراً در ایـن چاپخانه
صـورت میگرفتنـد .مـن بـرای تغییـر این شـرایط ،در
همـان اوایـل کارم ،روزی یکـی از ماشـینهای چـاپ را
بـه خاطر نداشـتن کیفیت مطلوب متوقـف کردم .یکی
از مسـئوالن وقـت چاپخانـه مـرا مؤاخـذه کـرد که چرا
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اینقـدر سـخت میگیـری!
بـا ایـن حـال ،مـن هیـچ وقـت در کارم ناامید نشـدم.
بـا گذشـت زمـان و پیگیریهـای مـدام و کـم شـدن
حجـم کارهـای چاپـی ،کمکـم توجـه به چـاپ کارهای
آموزشوپـرورش بیشـتر شـد .بـا خریـد ماشـینآالت
جدیـد و بحـث کنترل کیفیت و تسـت دورهای مرکب و
کاغـذ امـروزه میتوان گفـت باالخره چـاپ این مجالت
و کتابهـا ،در وضعیـت مطلوبتری نسـبت به گذشـته
قـرار گرفته اسـت.
از دیگـر عوامـل نامطلوب بودن چـاپ ،وجود نیروهای
غیرمجـرب و آمـوزش ندیـده ،بهخصـوص بـا توجـه بـه
بازنشسـته شـدن کارگـران متخصـص چـاپ اسـت.
بهطـور طبیعـی ،آمـوزش نیروهـای متخصـص میتواند
ایـن مشـکل را تاحـدود زیـادی جبـران کند.
دغدغـة دیگـری کـه میتوانـد بـر روند کیفیـت چاپ
تأثیـر نامطلـوب بگـذارد ،زمـان محـدود و حجـم باالی
کار و ضـرورت رسـیدن مجلات و کتابهای درسـی در
محـدودة زمانـی معینی اسـت کـه صرف دقـت و توجه
الزم بـرای چـاپ را بـا مشـکل مواجـه میکند.
سـال گذشـته کـه بهطـور اتفاقـی یکـی از همـکاران
دفتر تألیف را دیدم ،ایشـان پرسـید ،مگـر امکانات چاپ
مجلات رشـد و کتابهـای درسـی متفـاوت اسـت؟!
ایشـان میخواسـت بدانـد چـرا کیفیـت چـاپ مجالت
رشـد نسـبت به کتابهای درسی بهتر اسـت .در جواب
گفتم ،امکانات یکی اسـت .مشـکل اینجاسـت که شـما
همـواره بایـد کار خوب مطالبه کنید تا بـه نتیجة خوب
هـم برسـید .و جـواب ایـن بود که متأسـفانه مـا فرصت
چنیـن کاری را نداریـم ،چـرا که درگیر تألیـف کتابها
هسـتیم و بـه محـض پایان یافتـن هر کتـاب ،باید برای
کتـاب سـال بعـد برنامهریـزی و کار کنیم.
بنـده معتقـدم ،برای رسـیدن بـه کیفیت مطلـوب در
چـاپ ،بایـد اصـل کار بـا حداقـل مشـکالت و طراحـی
خـوب و حرفـهای و زمانبنـدی دقیـق صـورت گیرد تا
پـس از آن بتوانیم کار بـدون نقص هم مطالبه کنیم .در
حـال حاضـر ،در دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی،
کنتـرل پیـش از چـاپ انجـام میشـود و قبـل از چاپ،
مشـکالت فنـی و هنری بررسـی میشـوند تـا کار بدون
اشـکال به چاپخانه ارسـال شـود .این فرایند در سـرعت
و دقـت و کیفیـت چـاپ مؤثـر اسـت .امیـد اسـت بـا
برنامهریـزی دقیـق و پیگیریهـای به موقـع بتوانیم در
بهبـود کیفیت چـاپ تأثیرگذار باشـیم.

بسته آموزشی به
مثــــــابه
رویکـردی در
تولید منابــع
آموزشـــی
اشاره

چنـدی پیـش ،دکتـر مرتضـی مجدفـر ،همـکار
بازنشسـتة سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی
آموزشـی ،که  13سـال آخـر خدمتـش را در همین
سـازمان سـپری کـرده اسـت ،در ارتباط بـا وظایف
و کارکردهـای سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی
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 میآوریـم.

تعریـف بسـتة آموزشـی و جایـگاه آن در
فعالیتهـای سـازمان

بسـتة آموزشـی محصـول نگـرش سیسـتمی اسـت و
تقریبـاً از سـال  1990میلادی بـا تعریـف فعلـی پـا بـه
عرصة آموزش گذاشـته اسـت .درسـت اسـت که از بسته،
مفهـوم «پکیـج» و یکجـا بـودن مسـتفاد میشـود ،ولـی
اجـزای بسـتة آموزشـی لزومـاً داخـل یـک مجموعـه بـه
مخاطـب ارائـه نمیشـوند و ممکـن اسـت در مکانهـای
متفـاوت و توسـط تولیدکننـدگان گوناگون تولیـد و ارائه
شـوند .آنچـه اجـزا را در کنـار هـم قابل اسـتفاده میکند،
نگـرش سیسـتمی و نیـازی اسـت کـه مخاطـب در خود
احسـاس میکنـد.

چتر ما چیست؟

قبـل از آنکه بسـتة آموزشـی از تعریف و اجـزای آن را
توضیـح دهم ،الزم اسـت هـدف از طرح ایـن موضوع در
ایـن جسـتار کوتـاه را بازنمایـی کنـم .مـا به دنبـال این
هسـتیم کـه بدانیم چگونـه میخواهیم از رویکرد بسـتة

با نگاهی به وظایف و
فعالیتهایسازمانپژوهشو
برنامهریزیآموزشی
دکتر مرتضی مجدفر
آموزشـی در دو بخش فعالیتهای
تولیـدی و فعالیتهـای نظارتـی
و تـوأم بـا استانداردسـازیهای
طراحـی شـده توسـط بخشهای
گوناگـون سـازمان پژوهـش و
برنامهریـزی آموزشـی بهرهمنـد
شـویم .در واقـع ،با کدام بخش این نرمافـزار و اجزای آن
میتوانیـم تولیداتمـان اعم از مجلات ،کتابها ،فیلمها،
نرمافزارهـا ،لوحهـای فشـرده و جـز آنها را کـه در اصل
بخشهایـی از اجـزای هـر بسـتة آموزشـی هسـتند،
عرضـه کنیـم و بـا بهرهگیـری از کـدام اجـزای بسـتة
آموزشـی بـه فعالیتهـای غیرتصدیگرایانـه و نظارتـی
خودمـان شـکل و سـامان بدهیـم .بـرای مثـال ،وقتـی
دفتـر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی ،به مثابـه یکی از
دفترهای سـازمان ،پس از راهاندازی انتشـارات مدرسـه،
بـه مـرور از تولیـد کتابهـای آموزشـی فاصلـه گرفت و
در طـول زمـان ،تولیداتـش را بـه صفـر رسـاند ،آنوقت
توانسـت در حـوزة سـاماندهی کتابهـای آموزشـی،
کمکآموزشـی و مجموعـه تمرینات انفـرادی که همگی
اجزایـی از بسـتة آموزشـی هسـتند ،به سیاسـتگذاری
بپـردازد و بـا اجـرای طـرح سـاماندهی کتابهـای
آموزشـی رشـد و اقدامات جنبی و بسـیار مفید آن مانند
انتشـار کتابنامههـا ،برگـزاری جشـنواره ،تولیـد اسـناد
مربـوط بـه اسـتانداردهای تدوین کتابهای آموزشـی و
اقداماتـی از این دسـت ،نقـش نظارتی خـود را ایفا کند.
مثـال دیگـر میتوانـد برگـزاری جشـنوارة فیلم رشـد
باشـد .همـه میدانیـم که فیلـم (از هر نوع آنکه باشـد)،
از اجـزای اصلـی بسـتة آموزشـی اسـت .مـا قریـب 50
سـال اسـت کـه جشـنوارة فیلـم رشـد برگـزار میکنیم
و از طریـق ایـن جشـنواره و انتخاب فیلمهـای برگزیده،
سـلیق ه یا بـه نوعـی همـان اسـتاندارد مدنظـر خودمان
از فیلـم آموزشـی را ارائـه میدهیـم .اکنـون اگـر از
منظـر بسـتة آموزشـی وارد عرصـه شـویم و بگوییـم
فیلـم آموزشـی اسـتاندارد کـه میتوانـد درون بسـتة
آموزشـی یـک برنامـة درسـی خـاص قـرار بگیـرد ،این
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اگر دقت کنید ،مجموعههای
گوناگون یادگیری انفرادی ،مانند
کتابهای آموزشی و فیلمهایی که
ناشران و تولیدکنندگان در زمینههای
گوناگون برنامة درسی تولید میکنند،
کتابهای کار ،کتابنامة رشد و فهرستی
از کتابهای آموزشی مرتبط در زمینة
برنامة درسی ،همه و همه داخل همین
جزء و زیراجزای آن میگنجند .میبینید
چقدر کار داریم؟ اگر فقط به دنبال
سیاستگذاری و استانداردسازی برای
همة این موارد باشیم ،مدتها باید چند
شیفته کار کنیم.
ویژگـی را دارد ،آنوقـت وارد عرصـة سیاسـتگذاری،
نظـارت و اعمـال غیرتصدیگرایانـه شـدهایم .به دیگر
سـخن میخواهـم بگویـم ،تـا چتـری کـه در اینجـا
چتـر رویکـردی بسـتة آموزشـی اسـت ،برکارهـای ما
سـایه نیفکنـد ،فعالیتهایمـان راهبـردی و مبتنـی بر
سیاسـتگذاری نخواهـد بـود .از ایـنرو الزم اسـت هر
کـدام از واحدهـای سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی
آموزشـی همواره اقدامـات عملیاتی و نیـز کارکردهای
نظارتـی و سیاسـتگذارانة خـود را با اجـزای گوناگون
بسـتة آموزشی متناسبسـازی کنند و همگی درصدد
تکمیـل تدریجـی اجزای بسـته باشـند.
بنابر تعریف ،بسـتة آموزشـی یک نرمافزار آموزشـی
کارامـد اسـت که علاوه بـر آنکـه سیسـتمی کامل از
فعالیتهـای یادگیـری را عرضـه میکنـد ،میتوانـد
در انفـرادی کـردن آموزشوپـرورش اسـتعدادها و
توانمندیهـای بالقـوة دانشآمـوزان و نیـز علمـی
کـردن ارزشـیابی از آموختههـای دانشآمـوزان و
آزمونهـا و ابزارهـای اندازهگیـری تشـخیصی و
مجموعـه فعالیتهـای انفـرادی و گروهی آنهـا و نیز
تبییـن و شناسـایی تجهیـزات دیـداری ـ شـنیداری و
وسـایل آموزشـی مـورد اسـتفاده در کالس درس ،و
ارائـة راهنمـای تدریس و الگوهای طراحی آموزشـی و
طـرح درس یاریدهنـدة کار تعلیموتربیـت باشـد.
ایـن تعریـف جامعـی بـه مـرور کامـل شـده اسـت.
کامل شـدن تعریـف نیـز از تکامل دانشهـای تربیتی
زمینهسـاز ماننـد تکنولـوژی آموزشـی ،مدیریـت
آموزشـی ،برنامهریـزی درسـی و ارزشـیابی آموزشـی
نشـئت میگیـرد.
یعنـی بسـتة آموزشـی از تکامـل همة ایـن دانشها
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بهـره میگیرد .شـاید ارائـة مثالی در این زمینه مناسـب
باشد.
زمانـی انسـان روی دیـوار غارهـا بـا زغـال مینوشـت.
بعدهـا زغـال بـه گـچ و دیـوار غار بـه تختهسـیاه تبدیل
شـد .آنگاه وایتبـرد آمـد و االن تختـة هوشـمند و
حتـی تختـة هوشـمندی که از نوشـتههای خـود عکس
میگیـرد و بـا فتوکپـی ضمیمـهاش ،همان نوشـتهها را
بـه تعـداد دانشآمـوزان تکثیـر و حتـی در نمونههـای
جدیدتـرش ،بـه رایانـة شـخصی یـا تلفـن همراهشـان
ارسـال میکنـد .همة این سـیر تکاملی را کـه تکنولوژی
آموزشـی برایمـان تشـریح میکنـد ،شـما در آخریـن
تغییـرات بسـتة آموزشـی و اجـزای پیشبینی شـدة آن
میبینیـد.

اجزای بستة آموزشی کدام است؟

در حـال حاضـر ،پنـج بخـش زیـر از اجـزای اصلـی
بسـتههای آموزشـی بـه شـمار میرونـد:
 .1موارد یادگیری انفرادی برای فراگیرندگان؛
 .2راهنمای تدریس؛
 .3آزمون یا ابزارهای اندازهگیری تشخیصی؛
 .4وسایل آموزشی مورد استفاده در کالس درس؛
 .5تجهیزات دیداری ـ شنیداری.
اگـر دقـت کنید ،هـر چیزی که مـا در حـوزة یاددهی
ـ یادگیـری تصـور کنیـم ،در ایـن پنج جـزء پیشبینی
شـده است.
البتـه مـن در کالسهایـی که بـا دانشـجویان دارم،
بـا نشـان دادن تصویـر زیـر ،از آنها میپرسـم شـما
فکـر میکنیـد بسـتة آموزشـی جـزء ششـمی هـم
دارد؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش بحـث چالشـی خوبـی
را در کالس ایجـاد میکنـد .هـر چیـزی کـه آنهـا
میگوینـد ،حتمـاً در یکـی از ایـن پنـج جـزء اصلـی
و اجـزای زیرهـر یـک وجـود دارد و ایـن بـه معنـای
همـان سیسـتمی و تکاملـی بـودن ،بهرهگیـری از
علـوم گوناگـون و نـگاه رو بـه آینـده داشـتن بسـتة
آموزشـی اسـت .در واقـع ،ممکـن اسـت بسـتههای
آموزشـی جـزء ششـمی هـم داشـته باشـند ،ولی این
جـزء بهطـور قطـع و یقین ،بهطـور منفـرد و در عالم
خیـال رخ نخواهـد داد و برگرفتـه از دیگـر علـوم و
در راسـتای تکامـل همـة علـوم تربیتـی و زمینههای
وابسـته ماننـد رایانـه ،جامعهشناسـی و روانشناسـی
خواهـد بود.

تشریح اجزای بستههای آموزشی

حـال وقـت آن اسـت کـه اجـزای اصلـی هـر بسـتة
آموزشـی و زیـر اجـزای هـر کـدام را تیتـروار مطـرح کنم
و در هـر بخـش ،وظایف و کارکردهای سـازمان پژوهش و
برنامهریـزی آموزشـی را مـرور کنـم.

الف) مواد یادگیری انفـرادی برای فراگیرندگان
شامل:

 éتکالیـف گوناگـون بـرای یادگیریهـای انفـرادی
دانشآمـوزان در انـواع گوناگـون؛
 éراهبردهایـی بـرای متـون و مجموعههـای مختلـف
یادگیریهـای انفـرادی موجـود در بسـته بـرای کاربـران
بسـتة آموزشی؛
 éکتـاب درسـی به همراه فهرسـت مشـخصات یا اصل
کتابهای آموزشـی و مرتبط با موضوع بسـتة آموزشـی؛
 éکتابهـای کار ،کاربرگهـا ،مجموعههـای تمریـن
و دفترهـای کمکآموزشـی ،ویـژة برنامـة درسـی مـورد
بحث ؛
ایـن جـزء و زیراجزای آن بخش بسـیار شـلوغی اسـت
و خیلـی از وظایـف و کارکردهـای نظارتـی و تولیـدی
سـازمان از دفترهـای تألیـف گرفتـه تـا دفتـر انتشـارات
و تکنولـوژی آموزشـی و حتـی ادارة چـاپ و توزیـع ،در
همیـن بند تجمـع پیدا کـرده اسـت .تولیدات انتشـارات
مدرسـه و دیگـر ناشـران بخشهـای دولتـی و خصوصی،
نرمافزارهـای تولیـد سـازمان و نرمافزارهایـی کـه دیگران
تولیـد میکننـد ،مجموعـه تمرینـات سـنتی شـامل
مجموعههـای تکبرگـی ،چندبرگـی ،دفترچههـای
چاپـی ،کاربرگهـا ،نمونـه سـؤالها و مجموعـه تمرینات
مـدرن شـامل نرمافزارهای کامپیوتری مبتنـی بر آموزش
برنامـهای و خیلـی چیزهـای دیگـر هـم در همین بخش
قـرار میگیرنـد.
اگـر شـرکت یـا مؤسسـهای ایـن قبیـل مجموعهها را
تولیـد کـرد و قصد فـروش تولیدات خود در مدرسـهها
را داشـت ،استاندارد و تأییدیهاش را از کجا باید بگیرد؟
بهنظـر مـن ،ایـن کار صرفـاً از طریـق اتحـاد وظیفهای
بخشهـای گوناگـون سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی
آموزشـی شـکل میگیـرد؛ اتحادی که ایـن دفتر صدور
مجـوز آن را بـه گـردن دیگـری نینـدازد و دفتـر دیگر
از خـود سـلب مسـئولیت نکنـد .اگـر نظـارت نباشـد و
اسـتاندارد ندهیـم ،آشـفتهبازاری پیش میآیـد و نمونه
سؤالفروشـی و اسـمگذاریهایی مـندرآوردی بـرای
کتابهـای کمک درسـی رونـق میگیرد که متأسـفانه
اکنـون هم باب شـده اسـت.
اگـر دقـت کنیـد ،مجموعههـای گوناگـون یادگیـری
انفـرادی ،ماننـد کتابهـای آموزشـی و فیلمهایـی کـه
ناشـران و تولیدکننـدگان در زمینههـای گوناگـون برنامة
درسـی تولیـد میکنند ،کتابهـای کار ،کتابنامة رشـد
و فهرسـتی از کتابهای آموزشـی مرتبط در زمینة برنامة
درسـی ،همـه و همـه داخل همین جـزء و زیراجـزای آن
میگنجنـد .میبینیـد چقـدر کار داریـم؟ اگـر فقـط بـه
دنبـال سیاسـتگذاری و استانداردسـازی بـرای همة این
مـوارد باشـیم ،مدتهـا باید چنـد شـیفته کار کنیم.

اگر شرکت یا مؤسسهای
مجموعههايي را تولید کرد و قصد
فروش تولیدات خود در مدرسهها
را داشت ،استاندارد و تأییدیهاش
را از کجا باید بگیرد؟ بهنظر من ،این
کار صرف ًا از طریق اتحاد وظیفهای
بخشهای گوناگون سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی شکل میگیرد؛
اتحادی که این دفتر صدور مجوز آن
را به گردن دیگری نیندازد و دفتر
دیگر از خود سلب مسئولیت نکند.
البتـه فقـط بـه بخشهـای غیراصلـی اشـاره کـردم.
همانطـور کـه مشـاهده میکنیـد ،کتـاب درسـی هـم
همیـن جـا شـرف حضـور دارد .این همان حرفی اسـت
کـه در سـالهای گذشـته همـواره در سـازمان پژوهش
و برنامهریـزی آموزشـی زده شـده و آن اینکـه کتـاب
درسـی هـم یکـی از اجـزای اصلـی بسـتة آموزشـی یـا
بـه عبارتـی برنامـة درسـی اسـت و نبایـد اجـازه دهیم
حاکـم مطلـق فراینـد یاددهـی ـ یادگیـری و تنها جزء
تأثیرگذار بسـته باشـد.

ب) راهنمای تدریس شامل:

 éهدفهای برنامة درسی یا کتاب درسی؛
 éرهنمودهایی برای استفاده از برنامة درسی؛
 éمطالب مربوط به سابقة موضوع درسی؛
 éمواد آموزشی تکمیلی؛
 éمجموعه طرحدرس پیشنهادی؛
 éمجموعه راهبردهای یاددهی ـ یادگیری.
ایـن جـزء و زیراجـزای آن ،بهطـور مسـتقیم ،عمدتـاً و
غالبـاً زیرمجموعة فعالیتهای دفترهـای تألیف کتابهای
درسـی اسـت .طبیعی اسـت دفترهـای تألیـف نمیتوانند
همـة ایـن کارهـا را بهطـور انفرادی پیـش ببرنـد و باید از
خدمـات بخش خصوصی و مؤسسـههای آموزشـی بیرونی
هـم اسـتفاده کننـد .اگـر مؤسسـههایی آمدنـد و بـرای
هـر یـک از برنامههـا و کتابهـای درسـی موجـود ،مـواد
آموزشـی تکمیلی ،طـرح درسهای نیمهآمـاده و مجموعه
راهبردهـای یاددهـی ـ یادگیری پیشـنهادی تولید کردند
و بـرای حضور در مدرسـه به دریافت مجـوز و تأییدیه نیاز
داشـتند ،بـا اینهـا چـه باید کـرد؟ اینجـا هم مـا نیازمند
یـک کار بیـن بخشـی هسـتیم کـه بایـد میـان دفترهای
گوناگـون سـازمان شـکل بگیـرد .در نظـر داشـته باشـید،
اگـر مـا در ایـن زمینـه و بخشهای دیگر بسـتة آموزشـی
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حرفی که در سالهای گذشته
همواره در سازمان پژوهش و
برنامهریزی 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 یاددهی ـ یادگیری
و تنها جزء تأثیرگذار بسته باشد.
سـکوت کنیـم ،تشـخیص سـره از ناسـره سـخت خواهد
بود.

ج) آزمونهـا و ابزارهـای اندازهگیـری
تشـخیصی و کنتـرل یادگیـری شـامل:

 éمجموعه سؤاالت استاندارد نشدة مادة درسی؛
 éمجموعه سؤاالت استاندارد شدة مادة درسی؛
 éمجموعـه آزمونهـای روزانـه ،هفتگـی ،میانماهـی،
ماهانـه ،ترمـی و پیشـرفت تحصیلـی مادة درسـی؛
 éراهبردهایـی بـرای گروهبنـدی و اسـتفاده از ابزارهای
گروهبنـدی؛
 éراهبردهایـی بـرای کنتـرل یادگیـری و مقایسـههای
موردی.
در ایـن جزء از بسـتة آموزشـی و زیراجـزای آن غوغایی
برپاسـت .اکنـون عـدد تولیدکننـدگان بخشهـای
گوناگـون ایـن جـزء بسـتة آموزشـی ،از جمله ناشـران و
مؤسسـههایی کـه بـه بـازار آمدهانـد ،بسـیار بـاال رفتـه و
بهطـور بیرویـه و غیراسـتاندارد و بـه مدد تبلیغـات رادیو
و تلویزیـون ،همچنـان در حـال باال رفتن اسـت .چارة کار
صـدور دسـتور ممنوعیت تولیـد این قبیل آثـار یا جریمة
مدیران مدرسـهها و مسـئوالن ادارههـای آموزشوپرورش
بـه دلیـل ورود ایـن قبیـل آثـار بـه مدرسـه نیسـت .اگر
اعتقـاد داریـم که تکنولـوژی آموزشـی و فراینـد یاددهی
ـ یادگیری فرایندی سـه بخشـی و شـامل طراحـی ،اجزا
و ارزشـیابی اسـت ،نمیتوانیـم بـه دلیـل آشـفته بـازار
موجـود در زمینـة مجموعـه سـؤاالت چـاپ شـدة برخی
مؤسسـههای سـودجو ،بخشـنامه صـادر کنیـم و بخـش
سـوم ایـن فراینـد یا بـه حالـت تعلیـق درآوریـم و حتی
از فعالیـت مؤسسـههای علمـی و بـدون عیـب و نقـص
جلوگیـری کنیـم .دفترهـای تألیـف و دفتـر انتشـارات
و تکنولـوژی آموزشـی ،بهصـورت توأمـان و در قالـب
وظایفـی تعریـف شـده و بـه مثابـه دفترهایـی نـوآور در
آموزشوپـرورش ،میتواننـد در ایـن زمینـه و تصحیـح و
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چرخـش نگرش آموزشـگران ،مدرسـهها ،دانشآموزان و
اولیا تأثیرگذار باشـند؛ چرخشـی که تحقق آن در سـند
تحـول بنیادیـن هـم پیشبینی شـده اسـت.
ً
استانداردسـازیها و الگودهیهـای مـا قطعـا و
بیشـک مسـیر غلـط کنونـی را تصحیـح خواهـد
کـرد .سـازمان ،ابزارهـای تأثیرگـذار و جریانسـازی
ماننـد مجلات رشـد ،جشـنوارة فیلـم رشـد ،طـرح
سامانبخشـی منابـع آموزشـی و جـز اینهـا را در
اختیـار دارد کـه در این مسـیر باید از آنهـا بهره ببرد.
همچنیـن سـازمان بایـد از حـق و حقـوق رسـانههای
تولیـدی خـود در مقابـل مؤسسـههای سـودجو و
غیرعلمـی کـه بـا تبلیغات رسـانهای هجمـهای ،فرایند
آمـوزش را بـه مسـیر باطـل میکشـند ،بـه درسـتی
دفـاع کنـد .آموزشوپـرورش در ایـن زمینـه بـه یـک
مدعیالعمـوم نیـاز دارد کـه بیشـک آن سـتانندة داد
و ایجادکننـدة زمینـه بـرای برابری آموزشـی ،سـازمان
پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی اسـت.
البتـه در مـورد مجلات رشـد و جایـگاه آنهـا در
بسـتههای آموزشـی و اینکـه میتواننـد در اکثـر اجزای
یـک بسـتة آموزشـی خودنمایی کننـد ،بهدلیـل نیاز به
بخشـی مطول و رغبتبرانگیز ،سـخنها بسـیار است که
ً
فعلا آن را بـه فرصتـی مناسـبتتر موکـول میکنـم.

د) وسـایل آموزشـی مـورد اسـتفاده در
کالس درس شـامل:

 éوسایل آموزشی نمایشی؛
 éوسایل آموزشی مرجع؛
 éوسایل آموزشی گروهی؛
همانطـور کـه میبینید ،در مـورد تولید ایـن اجزا که
مـن از ارائـة توضیـح دربـارة آنهـا درمیگذرم و شـما را
بـه مطالعة کتـاب خـودم 1در این زمینه ارجـاع میدهم،
سـازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشـی بهطور مستقیم
وظیفهای ندارد .این وسـایل را شـرکتها و مؤسسههایی
ماننـد «صنایع آموزشـی ،نوآوریهای آموزشـی» و دیگر
مؤسسـات تولیـدی بخـش خصوصـی تولیـد و به بـازار
عرضـه میکننـد ،ولـی اگـر مصوبـة  828شـورای عالی
آموزشوپرورش را از نظر بگذرانیم و استفسـاریة آن را از
کارشناسـان و متخصصان امر طلـب کنیم ،میبینیم که
وظیفـة نظارتی و طراحـی اسـتانداردهای قابلقبول این
وسـایل هم بـه نوعی به سـازمان (بخش دفتر انتشـارات
و تکنولوژی آموزشـی) سـپرده شـده اسـت .ممکن است
برخـی موافـق ایـن تحلیـل از مصوبـة  828نباشـند و
بگوینـد آقـا! لطفـاً کار برایمـان درسـت نکـن! چشـم،
ولـی یـا بایـد نهـادی معرفی کنید کـه تولیدات وسـایل
آموزشـی را هدایـت کنـد یا خود آسـتینها را بـاال بزنید
و وظیفـة استانداردسـازی ایـن قبیـل وسـایل را هم که

کاری اسـت سـخت و پیچیده عهدهدار شـوید.

هـ ) تجهیزات دیداری ـ شنیداری

علاوه بـر تجهیـزات دیـداری ـ شـنیداری عمومـی ،آن
دسـته از برنامههـای دیـداری ـ شـنیداری دیگـر کـه جـزو
بسـتة آموزشـی اسـت و میتوانـد بـرای مقاصـد گوناگـون
تدریـس بـه کار رود ،بـه شـرح زیرنـد.
 éمجموعه مهارتهای شروع و نقطة آغاز بحث؛
 éمجموعه امکانات تشریحی؛
 éمجموعه امکانات تصویری؛
 éمجموعة آشنایی با شخصیتهای علمی ـ اجتماعی؛
éمجموعة وسایل دیداری ـ شنیداری عام و خاص.
ایـن بخـش پنـج جزئـی بسـتة آموزشـی بـه شـکلهای
گوناگـون نمود پیـدا میکندکه در برخـی از بخشهای آن،
سـازمان ،از جملـه دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی ،با
تولیـد مسـتقیم یا نظارت احتمالـی خود حضـور دارد .برای
مثـال ،تمـام تجربههایـی کـه از معلمـان در مجالت رشـد
ویـژة معلمـان چاپ میشـود ،در این بخش قـرار میگیرند.
حتی داسـتان ،شعر ،کمیک اسـتریپ ،لطیفه و مشابه آنها
کـه در مجلات دانشآمـوزی رشـد چاپ میشـوند ،ضمن
اسـتفادة فـردی توسـط دانشآمـوزان و معلمـان ،میتوانند
توسـط معلمـی خـوشذوق یا تولیدکننـدهای حرفـهای ،به
یـک امـکان تشـریحی یـا صوتی تبدیـل شـوند .همچنین،
از بیـن زیراجـزای ایـن جزء ،بخش چهارم بسـیار گسـترده
و جامعاالطـراف و صـد البتـه مرتبـط بـا دفتـر انتشـارات و
تکنولـوژی آموزشـی اسـت .ایـن بخـش شـامل فیلمهـای
ویدیویـی و غیرویدیویـی ،اسلایدها ،فیلـم اسـتریپها،
ورقههـای شـفاف ،اتصـال بـه شـبکههای کامپیوتـری،
سـایتها ،وبالگهـا ،کانالهـا ،گروههـا ،نرمافزارهـای
شخصیسـاز و حرفـهای و بسـیاری چیزهـای دیگـر اسـت
کـه عمدتـاً میتواننـد در بخشهایـی از دفتـر انتشـارات و
تکنولـوژی آموزشـی سـاماندهی شـوند و پیـش از ایـن
زیرمجموعـة دفتـر تکنولـوژی سـابق محسـوب میشـدند.
بـرای مثـال ،از فیلمهـای نمایـش داده شـده در جشـنوارة
فیلـم رشـد تـا تولیـدات مسـتقیم دفتـر ماننـد مجموعـه
لوحهـای فشـردة «برفـراز آسـمان» کـه بـرای معلمـان
پایههایـی که کتابهای جدید داشـتند ،تولید شـد و جنبة
بهسـازی آموزشـی معلمان در مورد برنامة درسـی جدید را
برعهده داشـت ،همگی در این جزی از بسـته آموزشـی قرار
میگیرنـد کـه البتـه در ایـن مـوارد هـم بایـد از همافزایـی
ن بهـره گرفت .برای مثـال ،چرا
بخشهـای گوناگون سـازما 
خبـر پیشتولیـد و نیـز خبر سـاخت مجموعة عظیـم و به
یادماندنی«برفراز آسـمان» در رشـد آموزش ابتدایی ،سایت
رشـد ،سـایت سـازمان و درگاه همة دفترها نوشـته نشـود؟
یـا چـرا باید از دو سـه ماه قبل ،پوسـترهای جشـنوارة فیلم
رشـد در مجلات رشـد درج نشـود؟ ایـن همپوشـانیهای

درون دفتـری و نیـز ارتبـاط بـا سـایر بخشهـای سـازمان
پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی و وزارتخانه به اثربخشـی
فعالیتهـای مـا یـاری میرسـاند.

نتیجهگیری

در ایـن گفتـار سـعی شـد از مفهـوم بسـتة آموزشـی بـه
مثابـه رویکرد و چتری برای زیر پوشـش بـردن فعالیتها و
اقدامات سـازمانی سـازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشـی
بهـره بـرده شـود .هـر یـک از واحدهای سـازمان ،بسـت ه به
وظیفـهای کـه برعهـده دارنـد ،یکـی از دو اقـدام تولیـدی،
نظارتـی یـا هـر دو را انجـام میدهنـد .به اعتقاد مـا ،تبیین
اجزای گوناگون بسـتة آموزشـی میتواند سـازمان پژوهش
و برنامهریـزی آموزشـی را در مقـام یـک سـازمان نـوآور و
تأثیرگـذار ،بـا برنامههـای درسـی و بسـتههای آموزشـی
مرتبـط بـا هـر یـک از آنها پیونـد دهد.
از آنجـا کـه سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی
بـه معنـای واقعی کلمه سـازمانی رسـانهای اسـت و تنها با
رسـانههای تولیـدی خود اسـت که جایـگاه واقعی خـود را
بهظهـور و بـروز میرسـاند ،تمامـی رسـانههای موجـود در
اجزای تشـکیلدهندة هر بسـتة آموزشی در کیفیتبخشی
بـه آموزشوپـرورش کشـورمان مؤثرند.
پینوشت

1. Affective Objective
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گفت وگو با
سیدمحسنگلدانساز
مدیرعامل شرکت افست

محمد دشتی

محمد دشتی

هماهنگیفرایند تدوین کتاب درسی
و فرایند چاپ ،تأثیر زيادی در بهبود
کیفیتکتاب درسی دارد!
اشاره
صنعــت نشــر مقولــهای مــدرن اســت کــه بــرای
نخســتین بــار پــس از اختــراع ماشــین چــاپ در قــرن
 ۱۵میــادی در غــرب پدیــد آمــد و تکثیــر انبــوه کتــاب
را ممکــن کــرد .البتــه ســالها طــول کشــید تــا صنعــت
چــاپ بــه معنــی واقعــی خــود در ایــران جایــگاه خــود
را پیــدا کنــد ،امــا نمیتــوان از ایــن نکتــه گذشــت کــه
موضــوع چــاپ کتابهــای درســی نقطــة عطفــی بــود
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کــه در توســعه و گســترش چــاپ در ایــران تأثیــرات
زیــادی بــه جــای گذاشــت .در هنگام ـهای کــه ناشــران
و چاپخانـهداران ایرانــی کتابهــای درســی را در شــکل،
قطــع ،رنــگ و کیفیتهــای متعــدد چــاپ میکردنــد و
بــه دلیــل نبــود انســجام و تمرکــز در چــاپ ،مشــکالت
فراوانــی در چــاپ و توزیــع بــه موقــع و مناســب کتابها
وجــود داشــت ،راهانــدازی شــرکتی توانمنــد و متخصــص
کــه بتوانــد بــا چــاپ انبــوه ایــن کتابهــا ســر و ســامانی

بــه موضــوع نشــر کتابهــای درســی بدهــد ،کار بســیار
بزرگــی بــود.
شــاید بتــوان گفــت تأســیس شــرکت افســت کــه
مهمتریــن هــدف آن چــاپ متمرکــز و منســجم
کتابهــای درســی (بــه خصــوص در دورة ابتدایــی)
بــود ،نقطــة عطفــی اســت کــه تأثیــری بســیار مهــم
در چــاپ ،انتشــار و توزیــع بــه موقــع ایــن کتابهــا
در بیــن دانشآمــوزان داشــت .ایــن در حالــی بــود
کــه تــا قبــل از تأســیس ایــن شــرکت ،گاه کتابهــای
درســی تــا ایــام نــوروز هــم بــه دســت مخاطبــان و
دانشآموزانــی کــه بــرای تأمیــن نیازهــای آموزشــی
خــود ،بــه مــادة خواندنــی دیگــری دسترســی نداشــتند،
نمیرســید ۶1 .ســال پــس از تأســیس شــرکت افســت
و در آســتانة برگــزاری ســیزدهمین جشــنوارة تجلیــل
از مؤلفــان کتابهــای درســی ،بــه ســراغ آقــای ســید
محســن گلدانســاز ،مدیرعامــل شــرکت افســت رفتیــم
و پــای صحبتهــای ایشــان نشســتیم .آنچــه در ادامــه
توگــوی صمیمــی اســت.
میخوانیــد ،حاصــل ایــن گف 
ـ جنــاب آقــای گلدانســاز ،بــا تشــکر از
فرصتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد ،در
مــورد ســابقة بنیانگــذاری شــرکت افســت
نکاتــی را بیــان فرماییــد.
شــرکت افســت در حــال حاضــر شــصت و یکمیــن
ســال تأســیس خــود را پشتســر میگــذارد .ایــن
شــرکت در ســال  1336تأسیسشــده و علــت تأســیس
آن هــم پاسـخگویی بــه کار تولیــد پرحجــم کتابهــای
درســی کشــور بــوده اســت .بــا اطالعاتــی کــه داریــم ،تــا
قبــل از تشــکیل شــرکت افســت ،کتابهــای درســی
بهصــورت پراکنــده بیــن ناشــران و چاپخانههــا منتشــر
میشــدند و برنامهریــزی درســی هــم متمرکــز نبــوده
اســت .بنابرایــن هــر ناشــری ،بــا ذائقــه و ســلیقة خــود
کتابــی چــاپ میکــرد .ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی کــه آن زمــان «ســازمان پژوهــش و نوســازی
آموزشــی» نامیــده میشــد ،همزمــان بــا ســازمان
نوســازی مــدارس و کمــی بعــد از تشــکیل ســازمان
برنامــه و بودجــه ،شــکل گرفــت .اینهــا حلقههایــی
هســتند کــه آموزشوپــرورش بــه معنــای امــروزی آن
در مســیر آنهــا قدم برداشــته اســت .یکــی از محورهای
آن هــم بحــث توســعه در آمــوزش بــود کــه ایــن امــر
مســتلزم تهیــة کتــاب و مدرنســازی آموزشوپــرورش
بــوده اســت .فکــر تأســیس «شــرکت افســت» از اینجــا
متولــد و ایجــاد میشــود .حــدود  43درصــد ســهام
افســت همــان موقــع بــه ســازمانها و نهادهــای دولتــی

تعلــق داشــت و بقیــة آن را بهصــورت شــرکت ســهامی
عــام بــه افــراد واگــذار کردنــد؛ از جملــه همــان ناشــران
و کتابفروشــانی کــه در چــاپ کتابهــای درســی
ســهمی داشــتند و چــون تولیدکننــدة کتــاب بودنــد،
میخواســتند از اینجــا بهــرهای داشــته باشــند .امــروز
ســهام دولتــی آن همچنــان باقیمانــده و بعــد از انقــاب
بــه آموزشوپــرورش منتقــل شــده اســت امــا ســهامی
کــه بــه بخــش خصوصــی متعلــق بــوده ،دســت بــه
دســت چرخیــده اســت و دیگــر از آن ناشــران اولیــه
خبــری نیســت؛ بلکــه شــرکت ســهامی عــام اســت و
ســهام آن در بــورس عرضــه و خریــد و فــروش میشــود.
ـ کتابهــای کــدام دورة تحصیلــی در شــرکت
افســت چــاپ میشــوند؟
در ایــن زمینــه رســمی وجــود داشــته کــه از ســالهای
خیلــی گذشــته ،کتابهــای مربــوط بــه دورة ابتدایــی و
مجالت رشــد ســهم «شــرکت افســت» اســت و بــا تغییر
ســاختار نظــام آموزشــی ،کتابهــای متوســطههای اول
یوحرفــهای و برخــی
و دوم ،بــه اضافــة کتابهــای فن 
کتابهــای تربیتمعلــم ،در «شــرکت چــاپ و نشــر
کتابهــای درســی» چــاپ میشــود .البتــه برخــی از
کتابهــای تربیتمعلــم هــم در اینجــا چــاپ شــدهاند.
ولــی پرتیــراژ نیســتند .کتابهــای اســتعدادهای
درخشــان و کتابهــای مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش
اســتثنایی هــم هســتند کــه تعــداد چــاپ آنهــا قابــل
توجــه نیســت .گاهــی هــم تعامــل و مقابلـهای بیــن ایــن
دو شــرکت هســت کــه اگــر گاهــی تیــراژی کــم و زیــاد
باشــد ،تعامــل و تقابــل تیــراژی دارنــد .در ســال تحصیلی
98ـ 97مــا چیــزی حــدود  55میلیــون کتــاب ابتدایــی
چــاپ کردهایــم .بــرای ســال تحصیلــی گذشــته یعنــی
 97ـ  ،96مجــات رشــد هــم حــدود  38میلیــون نســخه
تیــراژ داشــتند .ایــن اتفاقــی اســت کــه در طــول یــک
ســال میافتــد .البتــه آرامآرام رونــد تولیــد کتابهــای
درســی دورة ابتدایــی بــا شــیب مالیمــی رو بــه افزایــش
اســت و ایــن نشــان میدهــد جمعیــت دانشآمــوزی
مــا در ایــن دوره دارد بیشــتر میشــود.
ـ عمدهتریــن مــادة قابــل اســتفاده در تولیــد
کتابهــای درســی کاغــذ اســت .شــما بــرای
چــاپ کتابهــای درســی از چــه کاغــذی
اســتفاده میکنیــد و چــه ســهمی از ایــن
کاغــذ بــه تولیــد داخلــی مربــوط اســت؟
در کشــور کارخانههــای کاغذســازی زیــادی نداریــم،
فقــط یکــی دو کارخانــه امــکان تولیــد کاغــذ تحریــر
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را دارنــد کــه یکــی از آنهــا «کارخانــه چــوب و کاغــذ
مازنــدران» اســت .مــا حــدود  10ســال اســت از آنهــا
خریــد داریــم و ایــن خریــد را در ســالهای گذشــته
از  2000تــن در ســال شــروع کردیــم و تــا ســال 94
بــه حــدود  10000تــن در ســال رســاندیم .امــا از ســال
 94بــه بعــد ،ایــن کارخانههــا نتوانســتند بــه مــا کاغــذ
بدهنــد .یکــی بــه دلیــل وضعیــت نیــاز بــه تعمیــر
ماشــینآالت آنهــا و یکــی هــم بــه دلیــل اینکــه مــواد
اولیــه کاغــذ در اســتان مازنــدران محدود شــد .برداشــت
از جنــگل را ممنــوع کردهانــد و ایــن کارخانههــا بایــد
یــا خمیــر کاغــذ و یــا چــوب را از خــارج بخرنــد .بــه
همیــن دلیــل ،کاغــذ تولیــدی محصــول گرانــی از آب
درمیآیــد .توجــه بــه ایــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه
چــون کار مــا پــر تیــراژ اســت ،مــا کاغــذ تحریــر را بــه
صــورت رول اســتفاده میکنیــم و ماشــینآالت مــا هــم
ماشــینآالتی هســتند کــه رول چــاپ میکننــد .بــه
همیــن خاطــر ناچاریــم از کاغــذ اســتاندارد اســتفاده
کنیــم.
کارخانــة دیگــری در اهــواز اســت کــه در کنــار
مــزارع نیشــکر واقــع شــده اســت .دو کارخانــه در آن
منطقــه قــرار دارد کــه فکــر میکنــم یکــی کارخانــه
پــارس باشــد و دیگــری کارخانــة کارون .از گذشــته
هــم اینهــا بودهانــد .البتــه در جنــگ آســیب جــدی
دیدنــد و االن بخــش خصوصــی آنهــا را خریــده اســت.
در حــال حاضــر ایــن کارخانــه تــا حــدودی احیــا شــده
اســت ،ولــی تولیــد کاغــذ ،بــه معنایــی کــه تولیــد
قابــل اســتفاده باشــد ،ندارنــد .مــا یکــی دو بــار از آنهــا

از همان زمانها ،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 دستگاههایما چند
بار روزآمد شده و پیشرفت کردهاند ،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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خواســتیم و یکــی دو نمونــه کاغــذ برایمــان فرســتادند،
ولــی کاغــذ آنهــا نتوانســت جوابگــوی کارهــای مــا
باشــد .بــه نظــر میرســد در حــال حاضــر آنهــا خمیــر
کاغــذ تولیــد و صــادر میکننــد .چــون مشــکل مــواد
اولیــه و منابــع ندارنــد و از بــاگاس مربــوط بــه نیشــکر
اســتفاده میکننــد کــه بهعنــوان مــادة اولیــة تولیــد
کاغــذ بــه وفــور در اختیــار دارنــد.
موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه در تبدیــل خمیــر
کاغــذ بــه کاغــذ ،کــه کار پیچیــده و دشــواری اســت و
تکنولــوژی و ماشــینآالت خیلــی دقیقــی میخواهــد،
مشــکل دارنــد .از طــرف دیگــر ،وقتــی کاغــذ بــه صورت
رول در میآیــد ،بــا عــرض خیلــی زیــادی تولیــد
میشــود و در طــول بهصــورت طومــاری تولیــد و روی
رولهایــی پیچیــده میشــود ،بایــد در عــرض و طــول
وزن گرمــی یکســانی داشــته باشــد .ضمنــاً ســوراخ و
پارگــی نبایــد داشــته باشــد و مســائل دیگــری مطــرح
اســت کــه مربــوط بــه مســائل فنــی کاغــذ اســت .بــه
همیــن دلیــل ،اینهــا نتوانســتند کاغــذ مــورد قبــول را
کــه در چــاپ پاســخگوی نیــاز مــا باشــد تهیــه و تولیــد
کننــد.
در مجمــوع ،ایــن مســائل باعــث میشــود مــا نیــاز
خــود را از تولیدکننــدگان خارجــی تأمیــن کنیــم.
تــا االن تأمیــن کاغــذ مــا بهطــور عمــده از کشــور
فنالنــد بــوده ،چــون کشــور فنالنــد صاحــب کاغــذ
خوبــی اســت و تکنولــوژی و منابــع خوبــی هــم دارد.
البتــه در شــرایط اخیــر محدودیتهایــی بــه وجــود
آمــده و مــا بایــد از هــر جایــی کــه امــکان آن باشــد،
بخشــی از کاغــذ خــود را تهیــه کنیــم .كاغــذ مصرفــی
مــا بــرای کتــاب درســی کاغــذ تحریــری  70گرمــی
اســت و شــومیز یــا کاغــذ  200گرمــی نیــز بــرای جلــد
اســتفاده میشــود .تقریب ـاً همیــن دو رقــم را در کتــاب
درســی مصــرف داریــم .در مجــات رشــد ،از کاغــذ بــا
وزن گرمــی پایینتــر اســتفاده میکنیــم ،مثــل کاغــذ
 60گرمــی یــا  55گرمــی کــه از نــوع مکانیکــی اســت.
البتــه یکــی دو ســالی اســت از کاغــذ  LWCاســتفاده
میشــود کــه مقــداری شــفافيت دارد و باعــث میشــود
مطالــب در زمــان چــاپ کیفیــت بهتــری داشــته باشــند
و گرافیســتها و بچههــا از آن خوششــان میآیــد.
چــون چــاپ در ايــن كاغــذ بهتــر انجــام میشــود.
ـ لطفــ ًا در خصــوص مراحــل و بخشهــای
تولیــد کتــاب درســی توضیــح دهیــد.
بــرای تولیــد هــر محصــول و کتــاب در چــاپ ســه
مرحلــه وجــود دارد :مرحلــة اول پیــش از چــاپ اســت.
مرحلــه دوم «چــاپ» و مرحلــه ســوم پــس از چــاپ

اســت .مــا در ایــران میگوییــم لیتوگرافــی (پیــش از
چــاپ) ،چــاپ و صحافــی.
در ایــن اصطالحــات ،چیــزی کــه بیشــتر مــد نظــر
اســت ،همــان پیــش از چــاپ یــا لیتوگرافــی اســت .در
پیــش از چــاپ ،در دو دهــة گذشــته تغییــرات خیلــی
مهــم و بزرگــی بــه وجــود آمــده اســت .چــون در
گذشــته یــک دســتگاه خیلــی عریــض و طویلــی بــود.
اینجــا بــرای تولیــد «پلیــت» یــا همــان «زینــک» (کــه
اصطالحــی عامیانــه و داخلــی اســت) بایــد در یــک
مرحلــة طوالنــی فیلــم تهیــه میشــد ،فیلمهــا کپــی
و بعــد پلیتهــا در وضعیــت خاصــی تولیــد میشــدند.
قبــل از آن هــم کــه عکاســی میشــد و روالهــای
پیچیــده و فراینــدی خیلــی طوالنــی داشــت.
از حــدود  20ســال پیــش ،بــه یکبــاره تولیــد فیلــم از
عکاســی کــه بــا دوربینهــای خیلــی بــزرگ قدیمــی
انجــام میشــد ،بــه دســتگاهی بــه نــام «ایمیــج ســتر»
تبدیــل شــد .ایمیــج ســتر فایــل را از رایانــه میگرفــت
و میخوانــد و دیگــر نیــازی نبــود کــه عکاســی بشــود.
فیلــم توســط ایمیــج ســتر تولیــد میشــد .ایمیــج ســتر
و فیلــم میآمــد و زینــک میشــد .البتــه بــه فاصلــة
خیلــی کوتاهــی ایمیــج ســتر برچیده شــد .شــاید بشــود
گفــت ایــن زمــان در جمــع بــه پنــج ســال نرســید و از
آن پــس فایــل بهصــورت مســتقیم توســط پلــی ســتر
خوانــده میشــد .دیگــر فیلــم معنــا نداشــت و در عمــل
حــذف شــد.
بنابرایــن ،فراینــد عکاســی کــه از قبــل حــذف شــده
بــود ،ایمیــج ســتر هــم حــذف شــد .االن فایــل روی
دســتگاهی بهنــام پلــی ســتر خوانــده و تبدیــل بــه
زینــک میشــود و هــر زینکــی ظــرف یکــی دو دقیقــه

براي تولیدکنندگان داخلی
مرکب و همة محصوالت داخلی ،در
عین اینکه ما یک مشتری قابلتوجه
هستیم ،آزمایشگاهی هم داریم
که مواد در آن در عمل آزمایش
میشوند .ما با هم ارتباط داریم و به
آنها بازخورد میدهیم چه مشکالتی
وجود دارند.
بــا کیفیــت خیلــی بــاال آمــاده میشــود .ایــن تحــول
همــة آن فراینــد طوالنــی و بــه اصطــاح ناگــواری را کــه
کارهــای دســتی داشــت و آدمهــای زیــادی را درگیــر
میکــرد ،حــذف کــرد.
شــاید بتــوان گفــت ،اکنــون لیتوگرافــی بــه یکــی از
شــیکترین قســمتهای چاپخانــه تبدیــل شــده کــه
جایــی کوچــک و بــا کیفیــت بــاال و دارای حــرارت
مناســب اســت .قاعدتــاً مــکان آن بایــد جــای نســبتاً
خنکــی باشــد.
از همــان زمانهــا ،در شــرکت افســت ایــن تکنولــوژی
بــه ســرعت روی کار آمــد .اگرچــه مــا هنــوز یــک
دســتگاه پلیســتر داریــم .بــه هــر حــال ،سیســتم فعلــی
در پیــش از چــاپ یــا همــان لیتوگرافــی سیســتم بــه
روزی اســت .تــا االن دســتگاههایمــا چنــد بــار روزآمــد
شــده و پیشــرفت کردهانــد ،و باالخــره در ســاخت و
تکنولــوژی وضعیــت بهینــه و ســرعت و کیفیــت باالتری
پیــدا کــرده اســت .همیــن االن یــک دســتگاه پلــی ســتر
داریــم کــه در گمــرک اســت و دارد ترخیــص میشــود.
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شرکت افست در بخش پیش از
چاپ وضعیت خوبی دارد .در موضوع
چاپ هم خوشبختانه ماشینآالت
خوبی داریم؛ هم در بخش چاپ ورقی
و هم در ماشین رول .در حال حاضر،
یک ماشین رول یورومن که ساخت
شرکت وب سیستم رولاند آلمان
است در گمرک داریم که در حال
ترخیص است
ـ وضعیــت مــا در ایــن بخــش و بــه خصــوص
موضوعــات فنــی چــاپ کتابهــای درســی در
مقایســة نســبی بــا وضعیــت کنونــی در جهــان
چگونــه اســت؟ شــما بــه دسـتاندرکاران تولید
محتــوا و دوســتان بخــش فنــی قبــل از چــاپ و
نیــز عزیــزان مرحلــة تدویــن متــن کتــاب چــه
توصیــهای داریــد؟
از لحــاظ مســائل فنــی مــا بــا آخریــن تکنولــوژی دنیــا
همــراه هســتیم و از آن عقــب نیســتیم .در خصــوص
نکتــة دوم هــم بایــد عــرض کنــم ،بهخصــوص در بحــث
لیتوگرافــی ،یکــی از چیزهایــی کــه در ایــن بخــش و
پیــش از چــاپ مهــم اســت و بایــد بــه آن توجــه شــود،
ایــن اســت کــه گاهــی وقتهــا مؤلفــان و کســانی
کــه کار آمادهســازی فنــی کتــاب و محصولــی را انجــام
میدهنــد ،فکــر میکننــد کــه اگــر یــک محصــول و یــک
کاری (ماننــد یــک تصویــر) بــا کیفیــت پاییــن تحویــل
شــود ،میتــوان بــه آن بهبــود بخشــید .امــا همــکاران مــا
بایــد توجــه داشــته باشــند ،وقتــی یــک عکــس و تصویــر
را میگیرنــد و در یــک فایــل آمادهســازی میکننــد و
میفرســتند ،عکــس وقتــی بــه اینجــا میآیــد ،در اصــل
و کیفیــت بهتــر نمیشــود .در واقــع ،در بهتریــن شــرایط
همانــی میشــود کــه اصــل آن اســت .شــاید بتــوان
گفــت همــان هــم نمیشــود .چــون باألخــره وقتــی از
یــک فایلــی بــه فایــل دیگــر مـیرود ،افــت کیفیتــی دارد
و ایــن افــت ســبب میشــود عکــس کمــی ناخوشــایندتر
از وضعیــت قبلــی خــود دیــده شــود .ایــن موضــوع را باید
دوســتانی کــه کار تولیــد محتــوا یــا کار آمادهســازی را
انجــام میدهنــد ،در نظــر داشــته باشــند کــه مــواد و
کیفیــت نمونــه کار (عکــس و تصویــر و هــر چیــزی) باید
در اصــل خــودش قابلیــت چــاپ داشــته باشــد.
نکتــة دیگــر اینکــه به لحــاظ فنی ،دوســتان گرافیســت
بایــد توجــه داشــته باشــند ،معمــوالً یــک فــرم چــاپ
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در  16صفحــه (بهطــور معمــول ،بســته بــه قطــع
کار) یــا  8یــا مضربــی از اینهــا چیــده میشــود،
اینکــه چــه رنگهایــی در ایــن فــرم وجــود دارد،
میتوانــد تأثیرگــذار باشــد .چــون باألخــره دســتگاه
چــاپ و اپراتــور بــا یــک قســمتی از ایــن چــاپ کار
را تنظیــم میکننــد و دســتگاه بهتریــن رنــگ را روی
آن میســازد .خــود ایــن طراحــی و کنــار هــم دیــدن
رنگهــا یــک کار بــه اصطــاح ظریــف و هنرمندانــه
اســت کــه گرافیســت بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد
و بدانــد .رعایــت ایــن موضــوع بــه تعاملــی بــا چــاپ
نیــاز دارد و ایــن هماهنگــی میتوانــد بــه چــاپ بهتــر و
وضعیــت بهتــر فــرم کمــک کنــد.
از اینکــه بگذریــم ،بایــد بگویــم شــرکت افســت
در بخــش پیــش از چــاپ وضعیــت خوبــی دارد .در
موضــوع چــاپ هــم خوشــبختانه ماشــینآالت خوبــی
داریــم؛ هــم در بخــش چــاپ ورقــی و هــم در ماشــین
رول .در حــال حاضــر ،یــک ماشــین رول یورومــن کــه
ســاخت شــرکت وب سیســتم رولانــد آلمــان اســت
در گمــرک داریــم کــه در حــال ترخیــص اســت .مــا
بــه لحــاظ ماشــینآالت وضعیــت خوبــی داریــم .اگــر
ایــن مقدمــات رعایــت شــود ،میتوانیــم چــاپ بهتــری
داشــته باشــیم.
از آن طــرف بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه کــرد
کــه کیفیــت کاغــذ و ســایر مــوادی کــه در چــاپ
بــهکار میرونــد ،در محصــول چــاپ تأثیــر دارد .بــه
هــر حــال ،کاغــذ پارامتــر خیلــی مهمــی اســت و اگــر
از برندهــای خیلــی معــروف و بینالمللــی خریــداری
شــود ،تــا حــدود زیــادی کیفیــت ثابتــی وجــود دارد و
آنهــا معمــوالً روی یــک فرمــول کار میکننــد و آن را
نگــه میدارنــد .جاهایــی هســت کــه تولیدشــان کــم
و زیــاد میشــود و در محمولههایــی کــه میآیــد گاه
تفاوتهایــی از حیــث رنــگ و جــذب مرکــب دیــده
میشــود .اینهــا باعــث میشــود مقــداری وضعیــت
موجــود را بــه هــم بزنــد .ماشــین چــاپ معمــوالً بــرای
یــک نــوع خــاص کاغــذ تنظیــم میشــود و مثــ ً
ا
بــا ســرعت  26000فــرم در ســاعت چــاپ میکنــد.
نمیتــوان مــدام تنظیــم آن را تغییــر داد ،مگــر در
جایــی کــه وضعیــت خیلــی بحرانــی باشــد .بــا ایــن
حــال ،تغییــر وضعیــت کاغــذ خیلــی اثــر میگــذارد.
ـ دیگــر پارامترهــای تأثیرگــذار در چــاپ
کتــاب درســی چیســت؟
در مجمــوع مــوارد زیــادی هســت کــه بایــد بــه آنها
توجــه شــود ،امــا به طــور نمونــه ،یکــی از مــواد مطرح،
مرکــب چــاپ اســت .مــا در مرکــب هیــت ســت کــه
چــاپ رول اســت ،معمــوالً از مرکبهــای داخلــی

اســتفاده میکنیــم .مرکبســازهای داخلــی تــاش
میکننــد مرکبهــای خوبــی تولیــد کننــد و مــا هــم
خیلــی بــه آنهــا کمــک میکنیــم.
ـ آیــا بیــن تولیدکننــدگان مــواد و شــرکت
ارتباطــی هم وجــود دارد کــه بتوانــد بازخوردی
بــه تولیدکننــدگان بدهــد تــا کیفیــت کارشــان
را بــاال ببرنــد و اشــکاالت احتمالــی را رفــع
کننــد؟
بلــه .ایــن ارتبــاط وجــود دارد .میتــوان گفــت
بــه نوعــی ،بــرای تولیدکننــدگان داخلــی کاغــذ و
تولیدکننــدگان داخلــی مرکــب و همــة محصــوالت
داخلــی ،در عیــن اینکــه مــا یــک مشــتری قابلتوجــه
هســتیم ،آزمایشــگاهی هــم داریــم کــه مــواد در آن در
عمــل آزمایــش میشــوند .مــا بــا هــم ارتبــاط داریــم
و بــه آنهــا بازخــورد میدهیــم چــه مشــکالتی وجــود
دارنــد .درعینحــال کــه برخــی مرکبهــای خارجــی
میتواننــد کیفیــت بهتــری بــه چــاپ بدهنــد ،ولــی
اصــرار مــا ایــن اســت کــه از تولیــد داخلــی حمایــت و
از محصــوالت ایرانــی اســتفاده کنیــم .هرچنــد ممکــن
اســت گاهــی اوقــات کیفیــت کمــی پایینتــری را
بــه دســت بیاوریــم .مــا اعتقــاد داریــم تــا جایــی کــه
ممکــن اســت بایــد پیــش برویــم تــا تولیدکننــدگان
داخلــی هــم بتواننــد کاالهــای باکیفیــت و خوبــی را
تولیــد 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 برنام ـهای داریــد؟
در قســمت پــس از چــاپ یــا صحافــی ،اصــوالً
ماشــینآالت صحافــی در نــوع تکنولــوژی در دو
ســه دهــة گذشــته جهشــی نداشــتهاند و همچنــان
همانهــا هســتند .البتــه نیازمنــد بازســازی اســت
و ســرمایهگذاری و پــول نیــاز دارد کــه االن شــرایط
شــرکت بــرای اینکــه تغییــری در آن قســمت بدهیــم،
فراهــم نیســت ،ولــی همیــن وضــع موجــود هــم
وضعیــت خوبــی اســت و از آن ناراضــی نیســتیم .اگــر
بشــود در ســالهای آینــده مقــداری تأمیــن منابــع
انجــام داد ،شــاید بتــوان در صحافــی و قســمت پــس از
چــاپ تجدیــد نظــر کــرد .در مجمــوع شــرکت افســت
از نظــر تکنولــوژی بــرای مجمــوع کارهــای تولیــد
کتابهــای درســی و مجــات رشــد شــرایط خــوب و
آمــادهای دارد و در برنامهریــزی ســاالنه هــم ایــن مــورد
توجــه اســت.
ـ در مجمــوع ،بحــث آمــوزش نیروهــا و ارتقــای
ســطح و تــوان حرفــهای آنــان تــا چــه حــد
مــورد توجــه بــود و آیــا در حــال حاضــر
برنامــهای بــرای ایــن کار وجــود دارد؟
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تمــام ایــن فراینــد
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رشــتههای مرتبــط را جــذب کنیــم .بــه هــر حــال،
بــا آموزشهایــی کــه حیــن خدمــت میگذاریــم ،در
ابتــدای کار یــا در طــول کار انتظــار مــا ایــن اســت که
اپراتــوری و تولیــد وضعیــت بهتــری داشــته باشــد .مــا
تعــداد قابلتوجهــی لیســانس در رشــتة چــاپ داریــم.
بــا وجــود دوســتانی کــه در بخــش سرپرســتی و
مدیریــت کار میکننــد ،انتظــار مـیرود آینــدة چــاپ
بهتــر شــود و انشــااهلل عملکــرد بهتــری پیــدا کنیــم.

ما اعتقاد داریم تا جایی که ممکن
است باید پیش برویم تا تولیدکنندگان
داخلی هم بتوانند کاالهای باکیفیت و
خوبی را تولید کنند.
مســتلزم ایــن اســت کــه نیــروی کار ماهــر و اپراتــور
ماهــری وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد از آن اســتفاده
و خــودش هــم ارتقــا پیــدا کنــد .االن در شــرکت افســت
وضعیــت خــوب اســت .مــا در طــول ســه ســال گذشــته
ســعی کردهایــم کــه اپراتــور زیــر مــدرک کاردانــی را
بــه خدمــت نگیریــم و کاردانیهــای مرتبــط بــا کار را
جــذب کنیــم؛ مث ـ ً
ا در رشــتة چــاپ (کــه سالهاســت
در کشــور آمــوزش میبیننــد) یــا برخــی رشــتههای
مرتبــط مثــل بــرق و الکترونیــک و مکانیــک مرتبــط
بــا حــوزة چــاپ .خودمــان هــم اینجــا بــرای بخشــی
از کارکنــان دیپلمــة خــود کــه بیــن  5تــا  10ســال
ســابقة کار داشــتند ،یــک دورة کاردانــی گذاشــتیم.
یعنــی ســه کالس بــا هماهنگــی دانشــگاه آزاد تشــکیل
شــد و همــکاران در همینجــا آمــوزش دیدنــد .اولیــن
فارغالتحصیــان آن هــم خــرداد امســال در دو کالس
فارغالتحصیــل شــدند .یــک کالس دیگــر هــم در
بهمنمــاه ســال جــاری فارغالتحصیــل میشــوند .از ایــن
بــه بعــد هــم فوقدیپلــم میگیریــم و ســعی میکنیــم
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ـ گاهــی اوقــات ایــن موضــوع مطــرح
میشــود کــه شــاید بتــوان چــاپ
کتابهــای درســی را بــه شــکل غیرمتمرکــز
و اســتانی انجــام داد! بــا توجــه بــه تجربــة
تاریخــی در ایــن خصــوص و شــرایطی کــه
داریــم ،نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟
در خصــوص چــاپ کتابهــای درســی در اســتانها
بایــد بگویــم ،متأســفانه در کشــور چنیــن ظرفیتــی را
نداریــم کــه چــاپ کتابهــای درســی را بــه اســتانها
واگــذار کنیــم .مهیاکــردن چاپخانــهای کــه بتوانــد
یــک کار ملــی و آن هــم یــک کار حســاس ملــی را
پاســخ دهــد ،کار بســیار حســاب شــدهای اســت و
نمیتــوان بــدون حســابوکتاب و بــدون برنامــه
شوپــرورش بــه شــدت
کارکــرد .کشــور مــا در آموز 
کتابمحــور اســت .اگــر اول ســال تحصیلــی و اول
مهــر کتــاب در مدرســه نباشــد و معلــم و دانشآمــوز
کتــاب نداشــته باشــند ،میتــوان گفــت تقریبــاً
آمــوزش تعطیــل میشــود و بعــد از آن هــم البتــه
شوپــرورش
بحــران پیــش میآیــد و حتــی وزیــر آموز 
بایــد جــواب بدهــد و پاســخگوی مجلــس و رســانهها
باشــد کــه چــرا کتــاب درســی دیــر رســیده اســت.
ایــن وضعیــت موجــود کشــور ماســت کــه معلمــان و
دانشآمــوزان و خانوادههــا بــه کتــاب درســی متکــی
هســتند.
مــا ماجــرای دیگــری هــم در کشــورمان داریــم.
بســیاری از مدرسـهها وســط ســال و تابســتان دنبــال
تهیــة کتــاب هســتند تــا مقــداری جلــو برونــد و بــه
صــورت خــاص آمــوزش را شــروع کننــد .اینهــا
بــا جدیــت دنبــال کتــاب میگردنــد .بــا چنیــن
وضعیتــی نمیشــود ریســک کــرد و کاری ملــی را
کــه حساســیتی دارد ،واگــذار کــرد.
نکتــة دیگــر اینکــه شــما بایــد ببینیــد ،وقتــی کار
چــاپ را پخــش میکنیــد ،در ســطح ملــی چــه
فایدههایــی برایــش وجــود دارد؟ همیــن حملونقــل
را بایــد در نظــر داشــته باشــید .اگــر الزم باشــد کاغــذ
هــر کتابــی را تهیــه کنیــد و بفرســتید بــرای اســتانی

کــه میخواهــد تولیدکننــده باشــد ،فرایندهــا اضافــه
میشــوند .درحالیکــه االن کل ایــن امکانــات بــه یــک
جــا میآیــد و جابهجایــی و حمــل فقــط در کاغــذ و
محصــول صــورت میگیــرد .نکتــة دیگــر اینکــه وقتــی
شــما کتــاب را یکجــا تولیــد میکنیــد ،بخشــی از
هزینههــا کاهــش مییابنــد .مثــ ً
ا مــا معمــوالً یــک
کتــاب درســی یــک پایــة دورة ابتدایــی را بــرای حــدود
یــک میلیــون و دویســت یــا یــک میلیــون و دویســت
و پنجــاه تیــراژ داریــم .ایــن مقــدار روی ماشــین چــاپ
رول بســته میشــود .گاهــی وقتهــا کتــاب  6فــرم
یــا  7فــرم دارد .هــر فرمــی از ایــن کتــاب کــه بســته
میشــود ،یــک پلیــت حــدود  600تــا 700هــزار فــرم
تولیــد میکنــد کــه چهــار تــای آن را میبندیــم و
چهــار رنــگ آن را میزنــد و ایــن  600هــزار فــرم را
تولیــد میکنــد .در واقــع ،یــک تیــراژ یــک میلیــون و
 200هــزار را بــا دو ســری پلیــت تولید میکنیــم .حاال
اگــر شــما آن را در چاپخانههــای کشــور توزیــع کردیــد
چنــد پلیــت بایــد مصــرف کنیــد؟ همیــن کــه کارهــا
ریــز و خــردشــوند ،هزینههــا افزایــش مییابنــد ،نــه
کاهــش .در ضمــن یــک رشــته هزینههــای متمرکــز
هــم داریــد؛ مث ـ ً
ا هزینــة پشــتیبانی .وقتــی شــما در
کشــور مثـ ً
ا  20یــا  30چاپخانه داشــته باشــید ،هزینة
واحدهــای پشــتیبانی و تعمیــرات و انبــار و ســایر وجود
دارنــد .اینهــا بایــد در وضعیــت اقتصــادی ـ صنعتــی
محاســبه شــوند تــا معلــوم شــود چــه عایــد کشــور

وقتی کار چاپ را پخش
میکنید ،در سطح ملی چه
فایدههایی برایش وجود دارد؟ همین
حملونقل را باید در نظر داشته
باشید .اگر الزم باشد کاغذ هر
کتابی را تهیه کنید و بفرستید برای
استانی که میخواهد تولیدکننده
باشد
میشــود و چــه اتفاقــی میافتــد .جایــی کــه بحــث
مــا تألیــف کتابهــا بــه صــورت اســتانی اســت (یعنــی
اســتفاده از افــرادی کــه بتواننــد در محتــوا دخیل باشــند
و فرهنــگ بومــی را بگوینــد) بحــث دیگــری اســت.
ولــی در شــرایط فعلــی ،اگــر ایــن مؤلفههــا را کنــار
هــم بگذاریــم ،مــا هنــوز نتایــج قابــل قبولــی نیافتهایــم
کــه بگوییــم مث ـ ً
ا ایــن اتفــاق بیفتــد بــه نفــع کشــور
میشــود .البتــه االن هــم شــرایط آن وجــود نــدارد و
بایــد ســرمایهگذاری بزرگــی صــورت بگیــرد .بنابرایــن،
چشــمانداز ایــن ســالها و چهــار ســال آینــده ایــن
اســت کــه چنیــن کاری معقــول و بــه صرفــه و شــدنی
نیســت ،مگــر اینکــه نظــام بــرای ایــن کار سیاســتی
داشــته باشــد و این سیاســت بــا برنامــه و ســرمایهگذاری
الزم خــودش تبییــن و انجــام شــود.
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ِيك َقــرن و َهشت سال
نگاهی به سير شكلگيری و تطور سازمان
پژوهش و برنامهريز ی آموزشی

محمد دشتي

نخســتين گامهــای عملــی در راه تأســيس
ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی آموزشــی در وزارت
آموزشوپــرورش بــا تصويــب قانــون اداری وزارت
فرهنــگ ( 11شــهريور  1289هجری شمســي) برداشــته
شــد.
در مــادة دهــم قانــون يــاد شــده ،هيئــت مشــاوری
پيشبينــی شــده بــود كــه قســمتی از وظايــف آن بــه
شــرح زيــر بــود:
ـ حل غوامض امور معارف؛
ـ تسوية اختالفات بين مكاتب و مدارس؛
ـ رد و قبول تأليف معينه برای مدارس و مكاتب؛
ـ مشــورت در تــداركات نواقــص تعليمــات و لــوازم
تحصيــات ثالثــه از وجــوه و غيــره و ترجيــح بعضــی
تــداركات بــه مقتضيــات حــال.

 :1312ادارة انطباعــات وزارت معــارف و
اوقــاف و صنايــع مســتظرفه

در  18بهمنمــاه  1312هجــری شمســي ،نظامنامــة
اساســی«ادارة انطباعــات وزارت معــارف و اوقــاف و صنايع
مســتظرفه» بــه تصويــب رســيد كــه از جملــه وظايف آن
مــوارد زيــر را ميتــوان 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؛
ـ تصــدی طبــع و انتشــار هرگونــه كتابــی كــه وزارت
معــارف مباشــر طبــع آن اســت؛
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ـ رســيدگی و تصديــق مطابقــت كتــب مؤلفيــن بــا
دســتور رســمی مــدارس؛
ـ جمـعآوری و تدويــن جزواتــی كــه معلميــن مــدارس
متوســطه و عالــی تدويــن مينماينــد و در آخــر هــر
ســال تحصيلــی طبــع و انتشــار هــر يــك از آنهــا كــه
شايســتة انتشــار باشــد؛
ـ جمــعآوری كتــب و ســالنامهها و نشــريات،
مخصوصــاً بــه نشــريات مربــوط بــه تعليــم عمومــی و
شــعب تحصيــات ثالثــه و فنــی كــه بــه الســنة مختلفــه
در ممالــك معظمــه و ممالــك همجــوار طبــع و منتشــر
ميشــود.

 :1328ادارة كل نگارش

در ســازمان و تشــكيالت آموزشوپــرورش واحــدی
بــه نــام ادارة كل نــگارش تشــكيل شــد كــه وظايــف
پژوهشــی آن در فاصلــة ســالهای 1320تــا 1328
هجــری شمســی بــه شــرح زيــر بــود:
ـ جمعآوری اطالعات فرهنگي؛
ـ جمــعآوری اطالعــات راجعبــه امــور و روابــط
فرهنگــی جهــان و مبادلــة اطالعاتــي؛
ـ ترجمة كتب مفيد؛
ـ چاپ و توزيع كتب تحصيلی و غيرتحصيلي.
در ضمــن ،در ســازمان آموزشوپــرورش ،واحــد ديگری
نيــز بــه نــام ادارة امتحانــات و بودجــه بــه وجود آمــده بود
كــه مســئوليت قســمت «برنامههــا و آييننامههــا»ی
آن ،مطالعــة اوضــاع اجتماعــي ،اقتصــادی و جغرافيايــی
كشــور ايــران و مطالعــة برنامههــای ممالــك شــبيه بــه
ايــران و تهيــه و تنظيــم برنامههــا و آييننامههــای
مربــوط بــه تحصيــات ابتدايــی و دورههــای متوســطة
پســران و دختــران و آمــاده كــردن آنهــا بــرای مطالعه و

تصويــب شــورای عالــی فرهنگ بــود .همچنين ،بررســی
معايــب و نواقــص برنامههــا و ارائــة راهحلهایــل ازم
بــرای رفــع نقايــص و تنگناهــای موجــود از وظايــف
مربــوط بــه ايــن واحــد بــوده اســت.
در  25ديمــاه  1327هجــری شمســي ،در ششــصد و
هفتــاد و يكميــن جلســة شــورای عالی فرهنــگ ،آييننامة
مربــوط بــه تشــكيل هيئــت مخصوصــی بــه نــام «هيئــت
تأليــف و ترجمــه» (مركــب از پنــج تــن از دانشــمندان
رشــتههای مختلــف علمــی و ادبــی بــا انتخــاب شــورای
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  1334هجــری شمســي ،ادارة «مطالعــات و
برنامههــا» از ادارة «امتحانــات و برنامههــا» جــدا شــد
تــا وظايفــی همچــون تهيــه و تنظيــم و تجديدنظــر در
برنامههــا و آييننامههــای تعليماتــی و اجــرای اصــول
و قواعــد تربيتــی و روانشناســی در مــدارس و تهيــه و
اجــرای تسـتهای مختلــف بــرای ســنجش اســتعدادها
و مطالعــه در پيشــرفت تحصيلــی دانشآمــوزان و
تعييــن ارزش كار معلمــان را عهــدهدار شــود.

در سال  ،1346در اثر تحوالتی كه
در وظايف و تشكيالت مربوط به شاخة
معاونت طرحها و بررسيها به عمل آمد،
ادارة كل مطالعات و برنامهها منحل
شد و سه واحد جديد به نامهای مركز
تحقيقات و برنامهريزی درسي ،دفتر
هماهنگی طرحهای آموزشي ،و دفتر
هماهنگی برنامهها به وجود آمد كه واحد
نخست زير نظر مستقيم وزير ،مسئوليت
تحقيقات و برنامهريزی مربوط به امور
آموزشی را بر عهده گرفت و واحدهای
دوم و سوم زير نظر معاونت طرحها و
بررسيها ،اموری شامل موارد زير را بر
عهده گرفتند :تهيه و تنظيم طرحهای
آموزشی و پيشنهاد آن به سازمان
برنامه ،تشخيص و پيشنهاد اولويت
 :1339ســازمان كتابهــای درســی
برنامههای وزارت آموزشوپرورش
ايــران
در سطح كشور ،ايجاد هماهنگی در
در ســال  1339بــا ملحــق شــدن ادارة آمــار بــه ادارة
برنامههای تهيه شده به وسيلة دفاتر
فــوق ،ادارة كل «مطالعــات و برنامههــا» تأســيس و
تحقيقــات تربيتــی و برنامهريــزی درســی در واحــد برنامهريزی واحدهای ديگر وزارتخانه،
يــاد شــده متمركــز شــد .براســاس تصويبنامــة جلســة
جمعآوری اطالعات و آمار و تجزيه و
 1342/7/8هجــری شمســی هيئــت وزيــران« ،ســازمان
تحليلآنها.
كتابهــای درســی ايــران» بــه وجــود آمــد .هــدف از

تأســيس ايــن ســازمان در مــاده يــك اســاسنامة آن بــه
شــرح زيــر بيــان شــده بــود:
بــه منظــور تأليــف و تهيــة كتابهــای درســی مــورد
نيــاز دبســتانها و دبيرســتانهای كشــور ،يــك مركــز
علمــی بــه نــام «ســازمان كتابهــای درســی ايــران»
تحــت نظــر وزارت فرهنــگ ،طبــق مقررات زير تأســيس
ميگــردد .همچنيــن ،در مــادة  6هميــن اســاسنامه
قيــد شــده بــود :ســازمان دارای يــك دبيرخانــه و يــك
كتابخانــه شــامل كتابهــای درســی كشــورهای جهــان
و كليــة منابــع و مآخــذ الزم خواهــد بــود.
(الزم بــه توضيــح اســت ،ادارة كل مطالعــات و برنامهها
بهعنــوان بــازوی تحقيقاتــی و برنامهريــزي ،در كنــار
ســازمان كتابهــای درســی و زيــر نظــر معاونــت
طرحهــا و بررسـيها بــه فعاليــت خــود ادامــه مـيداد).
در ســال  ،1346در اثــر تحوالتــی كــه در وظايــف و

تشــكيالت مربــوط بــه شــاخة معاونــت طرحهــا و
بررسـيها بــه عمــل آمــد ،ادارة كل مطالعــات و برنامههــا
منحــل شــد و ســه واحــد جديــد بــه نامهــای مركــز
تحقيقــات و برنامهريــزی درســي ،دفتــر هماهنگــی
طرحهــای آموزشــي ،و دفتــر هماهنگــی برنامههــا بــه
وجــود آمــد كــه واحــد نخســت زيــر نظــر مســتقيم
وزيــر ،مســئوليت تحقيقــات و برنامهريــزی مربــوط
بــه امــور آموزشــی را بــر عهــده گرفــت و واحدهــای
دوم و ســوم زيــر نظــر معاونــت طرحهــا و بررســيها،
امــوری شــامل مــوارد زيــر را بــر عهــده گرفتنــد :تهيــه و
تنظيــم طرحهــای آموزشــی و پيشــنهاد آن بــه ســازمان
برنامــه ،تشــخيص و پيشــنهاد اولويــت برنامههــای وزارت
آموزشوپــرورش در ســطح كشــور ،ايجــاد هماهنگــی در
برنامههــای تهيــه شــده بــه وســيلة دفاتــر برنامهريــزی
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واحدهــای ديگــر وزارتخانــه ،جمـعآوری اطالعــات و آمار
و تجزيــه و تحليــل آنهــا.

قانــون تشــكيل ســازمانی موســوم بــه ســازمان
پژوهــش و نوســازی آموزشــی مشــتمل بــر ده مــاده و
يــك تبصــره ،پــس از تصويــب مجلســين وقــت ،از تاريخ
 27تيرمــاه  1355بــه مــورد اجــرا نهــاده شــد.
در مــادة يــك قانــون مذكــور ،تشــكيل ســازمان
پژوهــش و نوســازی آموزشــی چنيــن تبييــن شــده بود:
«تحقيــق و بررســی در مســائل كيفــی آموزشوپــرورش
و ارزشــيابی مســتمر و تنظيــم برنامههــای تحصيلــی و
تأليــف و تدويــن كتــب درســی و آمادهســازی مــدارس و
مؤسســات آموزشــی تابــع وزارت آموزشوپــرورش.

٭ انجــام تحقيقــات بنيــادی در زمينــة بهبــود كيفــی و
كمــی آموزشوپــرورش.
ّ
٭ برقــرار ســاختن ارتبــاط دائــم بــا معلمــان و
متخصصــان امــر آموزشوپــرورش و نظرخواهــی از
آنــان و فراهــم ســاختن موجبــات مشــاركت آنــان در
برنامهريــزی و برنامهنويســی و ارزشــيابی آموزشــي.
٭ پژوهــش در امــور هنــری بــا توجــه بــه منابــع
اســامی و تهيــه و ارائــة آثــار هنــری نمونــه جهــت
تعييــن خــط مشــی جديــد در زمينــة امــور هنــری در
وزارت آموزشوپــرورش.
٭ همــكاری بــا ســازمان صــدا و ســيمای جمهــوری
اســامی ايــران و ديگــر واحدهــا و شــوراهايی كــه بــه
نحــوی بــا وظايــف ســازمان ارتبــاط دارنــد.
٭ و  ...انجــام اقداماتــی كــه شــورای ســازمان در جهــت
هدفهــای ســازمان ضــروری تشــخيص دهــد.

 :1358ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی
آموزشي

 :1386تصويــب قانــون مقــررات مالــی
و معامالتــی ســازمان

 :1355ســازمان پژوهــش و نوســازی
آموزشــي

در تاريــخ  ،1358/12/25بــه موجــب مصوبــة شــورای
انقــاب ،ضمــن اصــاح قســمتی از قانــون ايــن ســازمان،
نــام آن بــه ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی آموزشــی
تغييــر يافــت .اهــم وظايــف ســازمان پژوهــش و
برنامهريــزی آموزشــی عبارتانــد از:
٭ پژوهــش در محتــوای برنامههــای آموزشوپــرورش
در دورههــای مختلــف تحصيلــی بــا توجــه بــه نيازهــا و
توجــه بــه توانايــی و خصوصيــات روانــی دانشآمــوزان
هــر دور ة تحصيلــی و تهيــه و تنظيــم برنامههای درســی
و تعييــن نســبتهای مطلــوب بــرای تحصيــات در
ســطوح و رشــتههای مختلــف.
٭ مطالعــه و تنظيــم روشهــای ســاده در زمينــة
امتحانــات و ارزشــيابيهای تحصيلــي.
٭ تأليــف و تدويــن و انتشــار كتب و نشــريات آموزشــی و
كمكآموزشــی بــرای دانشآمــوزان ،معلمــان و مربيــان.
٭ تعييــن و تهيــة مــواد و وســايل آموزشــی و فهرســت
اســتاندارد تجهيــزات وســايل آموزشــی بــا همــكاری
ســازمان نوســازی و توســعه و تجهيــز مــدارس كشــور
و تهيــة طرحهــای الزم بــرای نــوآوری در روشهــا و
وســايل آموزشــی و اجــرای طرحهــای آزمايشــی بــه
منظــور ارزشــيابی روشهــا و وســايل آموزشــي.
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در تاريــخ  1386/10/24بــا تصويــب مــاده واحــدهای
در مجلــس شــورای اســامي ،قانــون مقــررات مالــی و
معامالتــی ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی آموزشــی
بــه شــرح زيــر تصويــب و ابــاغ شــد.
مــاده واحــده ـ ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی
آموزشــي ،هماننــد دانشــگاهها و مراكــز آمــوزش عالــی
و پژوهشــی مشــمول بنــد (الــف) قانــون برنامــة چهارم
توســعة اقتصــادي ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ايــران خواهــد بــود و امــور مالــي ،معامالتــي،
تشــكيالتي ،اداری و اســتخدامی آن براســاس ايــن
قانــون عمــل خواهــد شــد.
شــورای ايــن ســازمان بهعنــوان هيئــت امنــا
محســوب ميشــود و مصوبــات آن پــس از تأييــد وزيــر
علــوم ،تحقيقــات و فنــاوری الزماالجــرا خواهــد بــود.
قوانيــن مغايــر بــا ايــن قانــون كان لــم يكــن
تلقیميگــر د د .
قانــون فــوق مشــتمل بــر مــاده واحــده در جلســة
علنــی روز يكشــنبه مــورخ شــانزدهم ديمــاه يــك
هــزار و ســيصد و هشــتاد و شــش مجلــس شــورای
اســامی تصويــب و در تاريــخ  1386/10/19بــه تأييــد
شــورای نگهبــان رســيد.

اهداف دوره های
تحصــيلی نظام
تعليـــموتربيت
رسمــی عمومی
كتابچه حاضر كه توسط شوراي عالي آمو زشوپرورش تدوين و تنظيم شده است ،اهداف دورههاي تحصيلي
را با استناد به مصوبة جلسه « 952شورای عالی آموزشوپرورش» به اين نحو آورده است:
«اهداف دورههای تحصيلي ،تجلی اهداف آموزشوپرورش متناسب با ويژگيها و شرايط سنی دانشآموزان
است ،زمينة دستيابی آنان به شايستگيهای پايه را فراهم ميآورد و به رشد متوازن و همهجانبة ايشان كمك
ميكند .مديران ،برنامهريزان و عوامل سهيم و مؤثر در تعليموتربيت دانشآموزان ،بايد در برنامهريزی امور،
ساماندهی فعاليتها و انجام وظايف خود به گونهای عمل كنند كه دانشآموزان در پايان هر يك از دورههای
تحصيلی به اهداف تعيين شده دست يابند».
اهداف دورههای تحصيلی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش در كتابچهای تدوين شده و در اختيار
عالقهمندان قرار گرفته است .اين اهداف بهطور خالصه عبارتاند از:
«ساحت تعليموتربيت اعتقادي ،عبادی و اخالقي»؛ «ساحت تعليموتربيت زيباييشناسی و هنري»؛
«ساحت تعليموتربيت زيستی و بدني»؛ «ساحت تعليموتربيت علمی و فناورانه»؛ «ساحت تعليموتربيت
اجتماعی و سياسي»؛ «ساحت تعليموتربيت اقتصادی و حرفهاي».
ساحتهای اصلی برای دورة اول ابتدايی شامل پايههای اول تا سوم ،دوم ابتدايی شامل پايههای چهارم تا
ششم ،دورة اول متوسطه شامل سه سال اول و دورة دوم متوسطه شامل سه سال آخر تبيين شدهاند .هدف
فراساحتی دورههای تحصيلی نيز به اين شكل بيان شده است« :دانشآموز با كسب مهارتهای نوشتاري،
شفاهي ،ادراكی و توليدی زبان ،از اين مهارتها برای حل مسائل يا رفع نيازهای خود در سطح جامعه و
تحليل موقعيتهای پيچيده بهره بگيرد».
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تصويرسازی در
متنهای آموزشی
از دهه  1340محبتاهلل همتي
اشاره
تصويرسازي در كتابهاي درسي فرصتي براي يادگيري است
آنچه بهعنوان تصويرسازي از آن نام برده ميشود ،به
که متناسب با مخاطب و موضوع ،بايد ويژگيهاي ديگري
گونهاي هنر تصويري توضيحدهنده و وصفكننده اطالق نيز داشته باشد .در كتابهاي درسي ،برخالف كتابهاي
ميشود .تصويرگري غالباً به تجسم و ارائه موضوعي
غيردرسي ،دانشآموزان با تنوع متن روبهرو هستند؛ انواع
ميپردازد كه با زبان نوشتاري يا گفتاري نيز قابل بيان متنهاي داستاني ،مستند و علمي.
است .همين نكته ،عمدهترين وجه تمايز تصويرگر از
آنچه در پي ميآيد ،مروري است به تصويرسازي كتابهاي
نقاش به شمار ميآيد .ممكن است هدف كلي تصويرگر درسي بهعنوان رسانهاي در انتقال محتواي متن .اين تصويرها
قابل فهم كردن يا جذاب كردن موضوعي از يك متن
از دهة  1340تاكنون از كتابهای درسی و مجلههاي رشد
باشد (پاكباز.)1378 ،
انتخابشدهاند.

حس بهكار 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

كوكب خانم زن پاكيزهای است ...
اين تصوير در حافظة تاريخی چندين
نسل ماندگار شده است.
سال 1355
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همة ما از اين تصوير خاطره داريم  .عناصر بومی تصوير
به خوبی توانستهاند با متن هماهنگ شوند .فضای شاد
تصوير در ايجاد نشاط در مخاطبان بسيار مؤثر است.
كتاب فارسی دوم دبستان ،سال 1347
تصويرگر :پرويز كالنتري

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 درونماية
متن برای كتابهای دينی دورة راهنمايي.
تصويرگر :منوچهر درفشه ،سال 1358

درياي خزر

تصويرگر با الهام از تكنيك قهوهخانهای توانسته است
واقعه شهادت حضرت قاسم(ع) را روايت كند.
كتاب :فارسی چهارم دبستان ،سال 1385
تصويرگر :حميدرضا رشيديان

دريايعمان

خليج فارس

مطالعات اجتماعي،چهارم دبستان1385 ،
تصويرگر :شيرين شيخي
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يك تصويرتاريخي؛ بارگاه فرعون.
تصويرگر برای تصويرسازی متون تاريخی نيازمند
اطالعات صحيح است ،چون اينگونه تصويرها بايد بتوانند
اطالعات تاريخی را نيز به دانشآموزان منتقل كنند.
كتاب :تاريخ اول راهنمايي ،سال1385 :
تصویرگر :فرهاد جمشیدی

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

اثرحميدرضا رشيديان براساس داستان حضرت نوح
(ع) .اين تصوير در كتابهای درسی چاپ نشده است.

اثر برگزيده دومين جشنوارة تصويرسازی
كتابهای درسي ،براساس متنی از كتاب درسی
قرآن دورة دبستان؛ ابراهيم در گلستا ن
تصويرگر :امير نساجي
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كتاب :قرآن سوم دبستان ،سال 1396
تصويرگر :نفيسه شهدادي
فارسي پنجم دبستان1396 ،
تصویرگر :ثنا حسين پور

فارسي پنجم دبستان1396 ،
تصويرگر :نرگس دالوري

هديههاي آسمان ،پنجم دبستان1396 ،
تصويرگر :حسين آسيوند

هديههاي آسمان ،پنجم دبستان1396 ،
تصويرگر :شيوا ضيايي
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تناسب تصوير با موضوع بازگشايی
مدرسه
تصويرگر :مهديه قاسمي
مجله رشد نوآموز شماره 1397 ،1

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

تصوير روي جلد هديههاي آسمان،
سوم دبستان1396 ،
تصويرگر :مجيد ذاكري
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اين تصوير با فضای كودكانه به خوبی با گروه
سنی مخاطب همخوانی دارد.
براسا س د استان«غذای خوشمزه»
تصويرگر :مهشيد اژدهفر
رشد كودك ،شماره1395 1

چندين نسل از مردم سرزمينمان با
تصويرهاي اين بزرگان آشنا هستند

مرحومه ژانت ميخائيلي
مجله های رشد.
تصويرگر 
عناصر بومی در کارهای ایشان برجسته است.

استاد غالمعلی مكتبي
كتاب ابلق ،انتشارات مدرسه
از نظر مفهومي ،وجه حماسي اين تصوير،
با درونمايه داستان كام ً
ال هماهنگ است.

تصویرسازی واقعه غدیر
اثر استاد صادق صندوقی
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سازمان پژوهش
دردوره پسا چهل سالگی
چهـل سـالگي نشـانة رشـد ،بلـوغ و عقالنيـت اسـت .در
ايـن مقوله تفاوتي بين عقالنيت فردي و سـازماني نيسـت.
همانگونه كه فرد در گذر از چهلسـالگي به رشـد و تحول
مبتنـي بر كسـب تجربـه و راهِرفته ميرسـد ،سـازمان هم
پـس از چهـار دهـه فعاليـت و حركـت ،به سـطحي از بلوغ
و عقالنيـت در توليـد ،ارائـة خدمات و بهرهوري ميرسـد.
چهلسـالگي هـر سـازمان آغـاز بازنگـري ،بازسـازي و
حركت در مسـير انتظارات و مطالبات مبتني بر مناسـبات
سـازمان و مخاطبـان ،بهخصـوص جامعة هدف ،اسـت .هر
چنـد تأمل و بازنگري در فرصتهـاي مختلف يك ضرورت
اسـت ،امـا هيچ يـك كاركرد ايـن بازنگـري را كـه لزوماً بر
شـهامت ،جسارت و هوشـمندي در آستانة بلوغ و عقالنيت
چهلسـالگي مبتني اسـت ،ندارد.
ماهيـت چهلسـالگي بـا تغييرات بـزرگ و سـترگي گره
خـورده اسـت و در مقابـل ،انتظـارات مبتني بر نقشـة راه و
حركـت جديـد را ناگزير ميسـازد؛
سـازمان پژوهـش در آسـتانة بلـوغ مبتنـي بـر عقالنيت
خويـش ،گامهاي اساسـي چنـدي برداشـته و حركتهاي
بزرگـي از جنس تغيير و تطور در نظام برنامهريزي درسـي،
تأليـف و ارائـة بسـتههاي آموزشـي كـرده اسـت .تغييرات
ميدانـي صـورت گرفتـه و نيـز تنـوع و تكثـر رسـانههاي
آموزشـي ،مطالبات را از سـازمان پژوهش جديتر سـاخته
است.
نيك پيداسـت ،سـازمان پژوهـش بهعنوان نهـاد مغزافزار
و انديشـهورز دسـتگاه بـزرگ تعلي موتربيـت نميتوانـد بـه
تنهايـي پاسـخگوي همـة مطالبـات و انتظـارات باشـد .لذا
بـه همراهـي و همافزايـي بخشهـاي علمـي و آموزشـي
حاكميتـي و مردمـي نيازمند اسـت .ظرفيتهـاي بيروني،
بهويـژه انجمـن و سـمنهاي مردمنهـاد علمـي كـه از
جنس معلمـان و خانوادة تعلي موتربيت هسـتند ،ميتوانند
در راسـتاي سياسـت مرزگسـترانة سـازمان و در راسـتاي
سـند تحـول بنياديـن و برنامهريـزي درسـي ،مشـاركت
همافزايانـهاي داشـته باشـند.
اسـتفاده از تجربـه و تـوان نهادهـاي مردمـي و علمـي
در قالـب نهادهـاي فرهنگـي ،علمـي و آموزشـي و نيـز
انجمنهاي علمي و ظرفيت اسـتانهاي برخـوردار ،فرصت
خوبـي اسـت تـا نهادهـاي مزبـور در بخشـي از محتواهاي
علمـي و آموزشـي ،اعـم از علـوم پايـه و فنـي ،در راسـتاي
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محمد ابراهيم محمدی
دبير همايش تجليل از مؤلفان

سياسـت چندتأليفـي ،بـا نظـارت دفترهـا و شـوراي تأليف
كتابهـاي درسـي ،بـا سـازمان پژوهـش همـكاري داشـته
باشـند .ايـن موضـوع هر چنـد يك حركـت مهـم در حوزة
اسـتفاده از ظرفيتهاي بيروني اسـت ،اما به همان نسـبت،
وظايف و تكليف سـازمان را در بررسـي و تطبيق آن با سـند
تحـول و برنامة درسـي ملي حسـاستر و پررنگتر ميكند.
سـازمان در گـذر تحولهـاي پيشآمـده بايـد گامهـاي
جديتـري در زمينـة پايدارسـازي كتابهـاي درسـي
(حداقـل بـه مـدت پنجسـال) و پرهيـز از چـاپ همه سـالة
آنهـا 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 كتابهـا و پايهها به يكباره
ميسـر نيسـت ،امـا اقـدام و متناسـب بـا آن فرهنگسـازي
رسـانهاي و همـكاري برخـي از نهادهـاي ذينفـع ،ماننـد
محيطزيسـت ،شـهرداري ،صنعت و تجارت راهگشـا خواهد
بود.
شـايد يكـي از جلوههـاي مهـم تحـول و البتـه تغييـر در
خدماترسـاني سازماني ،اسـتفاده از ظرفيت فضاي مجازي
و شـبكههاي اجتماعي باشـد .ارائة برخي محتواهـا در قالب
لوحهـاي فشـرده و يـا اسـتفاده از تبلـت دانشآمـوزي ،بـا
وجـود كهنگـي و اشـكاالت وارد بـر آن ،يك ضرورت اسـت.
تغييـر شـكل خدمـات از مكتوب بـه الكترونيـك ،بهويژه در
قالـب پيامرسـان تأسيسـي «رشـد» و يـا پيامرسـانهاي
موجـود ،ضمـن توسـعة دامنة خدمات و نوسـازي پيوسـتة
اطالعـات ،سـهم بسـزايي در صرفهجويـي و پرهيـز از
هدررفـت منابع دارد و در گردش سـريع اطالعات و توسـعة
ارتباطـات كمك خوبي خواهـد بود .ارائـة دهها مجلة علمي
و آموزشـي تخصصـي و عمومـي ،اقدامـي هوشـمندانه در
شوپـرورش از صف تا سـتاد براي
ترغيـب بدنة عظيـم آموز 
چرخـش از ارائة محتواي تكميلـي و دانشافزايي كاغذي به
الكترونيكي خواهد بود .گرچه اين چرخش مثل بسـياري از
ريلگذاريها نيازمند ريسـكپذيري شـهامتمندانه اسـت.
گرچه سـختيها و دلسـرديها 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.

پيران سخن
ز تجربهكجا
میگويند؟

حسن مظاهری

آیا تجربة زیستة برنامهریزان و مؤلفان در همسوسازی
کتابهای دوازده ساله با اسناد تحولی به اشتراک گذاشته شد؟
بعد از ابالغ «سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی
ایران» به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در اسفندماه
 ،1391کمیتهای برای عملیاتيسازی اسناد تحول بنیادین
شوپرورش تشکیل شد .یکی از وظایف این کمیته ،انجام
آموز 
شوپرورش» برای سازمان
تکلیفی بود كه «شورای عالی آموز 
تعيين كرده بود و در پانویس صفحة  19این سند به آن اشاره
شده بود .طبق اين تكليف سازمان موظف بود ،اهداف دورههای
تحصیلی چهارگانه را تدوين و برای تصويب به شورای عالی
ارسال كند .کارگروه تخصصی تدوین اهداف دورههای تحصیلی
تشکیل شد كه اولین دستور کار آن «گردآوری پیشینة
هدفنویسی» بود.
اگرچه در نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران در سال
 1379اهداف آموزشی تدوین و تصویب شدهاند ،ولی به
صراحت عرض کنم ،هیچگونه سند و مدرک علمی بهعنوان
سابقة عملیاتی هدفنویسی بدست نيامد که در آن منابع
تدوین اهداف ،فرایند هدفنویسی ،نحوة ارتباط اهداف دورهها
و ساحتهای یادگیری ،اعضای تدوینکنندة اهداف و مواردی
از این قبیل ثبت و ضبط شده باشد .به همین خاطر ،انرژی
و زمان فراوانی برای تدوین اهداف دورههای تحصیلی صرف
شد كه تقریباً راه نرفتهای به حساب آمد .بنابراین ،انجام این
کار ،شبیه اجرای پژوهشی شد که بدون پیشینة تجربی است و
استادان دانشگاهی ،انجام اینگونه تحقیقات را به دلیل دشواری
کار توصیه نمیکنند.
نمونة دیگری که میتوان در این خصوص مطرح كرد ،فرایند
تدوین سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران برای
اولین بار در سال  1384بود که در سال  1391تصویب و به
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ابالغ شد .اما خروجی
این فرایند كه ظرف حدود  6یا  7سال حاصل شده ،همان
سند حدود  50صفحهای است که تقریباً نگاشت ششم آن
محسوب ميشود .سؤال اینجاست كه «دانش ضمنی» (پنهان
و در ذهنها و تجربة زیستة نوشته نشده) متولیان این امر و

همچنین فرایندها و رویههای دستیابی به خروجی ،چگونه و
در کجا برای پژوهشگران و متخصصان آینده ثبت و ضبط شده
است؟ چرا که کاری چنین کلیدی و گسترده که خروجیاش
 50برگ شده است ،چه بسا باید پنج هزار برگ سند پشتیبان
میداشت .البته منظور از دانش ضمني ،دانشی فراتر از متن
صورت جلسات است .دیگر اینکه این دانش چگونه برای واکاوی،
بررسی و نقد در اختیار دانشگاهیان و متخصصان قرارگرفته و به
اشتراک گذاشته شده است؟
مصداقی عینیتر ،موضوع تغيير کتابهای ریاضی دورة
ابتدایی است كه از سال  1391به بعد (بعد از سالها تغییر
نكردن) شروع به تغییر كردند .اوالً استداللهای این تغییر
و تحول چه بود و بر اساس كدام پژوهشها و تحقیقات تغییر
کتاب درسی ریاضی ضرورت پیدا کرد؟ ثانیاً فرایند طی شده
که به تأليف صدوچند صفحه کتاب درسی ریاضی منجر شد،
چیست؟ در کجا ثبت شده و چگونه به اشتراک گذاشته شده
است؟ معلم بهعنوان متولی اجرای آن چقدر در جریان رویههای
پشت صفحة کتاب است؟
از این دست مثالها فراوان قابل طرحاند و چه تجربیات
ارزشمند و دانش بینظیری که طی سالهای گذشته در این
سازمان کسب شدهاند و کارشناسان و مدیران در ذهن خود
بردهاند! در پی این مسئلهها ،چند سؤال مرتبط با سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی پیش میآید:
 .1چگونه میتوان دانش موجود در سازمان ،شامل اسناد،
صورت جلسهها و مکاتبات علمی ،و غیره را ثبت ،سازماندهی
و ذخیره كرد که به آسانی و با حفظ جامعیت و مانعیت قابل
بازیابی باشد؟
 .2چگونه میتوان دانش ضمنی و مکتوب نشدة مدیران،
برنامهریزان ،مؤلفان و کارشناسان سازمان را آشکار كرد و بین
مخاطبان آن دانش به جریان انداخت ،تا به خلق دانش منجر
شود؟
 .3نهادینهسازی فرهنگ اشاعة دانش در سازمان ،با هدف
ایجاد دغدغه در مدیران و کارشناسان سازمان بهمنظور ثبت،
اشتراک گذاری و خلق دانش جدید ،با چه ساز و کاری اتفاق
ميافتد؟
 .4از آنجاکه ماهیت کاری سازمان و جنس مأموریتهای
آن به گونهای است که روزآمد شدن و خلق دانش جدید از
ضروریات تحقق برنامههای سازمان است ،چگونه میتوان زمینة
همافزایی و خلق دانش جدید در سازمان را فراهم آورد؟
بنابراین پیشنهاد میشود ،بعد از هشت سال کار نفسگیر در
همسوسازی کتابهای درسی دوازده ساله ،زمانی برای تدوین و
ترسیم فرایند طی شده بهمنظور انجام اینکار ،ثبت تجربههای
کسبشده در این مسیر ،و به اشتراکگذاری آن با کارشناسان،
مؤلفان ،اندیشمندان ،دانشگاهیان و معلمان در دستور کار قرار
گیرد ،تا با دریافت دیدگاهها و نظرات مخاطبان ،و همافزایی،
خلق دانش جدیدی اتفاق افتد .چه بسا در این وادی حاشیه
گرانتر از متن است؛ حاشیههایی که میتوانند چراغ راههایی
روشنتر ،درستتر و سادهتر در آینده باشند.
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َتمبر؛ َدريچهای
به ُوسـ َعت ِيك
َســــر َزمين
اكرم امينيان
كارشناس ارتباطات

اشاره

سـيزدهمين همايش تجليل از مؤلفان و پديدآورندگان
مـواد و رسـانههاي آموزشـي بـا مشـاركت سـازمانها
و نهادهـاي دولتـي برگـزار ميشـود؛ سـازمانها و
نهادهايـي كه هركـدام در طرح موضوع مربـوط به خود،
در كتـاب درسـي ،دغدغـهاي دارنـد و يـا عالقهمندنـد
در ترويـج فرهنـگ مطالعـه و نيـز موضوعـات تخصصي
كتابهاي درسـي سـهمي داشـته باشـند .در اين دوره،
شـركت پسـت جمهوري اسلامي ايران كـه بزرگترين
شـركت دولتـي خدماترسـان از گذشـتههاي دور تـا
بـه امـروز اسـت ،بـا مشـاركت خـود در ايـن همايـش،
تمبـري اختصاصي ويـژة اين همايش طراحي و منتشـر
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كرده اسـت .تمبـ ِر اختصاصـي همايش بيانگـر اهميت
موضـوع در كتـاب درسـي اسـت تـا مانـدگاري آن در
يادهـا و خاطرههـا كمـك كنـد.
بـه همين مناسـبت و به پاس چـاپ تمبر اختصاصي
كتابهـاي درسـي ،توجـه شـما را بـه مقالـهاي جلـب
ميكنيـم كـه بـه تاريـخ و قدمـت تمبـر بهعنـوان
رسـانهاي جهانـي ،انـواع تمبـر بهعنـوان سـفيران
فرهنگـي و عامـل پيونـد فرهنگهـا پرداختـه اسـت و
نشـان ميدهـد تمبـر رسـانهاي بـدون مـرز محسـوب
ميشـود.
حـدود دو قـرن اسـت كـه تمبـر در جوامـع بشـري
اسـتفاده ميشـود .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 بيانـكار و تاريـخ بدون تحريف هر سـرزميني
گشـوده ميشـود .بـه بيانـي ديگـر ،تمبر نشـان و نماد
فرهنـگ و تاريـخ كشـورها به شـمار ميرود.
تمبـر در نـگاه نخسـت بـه منزلـة قطعـه كاغـذي
چهارگـوش و مصـور اسـت كـه بهعنوان هزينة پسـتي
روي پاكـت مينشـيند ،ولـي ايـن كاغـذ كوچـك،
در كنـار ارزشهـاي هنـري و زيباشـناختياش ،يـك
رسـانة ارتباطي مؤثر محسـوب ميشـود كه بـا قابليت
پيامرسـاني گسـترده و فراگير خود ،از جهات فرهنگي،
اجتماعـي ،تاريخـي ،اقتصـادي و سياسـي نقشهـاي
گوناگونـي ايفـا ميكنـد.
نخسـتين تمبـر جهـان در سـال  1840ميلادي در
انگلسـتان چاپ و منتشـر شد و  25سـال بعد ،در سال
 1865ميلادي ( 1244شمسـي) اولين تمبـر ايراني با
عنـوان «باقري» به چاپ رسـيد .پـس از آن ،تصاويري
از فرهنـگ ،اقتصـاد ،هويـت ،ابنيـه ،تاريـخ ،تمـدن،
مذهـب ،طبيعـت ،ورزش ،سياسـت و غيـرة ايـران بـر
قـاب تمبـر نقـش بسـت و جاودانـه شـد؛ قابهايي كه
تاريـخ كهن ايـن سـرزمين را روايت ميكننـد فرهنگ
و تمـدن غنـي مردمانـش را بـه تصويـر ميكشـند.
دالوريهـا و رشـادت شـهيدان و قهرمانانـش را فريـاد
ميزننـد و ابهـت و عظمـت ابنيـه ،مشـاهير و ميـراث
فرهنگـياش را بـه رخ ميكشـند.
آمارهـا حاكـي از آنانـد كـه از آغـاز پيدايـش تمبـر
در ايـران تـا پايـان دورة قاجـار  536قطعـه و در دورة
پهلـوي اول  248قطعـه تمبـر چـاپ و منتشـر شـده
اسـت .تعداد تمبرهـاي يادبود و جـاري پيش از انقالب
در دورة پهلـوي دوم بـه  431عنـوان و تعداد تمبرهاي
يادبـود و جـاري بعـد از انقالب تاكنون بـه  800عنوان
ميرسـد .در سـالي كه پشـت سـر نهاديم نيز  7عنوان
ديگـر به چـاپ رسـيدهاند.

سفير فرهنگي تمبري براي همه

يكـي از انـواع تمبرهايـي كـه شـركت ملـي پسـت
جمهـوري اسلامي ايـران منتشـر ميكنـد« ،تمبرهـای
جـاري» اسـت .درواقـع ،ايـن تمبرها هـدف اصلـي ايجاد
تمبـر بودهانـد .يعنـي بـراي پرداخـت هزينههاي پسـتي
اسـتفاده ميشـوند .تمبرهـاي جـاري در شـمارگان
ميليونـي چـاپ ميشـوند و قيمتهـاي آنهـا متفـاوت
اسـت و بنـا بـه مسـافت ارسـال نامـه ،از چند عـدد آنها
اسـتفاده ميشـود.
«تمبرهـاي يـادگاري» نيـز ديگر تمبرهايي هسـتند كه
بسـيار ديدهايـم .ايـن تمبرهـا بـه مناسـبتهاي خـاص،
موضوعهـاي معيـن ،بزرگداشـت يـك شـخصيت يـا
نشـان دادن يـك واقعـة مهـم منتشـر ميشـوند .معموالً
شـاخصه يـا نمـاد فرهنگي خاصـي دارند و نشـانههايي از
مردمشناسـي كشـور در آنهـا ديده ميشـود .اين دسـته
از تمبرهـا از نظـر تنـوع رنگ و طرح ،نسـبت به تمبرهاي
جـاري ارزش هنـري بيشـتري دارند.
تمبرهـاي يـادگاري بـه نـدرت بـه مصـرف پسـتي
ميرسـند ،چـرا كـه شـمارگان كمـي دارنـد و در مـدت
محـدودي منتشـر ميشـوند .درواقـع اين تمبرها بيشـتر
ارزش كلكسـيونري دارنـد .اينهـا همـان تمبرهايـي
هسـتند كـه همـه ميتواننـد بـا مراجعـه به دفاتر پسـتي
مشـترك آنهـا شـوند و كلكسـيونهاي خـود را بـه
تازهتريـن تمبرهـاي منتشـر شـده مزيـن كننـد .در حال
حاضـر ،تعداد مشـتركان دائمي تمبر شـركت ملي پسـت
نزديـك بـه  18هـزار نفـر اسـت.
در كنـار ايـن دو دسـته تمبـر ،از نوعـي تمبـر ميتـوان
نـام بـرد كـه هـر كـس ميتوانـد آن را از عكـس يـا طرح
مـورد نظرش به پسـت سـفارش دهد .اين تمبـر به تعداد
محدود و براسـاس سـفارش مشـتري ،به مناسـبتهايي،
نظيـر اعيـاد و جشـنها و مناسـبتهاي شـخصي نظيـر
تولـد يـا ازدواج يـا حتـي قبولـي در كنكـور ،در كنـار
تمبرهـاي ويـژهاي كـه بـه هميـن منظـور تهيه شـدهاند،
چـاپ و منتشـر ميشـود.
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 ميكنـد تـا در كنـار تصويـري كه
در نظـر گرفتـه اسـت ،قـرار گيـرد .قطعه متغير يـا همان
تصويـر ،آرم يـا لوگـوي دلخـواه مشـتري اسـت .نكتـهاي
كـه در اسـتفاده از اينگونـه تمبرهـا بايد يادآور شـد ،اين
متقاضي تمبـر اختصاصي بخواهـد از تمبر
اسـت كه اگـر
ِ
خود روي مرسـوالتش اسـتفاده كند ،بايد هـر دو قطعه را

تمبر پستي ابزاري ارتباطي و نوعي
رسانة ملي اثربخش است كه مرزهاي
جغرافيايي را در نورديده و پيوندي
مستحكم بين مردمان سرزمينها و
كشورها ،از هر ملتي ،مذهبي ،زباني و
نژادي برقرار ميكند .تمبر رسانهاي مصور
و ديداري است كه با زبان تصوير با همه
سخن ميگويد؛ زباني كه به مترجم نياز
ندارد و هركس آن را ميشناسد؛ زباني
كه پيامش از تمامي تقسيمبنديهاي
جغرافيايي ،نظامهاي سياسي و
طبقهبنديهاي اجتماعي عبور ميكند
و بيهيچ دخل و تصرفي به مخاطب
ميرسد.
بـا هـم روي پاكت الصـاق كند.
تمبـر اختصاصي همچنين ميتواند براسـاس سـفارش
اشـخاص حقيقـي و حقوقـي ،به منظـور انجـام تبليغات
مؤثـر ،چاپ و منتشـر شـود كـه به آن «تمبـر تبليغاتي»
اطلاق ميشـود .حداقل شـمارگان تمبـر تبليغاتي براي
متقاضـي  200هـزار مجموعه اسـت .مشـتريان شـركت
پسـت ميتواننـد بـا مراجعـه بـه دفاتر پسـتي يا سـايت
شـركت  http//stamp.post.irدرخواسـت چـاپ تمبر
اختصاصـي بدهنـد و خاطرههاي زندگي خـود را ماندگار
كنند .
تمبر گوياي تمدن و فرهنگ هر كشـور اسـت .از اينرو
ميتوانـد ابزاري مؤثر براي گسـترش و شناسـاندن آداب،
اخلاق ،منـش ،آيين ،رسـوم ،عادات و سـنن مردمان آن
سـرزمين باشـد .تمبر ،بـه واسـطة اينكه سـندي قانوني
و معتبـر محسـوب ميشـود ،كاركرد ارتباطـي توانمندي
در امـور فرهنگي دارد.
در كشـور مـا نيـز از طريق چاپ و انتشـار تمبـر ميتوان
فرهنـگ ايـران اسلامي را تقويـت و صـادر كـرد .حتـي
ميتـوان از آن بهعنـوان سـفيري بـراي فرهنگسـازي و
انتقـال فرهنگ غني كهن جامعة ايران به آيندگان و سـاير
جوامـع اسـتفاده كـرد و بـه عظمـت و قدمت كشـور باليد.

آيينة تاريخ

هنگامـي كـه آلبومهـاي تمبـر را ورق ميزنيـم ،در
ميـان انبـوه ايـن قابهاي كوچـك ،تمبرهايي به چشـم
ميخورنـد كـه تصويرهاي افـراد و شـخصيتهاي بنام و
بـزرگ بر آن حك شـدهاند .بسـياري از تمبرهاي پسـتي
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خيرهكننـده آنهايـي هسـتند كـه واقعيـت رويدادهـا،
وقايـع و تاريـخ ،و چهـرة شـخصيتهاي برجسـتة
تاريخسـاز و درخشـان و نخبـگان شـاخص كشـور را كه
در اعتلاي فرهنـگ و عظمـت ايـران نقـش ارزشـمند
داشـته و دارنـد و همچنيـن رشـادتها ،دالوريهـا،
افتخارآفرينيهـا و جانفشـانيهاي شـهيدان ،جانبـازان
و ايثارگـران جنـگ تحميلـي و انقلاب اسلامي را (كـه
همـگان اعتبـار و اسـتقالل ميهن اسلامي را مديون آن
ميداننـد) بـه تصويـر كشـيدهاند.
آنچـه در تاريـخ تمبـر كشـور مـا اهميتـي بسـزا دارد،
ايـن اسـت كـه بـا پيـروزي انقلاب اسلامي ،رونـد
سياسـتگذاري چـاپ و انتشـار تمبـر دسـتخوش
تحوالتـي عظيـم شـد .ثبـت وقايـع مهـم و حياتـي
انقلاب اسلامي و نكوداشـت و بزرگداشـت چهرههـا و
شـخصيتهاي بـزرگ در قالـب تمبـر ،از رويكردهـاي
مهـم دورة اسلامي بـه شـمار مـيرود.

رسانة بدون مرز

تمبـر پسـتي ابـزاري ارتباطـي و نوعـي رسـانة ملـي
اثربخـش اسـت كه مرزهـاي جغرافيايـي را در نورديده و
پيوندي مسـتحكم بين مردمان سـرزمينها و كشـورها،
از هـر ملتـي ،مذهبـي ،زبانـي و نـژادي برقـرار ميكنـد.
تمبـر رسـانهاي مصـور و ديـداري اسـت كـه بـا زبـان
تصويـر بـا همـه سـخن ميگويـد؛ زبانـي كه بـه مترجم
نيـاز نـدارد و هركس آن را ميشناسـد؛ زباني كه پيامش
از تمامـي تقسـيمبنديهاي جغرافيايـي ،نظامهـاي
سياسـي و طبقهبنديهـاي اجتماعـي عبـور ميكنـد و
بيهيـچ دخـل و تصرفـي بـه مخاطـب ميرسـد.

هنري ماندگار

امـروزه در خلـق ايـن تابلـوي مينياتـوري هـزار نقش،
تكنيكهـاي هنـري ،بـا ذوق و سـليقهاي خـاص بـا هم
درآميختهانـد .ايـن خـود شـاهكاري برجسـته به شـمار
ميآيـد ،بـه طـوري كـه فـن طراحـي تمبـر در سـابقة
كاري فرهيختـگان هنـري افتخـاري بـس بزرگ اسـت.
علاوه بـر طراحـي ،تمبرشناسـي و جمـعآوري تمبـر را
نيـز ميتـوان در زمـرة هنرهـاي مفـرح و سـرگرمكننده
بـه شـمار آورد .دوسـتداران ايـن هنـر ،بـا طبقهبنـدي
موضوعـي ،از ايـن قاصـدان كاغـذي مجموعههـاي
ارزشـمندي ميآفريننـد كـه تاريـخ ،تمـدن ،فرهنـگ و
سرگذشـت يـك ملـت را زنـده و جاودانـه ميكننـد.
ك سـو
همچنيـن ،مجموعههـاي تمبـــــــــر ،از يـ 
اندوختههاي اقتصادي ارزشـمندي بـراي مجموعهداران
محسـوب ميشـوند و از سـوي ديگـر ميتواننـد بـازار

تجلیلازمؤلفان

 70مهـــــر1397

صـادرات را رونقـش بخشـند و بـه سـودآوري كشـورها
كمـك كننـد .علاوه بـر ايـن ،بـا گسـترش فعاليـت اين
بخـش در زمينـة توسـعه و ترويـج فرهنـگ تمبـر و
تمبرشناسـي ،ايـن مهم ميتوانـد به اشـتغالزايي 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 واقعـاً 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 نميدهنـد و بـا جديـت و بهصـورت حرفـهاي بـه
جمعآوري و حفظ اين اسـناد ارزشـمند ملي نميپردازند.
از ايـنرو ،شـركت ملي پسـت ،بهعنـوان بانـي اصلي تمبر
كشـور ،با همكاري شـورالي عالي تمبر ،متنوعسـازي 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 پيوند ملتها

در اقدامـي نويـن و زيبـا ،كشـورهاي دنيـا كوشـيدهاند
از وراي تمبـر پيونـد خـود را بـا سـاير كشـورها تحكيـم
بخشـند و روابـط دوسـتي خـود را تقويـت كننـد .ايـن
كشـورها از يكسـو بـا صحه گذاشـتن بر ايـن موضوع كه
تمبـر مهمتريـن سـفير فرهنگي هر سـرزميني به شـمار
مـيرود ،هريـك گوشـهاي از قرابتهـاي تمـدن غنـي و
ارزشهـاي فرهنگـي خـود را بهطـور مشـترك در قـاب
تمبـر نهادنـد و آن را در خاطرة مردمان ديگر سـرزمينها
جاويـد ميسـازند .از سـوي ديگـر ،بـر پيونـد بـرادري و
اتحـاد ناگسسـتني خود ميبالنـد .درواقع ،تمبر مشـترك
را ميتـوان نقطـة عطفـي در تاريخ روابط كشـورها و مهر
اطميناني بر مشـاركت سياسـي فرهنگي آنـان تلقي كرد.
شـركت ملـي پسـت جمهـوري اسلامي ايـران تاكنون
توانسـته اسـت بـا برخـي كشـورها نظيـر برزيـل ،چيـن،
روسـيه ،هندوسـتان ،ونزوئلا ،اوكرايـن ،اسـپانيا ،كوبـا،
قزاقسـتان ،قرقيزسـتان ،مغـرب ،تاجيكسـتان ،پرتغـال،
مكزيـك و تركيـه 19 ،تمبـر مشـترك را در مراسـم
نماديـن ،بـا حضـور سـفرا و مقامات پسـتي آن كشـورها
منتشـر كند.
همچنيـن ،در راسـتاي توسـعة فعاليتهـاي بينالمللي،
در سـالهاي اخيـر هشـت نمايشـگاه مشـترك تمبـر نيز
برگزار شـده اسـت.

سیدمحمود صموتی

اشاره

یکی از فراینــــــــــدهای تاریخی
ارزشمند ،رشد و توسعة آموزشهای
فنیوحرفهای در ایران و جهان است.
در این مقاله بهمنظور آشنایی هر
چه بیشتر مخاطبان با این پدیدة
مهم و اثربخش ،ابتدا اشارهای کوتاه
به سیر تکاملی صنایع و آموزشهای
فنیوحرفهای در جهان داشتهایم و
سپس آموزشهای فنیوحرفهای ایران را
در دو دورة قبل و بعد از انقالب اسالمی
تحلیل کردهایم .همچنین اشارهای به فرایند
برنامهریزی و تاریخچة کتابها داشتهایم.

ریخچه
تا
ِ
های
ُه َنرستان ِ
وحرفهای در
َفنی ِ
َجهان و ایران

کلیدواژهها :دارالفنون ،مدرسة فخریه ،هنرستان
صنعتی تهران ،آموزشهای فنیوحرفهای ،هنرستان
ایران و آلمان ،دنیای کار ،برنامة درسی تلفیقی ،مهارت،
شایستگی ،بستة آموزشی

ی وحرفهای در
روند رشد آموزشهای فن 
جهان

در سدة هفدهم میالدی ،با توجه به اوضاع اقتصادی
و سیاسی کشورهای اروپایی ،آموزش به قشرهای
خاص ،مانند ثروتمندان و اشراف اختصاص داشت و
تودة مردم از آن بیبهره بودند .در آن زمان ،خانوادهها
و اصناف مسئولیت مهارتآموزی نسل جوان را برعهده
داشتند و مهارتها به روش استاد ـ شاگردی آموزش
داده میشدند و مانند روش سنتی در ایران ،پسر شغل
پدر را انتخاب میکرد .گسترش نیاز جامعه به نیروی کار
ماهر و متخصص سبب انقالبی عظیم شد که به «انقالب
صنعتی »1انجامید.
انقالب صنعتی از سال  1750آغاز شد و آموزشهای
فنیوحرفهای را به شدت تحتتأثیر قرار داد .همزمان با
آن ،صنایع پارچهبافی نیز کار خود را در انگلستان آغاز
کردند .در سال  1769ماشین بخار توسط جیمز وات 2و
قایق بخار بهوسیلة همکار وی ،رابرت فولتن 3اختراع شد.
ب ه این ترتیب میتوان گفت کشور انگلستان نقشی
اساسی در تأسیس و رشد صنایع کوچک و کارخانههای
کوچک و بزرگ و توسعة آموزشهای فنیوحرفهای در
جهان داشته است .زیرا گسترش صنایع ماشینی و ارتباط
تعلیم و تربیت با آموزشهای فنیوحرفهای ،عامل مهمی
در تأمین نیروی ماهر موردنیاز بازار کار محسوب میشود.

زمان تبادل فرهنگی
از همین
برای کسب مهارت بین کشورها شکل گرفت .اولین
کشوری که بهمنظور پاسخگویی به نیازهای صنعتی ،به
برنامهریزی مدون و طراحی برنامة آموزش فنیوحرفهای
دست زد ،کشور آلمان بود .بعدها مدرسههای مشترک
پسرانه بین «آلمان ـ انگلیس»« ،اتریش ـ سوئد» و «ایتالیا
ـ فرانسه» دایر شدند و این روند برای سایر کشورها ادامه
یافت .رشتههای تحصیلی در مدرسههای فنیوحرفهای
اولیه در اروپا ،ریسندگی ،بافندگی و مبلسازی بود.
با بروز جنگ جهانی اول و ادامه و پایان آن ،یکی از
مشکالت اساسی جامعة صنعتگران ،تأمین نیروی انسانی
بین کارگر و مهندس بود که سرکارگر یا تکنسین
میتوانست آن را پوشش دهد .اولین قانون حمایت از
آموزشهای فنیوحرفهای در سال  1917در آمریکا
تصویب شد .کشورهای آلمان و آمریکا از اولین کشورهایی
بودند که در برنامههای آموزش فنیوحرفهای خود بازنگری
و آن را بهروز کردند .در طول جنگ جهانی اول تقریباً
همة فعالیتهای صنعتی ،آموزشی و پژوهشی در زمینة
فنیوحرفهای در خدمت فعالیتها و امور نظامی بود .پس
از پایان جنگ به تدریج این خدمات توزیع شدند و در
راستای نیازهای رفاهی جامعه قرار گرفتند.
با وجود رشد و توسعة شگفتانگیز صنایع و فناوریهای
آن در قارههای اروپا و آمریکا در عصر حاضر ،کشورهای
ذیربط با کمبود نیروی ماهر در زمینههای صنعتی و
خدماتی در سطح کارگر ماهر و تکنسین مواجه هستند و
این نوع خدمات فنی در همة زمینهها بسیار گرانقیمتاند.
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روند رشد آموزشهای فنیوحرفهای در
ایران

با توجه به تمدن اقوام ایرانی و وجود صنایعدستی سنتی
وسیع و صنعتگران ماهر در میان آنان در گذشتههای دور،
تحوالت آموزشهای فنیوحرفهای در ایران مانند سایر
کشورهای جهان از نوسانها ،پیچیدگیها و تغییرهای
گستردهای برخوردار بوده است .شروع آن را میتوان از
قرن پانزدهم میالدی و زمان تیموریان دانست که تاکنون
ادامه دارد .با وجود اینکه کشور ایران دارای بیشینة
طوالنی در زمینة صنایع ،بهخصوص صنایعدستی است و
همیشه استادکاران و صنعتکاران ماهر ،خالق و کارامدی
را پرورش داده است ،ولی به دلیل جنگهای طوالنی و
ناخواسته از زمان نادرشاه افشار تا شروع سلسله قاجاریه،
نتوانست در زمینة آموزشهای فنیوحرفهای پیشرفتی
داشته باشد و همگام با کشورهای اروپایی رشد و توسعه
یابد.
پس از انعقاد قراردادهای «گلستان» (1228ق1191 /ش)
و «ترکمنچای» (1243ق1206 /ش) ،وضعیت نابسامان
نیروی انسانی موردنیاز ماهر و فنی ،زمامداران وقت را به
این فکر واداشت که برای تأمین نیاز کشور و گسترش
آموزشهای فنیوحرفهای از سایر کشورها کمک بگیرند
و با برقراری ارتباط با آنان ،محصل به خارج بفرستند.
در زمان عباس میرزا دو نفر از درباریان را به انگلستان
میفرستند تا طب و نقاشی بیاموزند .چهار سال بعد،
پنج نفر دیگر را برای تحصیل در علوم توپخانه و قفل و
کلیدسازی به انگلستان و همزمان تعداد دیگری را برای
کسب مهارت در زمینة معدن و ساعتسازی به روسیه
اعزام میکنند .اما این افراد نتوانستند مهارتهای الزم را
که در زمینة آموزشهای فنیوحرفهای بود ،بیاموزند و به
ایران انتقال دهند .اما تا حدودی توانستند پیشرفتهای
سایر کشورها را در زمینههای متفاوت ،از جمله صنایع ،در
ایران به نمایش بگذارند.
فرایند اعزام محصل به فرنگ ادامه یافت تا اینکه در زمان
امیرکبیر پنج نفر را برای آموختن بلورسازی ،چدنریزی،
تصفیة شکر و قند ،اسباب چرخسازی و شماعی
(شمعسازی) به روسیه و دو تن از حریربافان کاشان را
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برای تکمیل مهارت حریربافی و تهیة ابریشم به استامبول
ترکیه میفرستند .روند اعزام محصل به خارج برای اشراف
و درباریان ادامه مییابد و بهتدریج علوم و صنایع غربی در
ایران رواج پیدا میکنند .در زمان محمدشاه قاجار ،عالوه
بر اعزام محصل به خارج ،تأسیس مدرسههای ایرانی و
خارجی نیز شکل میگیرد .اولین مدرسه از این نوع در
سال 1838م (1217ش) توسط کشیشی آمریکایی بهنام
دکتر هاپکینز در ارومیه تأسیس شد.
ورود کاالهای صنعتی از کشورهای اروپایی به ایران و
جهانبینی خاص امیرکبیر سبب شد که در سال 1848م
(1227ش) او مدرسة دارالفنون را تأسیس کند .در سال
1850م (1229ش) تدریس علوم مشق پیادهنظام ،مشق
توپخانه ،مشق سوارهنظام ،هندسه ،دواسازی ،طب و
جراحی ،و معدن در دارالفنون آغاز شد .افتتاح دارالفنون از
اولین اقدامات مؤثر در آموزشهای فنیوحرفهای به شمار
میآید .مدرسان دارالفنون فرانسوی بودند و مترجمان
ایرانی متنهای درسی را به صورت جزوه به زبان فارسی
ترجمه میکردند.
در سال 1237ش از میان  100دانشآموختة دارالفنون
در رشتههای گوناگون 42 ،نفر به فرانسه اعزام شدند و
تحصیالت خود را در علوم چینیسازی ،ماهوتبافی،
مخملبافی ،چاپ ،کشاورزی ،عکاسی ،کاغذسازی ،علوم
نظامی و ذوب آهن تکمیل کردند و به ایران بازگشتند .اما
در ایران شغلی متناسب با تحصیالت آنان وجود نداشت.

بهاینترتیب در سمتهای تشریفاتی و مدیریتی که با
رشتة تحصیلی آنان ارتباط نداشت ،به فعالیت پرداختند.
بعد از این رخداد مدرسة دارالفنون به یک مرکز آموزش
درسهای نظری تبدیل شد.
با تأسیس «انجمن مکاتب ملیة ایران» ،مدرسههای
ایران توسعه یافتند .همزمان مدرسههای هنری و صنعتی،
مانند مدرسة نقاشی مجانی و مدرسههای تخصصی
فنیوحرفهای در تهران و اصفهان تأسیس شدند .از زمان
انقالب مشروطه تا سال 1285ق ،آموزشوپرورش ایران
بهخصوص آموزشهای فنیوحرفهای دچار تحوالت و
دگرگونیهای گسترده شدند .با افزایش مدرسههای
ابتدایی و متوسطه به سبک و شیوة غربی ،مدرسههای
صنعتی و فنیوحرفهای بیشتری تشکیل شدند .مدرسة
ایران و آلمان با نام «هنرستان صنعتی دولتی» در سال
1286ش در خیابان سی تیر (قوامالسلطنه سابق) تهران
افتتاح شد ،ولی به دلیل بروز جنگ جهانی دوم تعطیل
شد.
این هنرستان در سال  1303دوباره با برنامهریزی
هدفمند به ریاست دکتر اشترونک ،4با نام «هنرستان
صنعتی تهران» و با رشتههای رنگرزی ،فلزکاری ،برق،
مکانیک اتومبیل ،درودگری و ساختمان افتتاح شد.
بهمنظور تأمین کادر آموزشی این هنرستان ،هرساله
تعدادی از دانشآموختگان ممتاز هنرستان برای ادامة
تحصیالت در سطوح تکنسین و لیسانس به آلمان فرستاده
میشدند .بهاینترتیب طی چند سال کادر آموزشی
موردنیاز تکمیل شد .این مدرسه امروزه بهنام هنرستان
ماندگار شهید بهشتی در خیابان سی تیر با رشتههای
مکاترونیک ،الکترونیک ،مکانیک خودرو ،الکتروتکنیک،
ماشینافزار و صنایع چوب و کاغذ دایر است.
در سال 1289ش «مدرسة صنایع مستظرفه» در رشتة
نقاشی با مدیریت استاد کمالالملک (محمد غفاری) شکل
گرفت .همزمان نیز مدرسههای دیگری مانند مدرسه
فالحت و دبستان برزگران ،مدرسة موزیک (هنرستان
موسیقی) ،مدرسة طب (مامایی ،داروسازی و دندانسازی)
در تهران ،و مدرسههای فالحت رشت ،صنایع مستظرفة
تبریز ،متوسطة اصفهان و تجارت تبریز نیز در شهرستانها

افتتاح شدند و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند .برنامة درسی
در این مدرسهها ،بر اساس برنامههای سایر کشورها بود و
منابع درسی از طریق ترجمه و ارائة جزوه تأمین میشد.
فاصلة زمانی  1305تا 1312ش را میتوان فاز اول رشد
و توسعة صنایع در ایران نامید .تأسیس راهآهن سراسری و
ایجاد کارخانههای بزرگ سبب شد ،نیاز به نیروی متخصص
بیش از پیش احساس شود و توجه به آموزشهای
ت گیرد.
فنیوحرفهای جدیتر صور 
در فاصلة سالهای  1313تا 1320ش ،به دلیل افزایش
درامدهای نفتی و سهم اختصاص داده شده به صنایعی
مانند شیشه ،کبریت ،قند و شکر ،نساجی ،مصالح ساختمانی
و محصوالت چرمی ،نیاز به نیروی انسانی متخصص
چندین برابر شد .بهاینترتیب برنامهریزی آموزشوپرورش
سازماندهی منسجمتری یافت و فرایند ادامة تحصیل
تا پایان دانشگاه کام ً
ال مشخص شد .همچنین ،جایگاه
هنرستانها در ساختار تشکیالتی سازمانی بهطور دقیق
تعیین و تعداد هنرستانها و رشتههای هنرستانی در تهران
و شهرستانها نیز افزایش یافت .اما کماکان برنامهریزی
درسی تخصصی هنرستانها به خارج وابسته بود و منبع
آموزشی به صورت کتاب وجود نداشت .یکی از ویژگیهای
این مقطع زمانی ،گسترش آموزشهای فنیوحرفهای در
زندانها و یتیمخانههاست که سبب یادگیری مهارت و
تخصص و در نهایت اشتغال پس از ورود به جامعه شد.
در دورة زمانی  1320تا  1357ش ،به دلیل ورود متفقین
به ایران و وابسته بودن درامد ایران به نفت ،وضعیت
اقتصادی کشور دچار بیتعادلی و آشفتگی شد و اجرای
تعهدات ،دولت را با مشکل جدی مواجه کرد .در این دوره،
شاغالن بخش صنایع حدود  200هزار نفر بودند که در
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مقایسه با جمعیت  16میلیونی آن زمان ،چندان زیاد
نبود؛ گرچه واقعاً اثرگذار بودند .در سال  1328اولین
برنامة مدون هفت ساله (یعنی تا سال  )1335تدوین شد.
با ملی شدن صنعت نفت در سال  ،1329این مشکالت
همچنان ادامه یافتند.
در فاصلة سالهای  1320تا  ،1323تعداد زیادی از
مدرسهها و هنرستانها تعطیل شدند ،اما تا سال 1335
که این مشکالت کمی فروکش کرده بودند ،بر تعداد
هنرستانها و هنرجویان افزوده شد و تا سال  1341به
ثبات نسبی رسید .تا آن زمان معموالً نیاز بازار ،تعداد
هنرجویان و نوع رشتههای آنها را تعیین میکرد .ولی
متأسفانه از این زمان به بعد رویکرد تأمین نیروی انسانی
ماهر و متخصص موردنیاز به سوی برنامههای اجتماعی
و اقتصادی کشور سوق داده شد .این امر مشکالتی را از
نظر تورم نیروی انسانی متخصص در بعضی از حوزهها
پدید آورد.
تدوین کتابهای درسی بر اساس برنامههای مدون
وارداتی ،از سال  1353در «دفتر آموزشوپرورش
فنیوحرفهای» آغاز شد و اولین مجموعه کتابهای
درسی هنرستانها در سال  1354به هنرستانهای
فنیوحرفهای عرضه شد.
روند رشد و توسعة هنرستانها تا سال  1357ادامه
یافت و برای تأمین نیروی انسانی متخصص و بهروز ،به
اعزام هنرآموزان فنیوحرفهای به خارج از کشور برای
تکمیل مهارتهای موردنیاز کشور ادامه دادند .یکی از
فعالیتهای مفید در این مقطع زمانی تأسیس «مراکز
تربیتمعلم فنی» در سطوح متفاوت بود که از نمونههای
آن میتوان از «هنرسرای عالی فنی» (دانشگاه علم و
صنعت ایران) و «دانشکدة پلیتکنیک ایران» (دانشگاه
امیرکبیر) نام برد.

از سال  1357تاکنون

با رشد تعداد هنرستانها و هنرجویان و تغییر نیازهای
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جامعه ،ضرورت تدوین برنامهای دقیق و متناسب با نیازهای
شغلی جامعه مشاهده شد .این برنامهریزی از سال 1368
در دفتر آموزشوپرورش فنیوحرفهای بر اساس نظریة بلوم
در سه حوزة شناختی ،روانی ـ حرکتی ،و عاطفی آغاز و
برنامة آن برای دورة کاردانی پیوسته شامل دورة سهساله
هنرستان و دورة  2سالة کاردانی هر رشته ،بر اساس
«جدول هدف محتوا» و با توجه به هدفهای رفتاری که
از فراگیرندگان انتظار میرفت ،در متجاوز از  500صفحه
برای هر رشته ،تدوین شد .این برنامه در سال  1372به
صورت ترمی ـ واحدی با همکاری نهادها و ارگانهای
گوناگون کشور به اجرا درآمد.
همزمان با تدوین برنامهها ،کتابهای درسی نیز تألیف
شدند .در واقع این اولین گامی بود که در زمینة تولید و
بومیسازی برنامهها و تولید کتابهای درسی برای تمام
رشتههای موجود ،و در زمان جمهوری اسالمی برداشته شد.
تدوین برنامههای تولید کتابها در شوراهای برنامهریزی
هفت نفره ،شامل استاد دانشگاه ،مدرس آموزشکده ،هنرآموز
خبرة هنرستان ،کارشناس تخصصی از بخش صنعت،
کارشناس رشته در دفتر آموزش فنیوحرفهای ،کارشناس
حوزة تربیت و یادگیری ،کارشناس تخصصی برنامهریزی و
تألیف به اجرا درمیآید که روند برنامهریزی مزبور همچنان
ادامه دارد .حاصل این تالش تألیف کتابهایی بر اساس
برنامة درسی مدون و تجهیز هنرستانها و آموزش نیروی
انسانی با توجه به نیازهای شغلی جامعه بود .همزمان با این
برنامهریزی ،تشکیل رشتههای کاردانش نیز در دستور کار
وزارت آموزشوپرورش قرار گرفت که خود به بحث مستقل
و جداگانهای نیاز دارد.
برنامة ترمی ـ واحدی تا سال  1379تداوم یافت و در
فاصلة زمانی اجرا با توجه به اعتبارسنجی میدانی و قضاوتی،
اصالحاتی در آن صورت گرفت .پژوهشهای انجام شده
نشان دادند ،به دلیل وجود پنجرههای باز و تعامل ناکافی
هنرجویان با هنرآموزان در فاصلة یک نیمسال ،مشکالتی
از نظر اجرایی وجود دارد .از اینرو در سال  1372برنامه

با تغییرات نسبتاً اساسی به صورت سالی ـ واحدی تغییر
کرد .در این مرحله برخی از درسها تعدیل ،برخی بهروز،
و برخی تألیف مجدد شدند.
یکی از دستاوردهای مهم در فرایند برنامهریزی بومی
در کشور ،تربیت متجاوز از  100کارشناس متخصص
برنامهریزی در شاخة فنیوحرفهای توسط وزارت
آموزشوپرورش بود که در قالب فعالیتهای عملی واقعی
و کارگاههای آموزش اجرایی و پروژهایمحور به اجرا
درآمد .این امر در تاریخ جهان کمنظیر است.
تغییر آموزشهای فنیوحرفهای بر اساس نظام 3ـ3ـ6
همانطور که گفته شد ،یکی از عوامل مهم در پیشرفت
و توسعة صنعتی و اقتصادی هر کشور ،تقویت بنیة علمی
و گسترش رشتههای تخصصی فنیوحرفهای و رشد
فناوریهای نوین است که به دنبال آن ،شاخصهای
مربوط به موفقیتهای ملی ،و پایداری اقتصادی ،فرهنگی
و صنعتی کشور تا حدود زیادی در سطح کشور افزایش
مییابد.
از آنجا که با توجه به تغییرات فناوری ،رشتههای
آموزشهای فنیوحرفهای همواره دچار تغییر میشوند،
ضرورت توانمندسازی سرمایههای انسانی ،ایجاد الگوهای
جدید برای بهبود آموزش در سطح کشور ،و مشاورة
تحصیلی مناسب به چشم میخورد تا انگیزة فراگیرندگان
را برای ورود به دورههای آموزش فنی ارتقا دهد.
از سوی دیگر ،معموالً با رشد فناوری تعدادی از شغلها
حذف و تعدادی دیگر دستخوش تغییرات اساسی
میشوند .لذا ضرورت دارد ،دستاندرکاران به ایجاد
تحول در برنامهریزی آموزشهای فنیوحرفهای موجود
و مدرنسازی آن اقدام کنند .خوشبختانه وجود اسناد
باالدستی برای چشمانداز 20سالة کشور و سیاستهای
کلی نظام آموزشهای فنیوحرفهای در قانون برنامة پنجم
توسعه و نقشة جامع علمی کشور و سند برنامة درسی و
سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ،فرصت مناسبی را
برای سازمان پژوهش و دفترهای ذیربط آن فراهم کرد
تا از این بستر مناسب برای تحول در برنامهریزی درسی
استفاده کنند .دفتر تألیف فنیوحرفهای و کاردانش ،از
سال  1390فرایند تحول را در دو عرصة «دنیای کار»،
از طریق «طرح پژوهشی دیکوم» و بر اساس تجزیه و
تحلیل حرفههای بینالمللی ایسکو ( ،)2008 ISCOو
«دنیای آموزش» با رویکرد «شایستگیمحوری» آغاز کرد
که نتیجة آن تولید اسناد استاندارد شایستگی ،استاندارد
ارزشیابی حرفه ،استاندارد فضا و تجهیزات ،و متجاوز از
 30سند راهنمای برنامة درسی و  180سند برنامة درسی
برای رشتههاست .این اسناد در سایت «دفتر برنامهریزی

و تألیف کتب فنیوحرفهای و کاردانش» در دسترس قرار
دارد.
پس از تدوین برنامة درسی هر درس ،بستة آموزشی شامل
کتابهای درسی ،کتاب راهنمای هنرآموز ،وکتاب همراه
هنرجو ،و نیز فیلم ،پوستر و پویانمایی با رویکرد شایستگی
محوری و توجه به شایستگیهای پایه ،فنی و غیر فنی با
هدف تربیت شهروند مسئول و کارامد تدوین شد .یادآور
میشود که برنامههای درسی با توجه به عرصهها و عناصر
در اسناد باالدستی و با توجه به رویکرد شایستگیها در سه
حوزة دانش ،مهارت و نگرش تدوین شده است .در برنامة
درسی الزم است محتوای آموزشی بهصورت تلفیقی،
یعنی محتوای نظری ،نرمافزاری ،کارگاهی ،آزمایشگاهی
و پروژهای برای هر موضوع و بهصورت درهمتنیده به
اجرا درآید .یعنی ابتدا مبحث نظری گفته شود سپس
فعالیتهای متنوع بهصورت نرمافزاری شبیهسازی شوند
و در نهایت فعالیتهای عملی ،آزمایشگاهی و پروژهای به
اجرا درآیند.
هریک از کتابهای درسی دارای پنج پودمان یا پیمانه
هستند و هر پیمانه یک یا چند شغل را پوشش میدهد.
مجموعة شغلهای موجود در هر کتاب درسی به یک یا
چند حرفه منتج میشود .دورة هنرستان در «طرح تحول
بنیادین آموزشوپرورش» بهصورت سه ساله و دورة دوم
متوسطه در پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم به اجرا
درمیآيد .همچنین امکان تغییر رشته برای هنرجویان
پیشبینیشده است .از سال  1394پایة دهم هنرستان
فنیوحرفهای در نظام جدید 3ـ3ـ 6آغاز شد و در سال
 ،1397با اجرا شدن پایة دوازدهم ،فرایند برنامهریزی و
تألیف کتابهای درسی به پایان رسید.
یادآور میشود که یک برنامة درسی زمانی بهخوبی اجرا
میشود که سه ضلع مثلث یا سه حلقة زنجیر «برنامه و
محتوا»« ،نیروی انسانی» و «فضا و تجهیزات» آماده باشند.
اتصال این سه حلقه به هم نیازمند توجه مدیریتهای
کالن کشور و همکاری نهادهای ذیربط است.

پینوشتها

1. Industrial Revolution
2. James Watt
3. Robert Fulton
4. Strunk
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فرايند آماد ه سازی
كتابهای درسی و مواد و
رسانههایآموزشی
اشاره

«ادارة كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي» يكي از
بخشهاي سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي است.
اين بخش ،در سال تحصيلي  ،97-98تعداد  1074عنوان
كتاب را با شمارگان  134 ،477 ،799جلد به چاپ رسانده
است.
اين ادارة كل مسئوليت برنامهريزي ،نظارت و آمادهسازي
و چاپ و توزيع كتابهاي درسي و نيز تكثير و توزيع
لوحهاي فشرده ،حاوي نرمافزارها و فيلمهاي آموزشي را
در سطح كشور بر عهده دارد .اهم وظايف آن عبارتاند از:
 éبرنامهريزي و انجام كلية امور آمادهسازي و امور هنري
كتابهاي درسي ،اعم از حروفچيني ،رسامي ،عكاسي،
تصويرسازي ،طراحي و گرافيك ،صفحهآرايي و تصحيح؛
 éبرنامهريزي و نظارت بر كلية امور پيش از چاپ ،چاپ
و پس از چاپ؛
 éشناسايي و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي
براي برونسپاري برخي فعاليتهاي هنري براساس قوانين
و مقررات جاري كشور؛
 éبرنامهريزي و نظارت بر فرايند توليد ،توزيع و فروش
بستههاي آموزشي (كتابهاي درسي ،لوح فشرده و
راهنماي معلم) براي تمامي دورههاي تحصيلي بين
دانشآموزان كشور؛
 éطراحي و توليد قلمهاي متني مورد نياز كتابهاي
درسي؛
 éپيادهسازي سيستم مكانيزه و راهبري الكترونيكي
فرايندهاي آمادهسازي ،توليد ،توزيع مواد آموزشي؛
 éنظارت و ارزيابي عملكرد شبكه چاپ و توليد ،فروش و
توزيع كتابهاي درسي.

فرايند آمادهسازي كتابهاي درسي

پس از دريافت خبر (پيشنويس اولية كتاب) و ملحقات
آن از دو دفتر تأليف كتابهاي درسي شاخة نظري و
شاخة فنيوحرفهاي و كاردانش ،واحد آمادهسازي ،خبر را
بررسي ميكند و مشكالت و موارد داراي نقص ،با همكاري
و مشاركت كارشناسان و مؤلفان كتاب درسي رفع ميشود.
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معصومه چهره آرا

در اين مرحله ،با توجه به ماهيت كلي و كاربرد كتاب ،نيازها
و ويژگيهاي گروه سني مخاطب ،ويژگي مواد و مصالح
چاپ و اقتضائات اقتصادي و قطع كتاب درسي مشخص
و كتاب درسي كدگذاري ،تيتربندي و نوع قلم آن تعيين
ميشود و براي انجام مراحل بعدي به واحد امور هنري ارجاع
ميشود .كارشناسان واحد هنري يونيفرم و ساختار گرافيكي
كتاب را براساس قطع كتاب و رشته ،دوره و پاية تحصيلي
مشخص ميكنند .سپس حروفچيني ،رسامي ،اسكن،
عكاسي و تصويرسازي كتاب بهطور همزمان انجام ميشود.
بعد از آمادهسازي عناصر اولية كتاب ،صفحهآرايي آن صورت
ميپذيرد .در نهايت ،پرينت فايل صفحهآرايي شده يا ليآت
براي نمونهخواني و تصحيح به واحد تصحيح ارائه ميشود.
كارشناسان واحد تصحيح متن ليآت را برابر خبر و طبق
رسمالخط و فرهنگ اماليي خط فارسي فرهنگستان زبان
و ادب فارسي و استاندارد داخلي گروه ويراستاري سازمان
تصحيح ميكنند .ليآت تصحيح شده و خبر براي كنترل
مؤلف به دفترهاي تأليف ارسال ميشود.
مؤلفان و كارشناسان حوزة تأليف كتاب درسي ،ليآت را
بررسي و پس از اعتبارسنجي 1نتيجه را به واحد آمادهسازي
خبر ارائه ميكنند .اين چرخه چند بار تكرار ميشود و پس
از تأييد نهايي ليآت توسط مؤلفان و كارشناسان حوزههاي
تأليف و آمادهسازي ،و مديران ذيربط ،فايل خروجي چاپ
آماده ميشود .اين فايل از لحاظ فني ،گرافيكي ،رنگ ،قطع،
فرمبندي و ساير استانداردهاي چاپ بررسي و پس از تأييد
نهايي به واحد سفارشات ارسال ميشود .واحد سفارشات
براساس شمارگان تعيين شده توسط واحد برنامهريزي و آمار،
به ثبت سفارش چاپ كتاب درسي اقدام ميكند .چاپخانه
يك نسخه پروف تهيه و براي بازبيني و كنترل نهايي به
ادارة كل ارسال ميكند .در واحد تصحيح ،پروف با ليآت
نهايي كنترل (مقابله) و پس از تأييد كيفيت ،براي توليد به
چاپخانه ارسال ميشود و فرايند توزيع كتاب درسي براساس
آمار و سهميههاي تعيين و برنامهريزي شده و سفارشاتي كه
در سامانة فروش و توزيع مواد آموزشي ثبت شدهاند ،انجام
ميپذيرد.
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شمارگان توليد كتاب درسی در سال تحصيلی 97-98تا تاريخ 97/6/3
دورههای تحصيلي

تعداد كتاب

شمارگان

ابتدايي

51

50 ،714 ،089

متوسط ة اول (هفتم ،هشتم ،نهم)

56

40 ،264 ،580

متوسطة دوم (نظري)

138

33 ،847 ،550

متوسطة دوم (فنيحرفهاي ،و
كاردانش)

700

9 ،000 ،000

كودكان استثنايي

121

595 ،300

روش تدريس

8

56 ،280

جمع كل

1 ،074

134 ،477 ،799

ثبت سفارش و توزيع كتابهاي درسي

در راسـتاي تسـهيل فراينـد نظـارت بـر فـروش و
توزيـع كتابهـاي درسـي در سـطح اسـتان ،منطقـه
و مدرسـه ،سـامانة الكترونيكـي فـروش و توزيع مواد
آموزشـي ،از سـال تحصيلـي  94-95راهاندازي شـده
و در حال توسـعه اسـت .در سـال تحصيلـي ،97-98
برابـر تقويـم زمانـي زير ،سـفارش كتابهاي درسـي
دورة ابتدايـي ،شـاخة فنيوحرفـهاي ،و كاردانـش
دورة دوم متوسـطه ،رشـتة معـارف اسلامي دورة
دوم متوسـطه و كتابهـاي درسـي تكميلـي ويـژة
دانشآمـوزان اسـتعدادهاي درخشـان دورة اول
متوسـطه و فـروش تكجلـدي (توزيـع از طريـق
شـركت پسـت) از طريـق سـامانة فـروش و توزيـع
مـواد آموزشـي انجـام ميشـود.
در سـال تحصيلـي  97-98و بـراي اوليـن بـار بسـتة
آموزشـي كتابهاي درسـي كاردانش بـا همكاري دفتر
تأليـف كتابهاي درسـي فنيوحرفـهاي ،و كاردانش ،و
دفتـر آمـوزش كاردانش ،ايجاد و به تمامي مدرسـههاي
كاردانـش كشـور اطالعرسـاني و ثبت نام كتاب درسـي
براسـاس آن انجام ميشـود.
مشـاركت و همـكاري ادارههـاي آموزشوپـرورش
اسـتانها و مناطـق و نواحي ،مديريت مـدارس و اولياي
دانشآمـوزان و مسـئوالن توزيـع بيـش از  99درصـد
ثبتنـام اينترنتـي كتابهـاي درسـي دانشآمـوزان از
طريـق سـامانة فـروش و توزيـع مـواد آموزشـي انجـام
شـده است.

تجلیلازمؤلفان

 78مهـــــر1397

كميتههاي تخصصي امور هنري سازمان

ايـن ادارة كل ،بـا توجـه بـه وظايـف محولـة سـازماني،
كميتههـاي استانداردسـازي فعاليتهاي هنـري را در پنج
حوزه تشـكيل داده اسـت.
بـا توجـه به اهميـت و ويژگيهـاي فعاليتهـاي هنري و
در راسـتاي آمادهسـازي مطلـوب كتابهـاي درسـي و بـه
منظـور رفـع برخـي دغدغههـا و نيـز نواقـص آمادهسـازي
هنـري در حـوزة طراحـي گرافيـك ،تصويرگري ،عكاسـي
و صفحهآرايـي كتابهـاي درسـي ،پنـج كميتـة تخصصي
بـا عنوانهـاي «خـط و خوشنويسـي»« ،تصويرگـري»،
«گرافيـك»« ،عكاسـي» و «صدا و تصوير» تشـكيل شـده
اسـت .كميتههاي تخصصـي مذكور اسـتانداردهاي مرتبط
را براسـاس مباني و اصول هنرهاي تجسـمي و رويكردها و
جهتگيريهـاي سـند برنامة درسـي ملـي و بهرهگيري از
تجربههـاي ملـي و بينالمللي طراحـي گرافيك كتابهاي
درسـي و يافتههـاي پژوهشـي ،بـا امضاي رياسـت محترم
سـازمان تدويـن و پـس از بررسـي و تأييد توسـط شـوراي
سياسـتگذاري امـور هنـري و شـوراي هماهنگـي علمي،
بـراي اجـرا ابالغ ميشـود .در حـال حاضر ،اسـتانداردهاي
خـط و خوشنويسـي ،تصويرگري و عكاسـي تأييـد و ابالغ
شـدهاند و اسـتانداردهاي طراحـي گرافيـك و سـانههاي
ديـداري و شـنيداري در دسـتور كار شـوراي هماهنگـي
علمـي قـرار دارنـد و پـس از تأييـد اسـتانداردهاي ديگـر،
كتـاب مجموعـه اسـتانداردهاي هنـري مـواد و منابـع
آموزشـي منتظـر و مبنـاي آمادهسـازي هنـري كتابهاي
درسـي خواهـد بود.

ُم َعلم ،يك رسانه است.
محمدابراهيم محمدي
مشاور رسانهاي رئيس سازمان

اين توصيهاي 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.
در اين ميان ،كساني كه مأموريت اجتماعي و تعامل
عمومي دارند ،پيش از ديگران به دانشافزايي نيازمندند.
دانشافزايي لزوماً مدرك و گواهيهاي مرسوم نيست.
گاهي خود مدرك آفت دانش و توانمندسازي ميشود.
دانشافزايي برخورداري از دانش روزامد ،مهارت و
تخصصهاي بهروز شغلي و فنون ارتباطات متناسب با
مأموريت است .كم نيستند كساني كه مدارج عالية ظاهري
دارند ،اما سواد و دانش الزم را ندارند .ادعا و اسناد مثبت
دارند ،اما از حداقلهاي مهارتي و فني بهرهمند نيستند و
دور نباشد كه لشكر مدركداران مدعي و بيسواد يكي از
چالشهاي جدي نظام تعليموتربيت آينده شود.
معلم بايد با تأسي به آموزههاي ديني ،مطالعة جهتمند،
كارامد و مؤثر داشته باشد و هر روز با اندوختههاي جديد
فعاليت خود را بهبود ببخشد.
اين اقتضاي دانش است كه هر روز نو و تازه ميشود.
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 انديشهورزي و توليد دانش عمومي و
تخصصي شاخص باشد و كارنامة فعاليت سنواتي ايشان با
ارائة آثار فاخر و سودمند علمي غبطهآميز شود.
و امروز كه به مدد فضاهاي مجازي و الكترونيكي
دسترسيها آسان و انبوه شده است ،ديگر عذري از
جنس هزينه و زحمات چاپ و كاغذ و نشر و توزيع و
سرمايه نيست ،بلكه هر معلم ميتواند يك رسانه از جنس
تعليموتربيت باشد.

سايت ،وبنوشت ،كانال و دهها بستر براي به اشتراك
گذاشتن دانش و انديشه ،و بهترين ظرفيت براي توسعه و
ترويج دانش و خدمات آموزشي و علمي هستند.
و معلم به واسطة حضور علمي و آموزشي و نشاط
فرهنگي در بستر شبكههاي اجتماعي ميتواند دامنة
حضور و ارتباطات خود را وسعت بخشد و به مأموريتهاي
خود شتاب بيشتري بدهد.
معلم با وجود اين ظرفيت ميتواند ضمن پيشگامي،
الگويي علمي و فرهنگي براي دانشآموزان باشد .ميتواند
علم ،دانشافزايي و مهارتهاي شغلي را به شايستگي جلوه
دهد و اقبال بيشتري برانگيزد.
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گفتوگوبامهندس
سيدمحمدموسوی،
مديرعاملشركتچاپونشر
كتابهایدرسیايران

محمد دشتي

فرايند تأليف كتاب درسی
درچاپخانهكامل میشود
اشاره
چــاپ و نشــر کتابهــای درســی در ایــران ،تاریخــی به
قدمــت بیــش از یک قــرن دارد .حداقل از دوران تأســیس
دارالفنــون ،تــاش متصدیــان مدرســهها و بعدهــا
آموزشوپــرورش بــر ایــن قــرار بــود کــه بــرای داشــتن
منابــع درســی مشــخص و کارامــد ،دســت بــه تألیــف
کتــاب بزننــد .بــه ايــن ترتيــب ،ایــن فرصــت فراهم شــد
كــه معلمــان مؤلــف و آگاه بتواننــد حاصــل تجربههــاي
خــود را بــه صــورت مکتــوب در اختیــار دانشآمــوزان و
دانشــجویان خــود قــرار دهنــد .در نتيجــه ،گامــی بــزرگ
در تثبیــت متــون درســی برداشــته شــد.
بــا مــرور تاریــخ کتابهــای درســی در میيابیــم کــه
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پــس از تأســیس دارالفنــون در ســال ( 1230شمســي
و ورود اســتادان خارجــی بــه ایــران ،فراينــد تألیــف و
ترجمــة کتابهــای درســی بــا محتــوای علــوم و فنــون
(کــه در ایــران پیــش از آن رواج نداشــت) آغــاز شــد.
چهــل و هشــت ســال ،بعــد از ایــن تحــول بــزرگ نظــام
آموزشــی ايجــاد شــد و دبســتانها و دبیرســتانها
تأســيس شــدند و مؤسســان ،مدیــران و معلمــان ایــن
مدرســهها کتابهــای درســی را منتشــر کردنــد.
پــس از دورة مشــروطه و از  1297شمســي،
کتابهــای درســی بــر اســاس برنامــة وزارت معــارف
و بــا تشــکیل شــورای عالــی معــارف نوشــته شــدند .از
ســال  1310هــم کتابهــای دورة ابتدایــی و از 1317

هــم کتابهــای دورة دبیرســتان را وزارت فرهنــگ و
بعــد از آن ادارة نــگارش منتشــر کردنــد .در  1312دولــت
نظامنامــة ادارة انطباعــات را از تصویــب شــورای معــارف
گذرانــد و تألیــف کتــاب درســی را نظمــی نــو بخشــید.
امــا در ســال  1320بــر اثــر آشــفتگیهای سیاســی و
اقتصــادی ،دولــت تصمیــم دیگــری گرفــت و تألیــف و
چــاپ کتــاب درســی را آزاد کــرد .گرچــه در ايــن زمــان
بســیاری از دبیــران و اســتادان دســت بــه تألیــف و ترجمه
زدنــد ،امــا بــه خاطــر رقابــت آزاد در تألیــف و چــاپ کتاب
درســی ،کتابهــای مشــابهی در یــک موضــوع منتشــر
شــدند و كار بــه هرجومــرج رســيد و ســرانجام دوبــاره
ب بــه انحصــار دولت درآمــد .پــس از آن
حــق انتشــار کتــا 
دولــت بــا تأســیس «ســازمان کتابهــای درســی ایــران»
و ســپس شــکلگیری «ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی» ،تألیــف و انتشــار کتابهــا را بــر عهــده گرفت.
بــا تأســیس شــرکت افســت و بــه عهــده گرفتــن امــور
چــاپ کتــاب درســي و نشــریههاي آموزشــی ،نظــم و
نســق بهتــری در ایــن زمینــه رقــم خــورد ،امــا هنــوز هــم
موضــوع انتشــار کتــاب درســی مشــکالت خــاص خــود را
داشــت .در آســتانة انقــاب اســامی ،موضــوع تأســیس
شــرکت چــاپ و نشــر کتابهــای درســی در دســتور کار
قــرار گرفــت و پــس از انقــاب نیــز ایــن شــرکت ،چــاپ و
نشــر بخــش عمــدهای از کتابهــای درســی را عهــدهدار

شــد .در آســتانة برگــزاری ســیزدهمین جشــنوارة تجلیــل
از مؤلفــان کتابهــاي درســی ،بــه ســراغ مهنــدس
ســیدمحمد موســوی ،مدیرعامــل «شــرکت چــاپ و نشــر
کتابهــای درســی ایــران» رفتیــم و پــای صحبتهــای
ایشــان نشســتیم .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،حاصــل
ایــن گفتوگــوی صمیمــی اســت.
لطفـ ًا ابتــدا بهطــور مختصــر تاريخچــة شــركت
را بيــان كنيــد و بفرماييــد شــركت چــه اهدافــي
را دنبــال ميكنــد و چــه بخشــي از كتابهــاي
درســي در اينجــا منتشــر ميشــوند.
آغــاز تأســيس شــركت چــاپ و نشــر كتابهــاي
درســي ايــران ســال  1356بــوده اســت .البتــه
موضــوع چــاپ كتابهــاي درســي در شــركت افســت
تاريخچـهاي قديميتــر دارد و آغــاز آن در دهــة  40بــوده
اســت .شــركت افســت از ابتــدا متولــي چــاپ كتابهــاي
ابتدايــي و همچنيــن مجــات رشــد (كــه قب ـ ً
ا بــا نــام
پيــك منتشــر ميشــدند) بــوده اســت .در آن ســالها،
كتابهــاي متوســطه در چاپخانههــاي مختلــف چــاپ
ميشــدند و بــه هميــن دليــل نظــم و نســق خاصــي
نداشــتند .خــوب يــادم هســت ،آن موقــع كــه مــا
دانشآمــوز بوديــم ،در بســياري از ســالها كتابهــاي
درســي بــه موقــع بــه دســتمان نميرســيدند و گاهــي
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اتفــاق ميافتــاد حتــي
تــا عيــد هــم كتــاب
نداشــتيم؛ چــون در فرايند
چــاپ تــا توزيــع كتابهــا
مشــكالت زيــادي وجــود
داشــت.
بــه دليــل هميــن
مشــكالت ،در آن ســالها
نتوانســتند كتابهــاي
درســي مــورد نيــاز را
در ايــران چــاپ كننــد و
مجموعــهاي از كتابهــا
را در كشــور ســوئيس بــه
چــاپ رســاندند .از بــد
حادثــه ،همــان ســال هــم كتابهــا در گمــرك آتــش
گرفتنــد و ايــن باعــث شــد بــاز هــم كتابهــا ديــر بــه
دســت دانشآمــوزان برســند.
ســازمان خدمــات اجتماعــي در قبــل از انقــاب مراكــز
ي و چاپخانهدارهــا را جمــع كردنــد و گفتنــد
انتشــارات 
بايــد يــك «شــركت ســهامي» تشــكيل دهيــد تــا
بتوانيــم در يــك جــا و بهصــورت متمركــز ،كتابهــاي
دورة متوســطه را هــم مثــل كتابهــاي ابتدايــي (كــه
افســت چــاپ ميكــرد) چــاپ كنيــم .البتــه آنهــا
در ابتــدا زيــر بــار موضــوع نميرفتنــد ،ولــي بــه زور
پولــي از آنهــا گرفتنــد و سهامدارشــان كردنــد .مبلغــي
كــه از كل ســهامداران جمــع كردنــد ،آن زمــان شــش
ميليــون تومــان شــد .بــا همــان پــول ايــن مــكان (محل
فعلــي شــركت) را در كيلومتــر  17جــادة مخصوص كرج
خريدنــد .در آن دوره ،اينجــا خــارج از شــهر تهــران و بــه
شــكل يــك بــاغ بــود .بــا خريد ايــن ملــك پولشــان تمام
شــد .پــس بــه ســراغ وزيــر وقــت آمو زشوپــرورش
رفتنــد و گفتنــد بــراي ادامــة كار پــول نداريم و ســازمان
خدمــات اجتماعــي هــم فشــار مــيآورد كــه ايــن كار
پيــش بــرود.
در ظاهــر فشــارها و پيگيريهــا جــواب داد و بــه هــر
حــال ،وزيــر از حســاب آموزشوپــرورش  100ميليــون
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تومــان وام بــه آنهــا داد.
شــش ماشــين معمولــي
ورقــي شــيت خريدنــد و
كار را شــروع كردنــد .ايــن
جريــان تــا انقــاب اســامي
ادامــه داشــت .بعــد از
انقــاب هــم چــون موضــوع
چــاپ و نشــر كتــاب درســي
بــراي دولــت مهــم بــود،
دولــت ســعي كــرد بــه آنها
كمــك كنــد .قــراردادي
امضــا كردنــد و كتابهــا
را بــه آموزشوپــرورش
ميفروختنــد .تــا ســال
 1374هــم ايــن قــرارداد

پابرجــا بــود.
در نهايــت ،براســاس توافقــي كــه صــورت گرفــت،
 49درصــد شــركت جــزو امــوال آموزشوپــرورش
محســوب ميشــد و  51درصــد هــم ،بــه بخــش
خصوصــي ســپرده شــد و آنــان ســهامدار ايــن شــركت
شــدند .االن آن  51درصــد بهصــورت ســهامي خــاص
و متعلــق بــه چاپخانهدارهــا و انتشاراتيهاســت .البتــه
تعــداد زيــادي از ســهامداران اوليــه فــوت كردهانــد
و ســهام اكنــون در دســت وارثــارن و فرزنــدان آنــان
اســت.

در ايــن شــركت كتابهــاي كــدام
دورههــاي تحصيلــي چــاپ ميشــوند و
شــمارگان آنهــا چقــدر اســت؟
در شــركت چــاپ و نشــر كتابهــاي درســي ايــران
كتابهــاي دورة متوســطه ،هنرســتان و تربيتمعلــم
را چــاپ ميكنيــم .قب ـ ً
ا كــه جمعيــت دانشآمــوزي
پاييــن نيامــده بــود ،حــدود  120ميليــون كتــاب
چــاپ ميكرديــم ،ولــي االن ايــن تعــداد بــه 80
ميليــون جلــد رســيده اســت .البتــه زمانــي كــه
مــن بــه اينجــا آمــدم ،از  120ميليــون جلــد كتــاب

درســي تنهــا  30ميليــون جلــد آن را خودمــان
چــاپ ميكرديــم و بقيــه را بــه چاپخانههــاي ديگــر
ميداديــم .از كتابهــاي دورة ابتدايــي هــم  40تــا
 50ميليــون را شــركت افســت چــاپ ميكــرد و بقيــه
را چاپخانههــاي ديگــر.
آيــا بــراي بــهروز شــدن و امــكان انجــام
كارهــاي باكيفيتتــر و مــورد نيــاز شــركت
تجهيــزات خاصــي هــم تهيــه و تــدارك ديده
شــدهاند؟
بلــه .ايــن موضــوع يك ضــرورت بــوده و مــورد توجه
هــم قــرار گرفتــه اســت .مــا در ايــن مجموعــه حــدود
 27هــزار متــر مربــع ســاختمان صنعتــي ســاختهايم.
در ضمــن ،آخريــن نمونــة ماشــينآالت را وارد كــرده
و بــه واســطة افزايــش ظرفيــت توانســتهايم خودمــان
تمــام كتابهــا را چــاپ كنيــم .البتــه موضــوع چــاپ
كتابهــاي فنيوحرفــهاي و كاردانــش هــم هســت.
چــون شــمارگان ايــن كتابهــا خيلــي كــم اســت و
گاهــي بــه زيــر  500جلــد هــم ميرســد ،بــراي مــا
صــرف نميكنــد خودمــان آنهــا را چــاپ كنيــم.
بنابرايــن ،چــاپ آنهــا را بــه چاپخانههــاي كوچــك
اطــراف ميدهيــم ،ولــي مســئوليت توزيــع آنهــا
بهصــورت متمركــز بــر عهــدة خــود ماســت.
در موضــوع چــاپ و انتشــار كتــاب ،هميشــه
موضــوع كاغــذ و تأميــن آن بهصــورت نيــاز و
چالشــي جــدي مطــرح بــوده اســت .شــما ايــن
نيــاز را چگونــه مديريــت كردهايــد و چشــمانداز
آينــده را ،بــا توجــه بــه بحــث تحريمهــا ،چگونــه
ميبينيــد؟ اگــر ابتــدا تصويــري از گذشــته و ســپس
دربــارة پيشبينيتــان بــراي آينــده بگوييــد،
ممنــون ميشــوم.
مــا بيشــتر كاغــذ مــورد نيازمــان را از خــارج وارد
ميكنيــم ،چــون بــه انــدازة نيــاز مــا در داخل كشــور
كاغــذ توليــد نميشــود .در ايــران فقــط كارخانــة
چــوب و كاغــذ مازنــدران كاغــذ تحريــر توليــد
ميكننــد ،كــه آن هــم در تمــام ســالها نميتوانــد
كاغــذ مــورد نيــاز را توليــد كنــد .بــراي مثــال ،مــا و
شــركت افســت در هميــن ســال جــاري  15هــزار
تــن كاغــذ از آنهــا خريدهايــم كــه نتوانســتهاند
تحويــل بدهنــد .بحــث مهــم ايــن اســت كــه كاغــذ
كتــاب درســي ،بهعنــوان اصليتريــن مــادة توليــد
كتــاب ،خيلــي مهــم اســت و اگــر نتوانيــم بــه موقــع

كاغــذ مــورد نيــاز را تأميــن كنيــم يــا فراينــد چــاپ
ديــر انجــام شــود ،در مهرمــاه كتــاب بــه دســت
دانشآمــوزان نميرســد .ايــن موضوعــي اســت كــه
حتــي تصــور آن بــراي مــا غيرقابــل قبــول اســت،
چــون مــا خودمــان را كاملكننــدة حلقــة تأليــف
كتــاب ميدانيــم كــه از مؤلــف آغــاز ميشــود و
بــا تحويــل كتــاب درســي بــه دانشآمــوز بــه پايــان
ميرســد .اگــر مــا نتوانيــم كتــاب درســي را بــه
موقــع چــاپ و توزيــع كنيــم ،فراينــدي ارزشــمند،
طوالنــي و تأثيرگــذار ،در عمــل بــدون نتيجــه
ميمانــد .مــا ديمــاه ســال  1396پنــج هــزار تــن از
آن شــركت خريــداري كرديــم و قــرار بــود اســفندماه
ايــن مقــدار را بــه مــا تحويــل بدهنــد ،امــا تــا آخــر
اســفندماه فقــط  600تــن كاغــذ تحويــل دادهانــد و
هنــوز هــم  700تــن از مقــدار تعهــد شــده باقــي
مانــده و ايــن در حالــي اســت كــه مــا حتــي پولــش را
هــم پيشپرداخــت كردهايــم .ايــن در حالــي اســت
كــه وقتــي مــا كاغــذ ايرانــي مصــرف ميكنيــم،
حــدود  25درصــد توليدمــان كمتــر ميشــود.
بهطــور اســتاندارد ،بــراي يــك ميليــون جلــد كتــاب
بايــد چهــار بــار ماشــينهاي چــاپ را بــاز كنيــم
و بشــوييم ،ولــي اگــر در هميــن فراينــد بخواهيــم
از كاغــذ ايرانــي اســتفاده كنيــم ،بايــد هشــت بــار
ماشــين را بــاز كنيــم و بشــوييم ،چــون ايــن كاغذهــا
پــرز زيــادي دارنــد كــه روي الســتيكهاي چتــپ
مينشــينند و بــا مركــب مخلــوط ميشــوند و كار را
مختــل ميكننــد .در ضمــن بــاز كــردن و شســتن و
دوبــاره نصــب كــردن دســتگاه زمــان زيــادي ميبــرد
و توليــد مــا را پاييــن مـيآورد .ولــي بــا ايــن احــوال،
بــراي اينكــه بــه توليــد كاغــذ داخلــي خودمــان
كمــك كنيــم ،نــه از حــاال ،كــه از حــدود  12ســال
پيــش ،بــا كارخانههــاي داخلــي توليــد كاغــذ
همــكاري داريــم .از ســويي ديگــر ،مــا در اســاس
خواهــان ايــن هســتيم كــه كاغــذ مــورد نيازمــان را
از داخــل كشــور تأميــن كنيــم ،چــون وارد كــردن
كاغــذ بــراي مــا كار خيلــي مشــكلي اســت .پــس
دوســت داريــم كاغــذ مصرفيمــان توليــد داخلــي
باشــد تــا اص ـ ً
ا بــه ســمت كاغــذ خارجــي نرويــم.
ايــن كاغذهــاي خارجــي بيشــتر از چــه
كشــورهايي وارد ميشــوند؟
مــا بيشــتر از كشــور اروپايــي كاغــذ وارد ميكنيــم؛
كاغذهــاي توليــدي كشــورهايي ماننــد آلمــان ،فنالنــد و
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ســوئد كيفيــت خيلــي مناســبي دارد .در ضمــن ،امــكان
و تــوان تأميــن مقــدار كاغــذي را كــه مــا ميخواهيــم
دارنــد .زمانــي كــه مــا ميخواهيــم كاغــذ بخريــم ،در
روزنامــة انگليســيزبان هــم آگهــي ميكنيــم .مــا و
شــركت افســت ســاالنه بايــد تقريبـاً  50هــزار تــن كاغــذ
بخريــم .فقــط كشــورهاي پيشــرفته درخصــوص توليــد
كاغــذ تحريــر ميتواننــد ايــن مقــدار را بــه مــا برســانند.
وضعيــت دســتگاههاي فنــي و پتانســيل
حرفــهاي شــركت چگونــه اســت؟ بــه نظــر
ميرســد بايــد خيلــي پيشــرفته و بــهروز
باشــد تــا بتوانــد چنيــن حجــم بااليــي از
كتابهــاي درســي را ،آن هــم بــا كيفيــت
بــاال و در زمــان مقــرر ،چــاپ و و توزيــع كنــد.
خوشــبختانه بــا تدبيــر صــورت گرفتــه ،مــا
پيشــرفتهترين ماشــينهاي چــاپ و صحافــي و
ســرعت بــاال را در اختيــار داريــم .دليلــش هــم ايــن
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
اضافــه كنــم كــه مــا در برخــي اســتانها نماينــدة

تجلیلازمؤلفان

 84مهـــــر1397

توزيــع داريــم .كتابفروشهــاي هــر اســتان يــك
نفــر را انتخــاب و بــه آموزشوپــرورش محــل معرفــي
ميكننــد و از آنجــا هــم بــه مــا معرفــي ميشــود.
مــا بــا آنهــا قــرارداد ميبنديــم و او هــم كتابهــاي
درســي را بيــن كتابفروشهــا توزيــع ميكنــد .در
مــورد بعضــي اســتانها هــم دو يــا ســه اســتان را بــا
مشــاركت اســتانهاي بــزرگ قــرارداد ميبنديــم و
بقيــه را هــم بــا شهرســتانها قــرارداد داريــم .آنهــا
يــك نماينــده انتخــاب ميكننــد و او هــم كتــاب را
تحويــل ميگيــرد و بيــن كتابفروشهــا توزيــع
ميكنــد .كتابفروشــيها هــم كتابهــا را بــه
دســت دانشآمــوزان ميرســانند.
زمانــي بحــث چــاپ كتابهــاي درســي در
اســتانها مطــرح شــده بــود و ظاهــراً شــما
موافــق آن نبوديــد .انــگار ايــن موضــوع
ســابقهاي تاريخــي هــم دارد .لطفــ ًا در ايــن
خصــوص هــم توضيــح دهيــد.
اصـ ً
ا فلســفة تشــكيل شــركت افســت و ايــن شــركت
بحــث تمركــز در چــاپ و توزيــع كتابهــاي درســي
اســت .ايــن تجربــة تاريخــي قبــل از انقــاب هــم وجود
داشــت؛ بــا اينكــه تعــداد دانشآمــوزان خيلــي كمتــر

بــود .ناشــران ،چاپخانــهداران و مؤلفــان كتابهــا
چنــد ســالي ايــن كار را انجــام دادنــد و نتوانســتند
موضــوع را جمــع و مديريــت كننــد .موضــوع فقــط
ســپردن كار و گرفتــن محصــول نيســت ،چــاپ كردن
يــك كار اســت و موضوعاتــي ماننــد كيفيــت ،نــوع
كاغــذ و نظــارت و اصــل يكدســتي چــاپ كتابهــا
خــودش فراينــد ديگــري اســت .در مرحلــة بعــد هــم
موضــوع جمـعآوري انبوهــي از كتــاب در يــك محــل
و توزيــع متمركــز آن اســت كــه بــاز خــودش هــزار و
يــك چالــش و امــا و اگــر خواهــد داشــت.
در پايــان ،اگــر نكتــة ديگــري درخصــوص
مشــكالت مبتــا بــه وجــود دارد يــا
موضوعاتــي درخصــوص چــاپ كتابهــاي
درســي مطــرح اســت ،بفرماييــد.
بــا تغييــر نظــام آموزشــي كشــور ،مــا درخصــوص
چــاپ كتابهــاي درســي كــه تغييراتــي در كيفيــت
و تعــداد هــم داشــتند ،مشــكالت زيــادي داشــتيم .امــا
الحمــداهلل امســال ســال آخــر ايــن فراينــد بــود و چاپ
كتابهــاي كالس دوازدهــم را هــم تمــام كرديــم
و فكــر ميكنــم انشــاءاهلل صددرصــد كتابهــاي
مربــوط بــه پايــة دوازدهــم ـ ماننــد ســالهاي گذشــته
ـ در روز اول مهــر در دســت دانشآمــوزان باشــند.
شــايد خــوب باشــد بــراي اطــاع خواننــدگان عزيــز
عــرض كنــم ،وقتــي در ســال  1379بــه اينجــا آمــدم،
تعــدادي از كتابهــا را نميرســيديم چــاپ كنيــم و
در بيــرون چــاپ ميكرديــم ،ولــي بــه لطــف الهــي ،در
حــال حاضــر ايــن كتابهــا هــم در شــركت چــاپ و
توزيــع ميشــوند.
خوشــبختانه كيفيــت كتابهــا از زمــان قبــل
تاكنــون خيلــي فــرق كــرده اســت و واقعـاً بــا گذشــته
قابــل مقايســه نيســت .فراينــد كار هــم خيلــي بهتــر
و بهروزتــر شــده اســت .در حــال حاضــر ،مــا فقــط
سـيدي را تحويــل ميگيريــم ،امــا در گذشــته بايــد در
ليتوگرافــي ســنتي متــن فيلمبــرداري ،عكسبــرداري
و صفحهبنــدي ميشــد كــه كار مشــكلي بــود .امــا االن
ســيدي را كــه ميآورنــد ،در رايانــه صفحهبنــدي و
فرمبنــدي و در دســتگاه زينــك ميشــود و فــرم چاپــي
بيــرون ميآيــد .آن موقــع همــة ايــن كارها كار چشــم و

دســت بــود و خيلــي دقيــق نميشــد ،امــا االن خيلــي
دقيــق اســت.
اگــر مــا بتوانيــم كاغــذ خــوب خارجــي داشــته
باشــيم ،درخصــوص افزايــش كيفيــت هــر كاري
برايمــان ممكــن اســت .البتــه امســال و پارســال هــم
بــا كاغذهــاي ايرانــي كتــاب چــاپ كردهايــم .فقــط
چــون تكنولــوژي مربوطــه را نداريــم ،كتابهــاي
مفتولــي را نميتوانيــم چــاپ كنيــم .وقتــي مفتــول را
وســط كاغــذ ايرانــي ميزنيــم ،چــون كاغــذ خشــك
اســت ،نميتوانــد مفتــول را قبــول كنــد و ميتركــد.
ايــن اســت كــه مجبوريــم تــه چســب كار كنيــم .البتــه
صــداي بچههــا هــم درميآيــد ،چــون كيفيــت كار
روي كاغــذ ايرانــي از نظــر رنــگ و  ...فــرق ميكنــد.
امــا همانطــور كــه قب ـ ً
ا هــم عــرض كــردم ،چــون
ميخواهيــم و بــر آن هســتيم كــه از توليــد داخلــي
حمايــت و پشــتيباني كنيــم ،ايــن مســير را در پيــش
گرفتهايــم .اميدواريــم بــه روزي برســيم كــه بتوانيــم
حتــي از ايــن كشــور كاغــذ را صــادر كنيــم و خــود مــا
هــم بتوانيــم تمــام نيــاز خودمــان بــه كاغــذ و ســاير
مــواد و تجهيــزات را از داخــل كشــور تأميــن كنيــم.
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چند قاب ازكتابهای
كهنسال درسی
با تأسیس مدرسة دارالفنون در سال ۱۲۶۸شمسی
مقارن با سال  ۱۳۱۰قمری تحوالت فراوانی در امور مربوط
به مدرسهداری در ایران اتفاق افتاد .یکی از آنها تدوین و
طبع کتابهای فارسی در شکل انبوه و در قالب کتابهای
درسی رسمی برای این مدرسه و بعدها مدرسههای دیگر
است .این کتابها را در آغاز مدرسان هر درس تدوین و
چاپ میكردند و بعدها عدهای بهعنوان مؤلف به این کار
ارزشمند دست یازیدند .عنوانها و برخی از مشخصات
شناسنامهای تعدادی از این کتابهای تاریخی را با هم
مرور میکنیم:
نام کتاب :حفظ الصحه
مؤلف :میرزا احمدخان آرام
(معلم علوم فیزیک و طبیعی )
مخاطبان :دانشآموزان سال
سوم دورة متوسطه
سال انتشار ۱۳۰۸شمسي؛
 ۱۳۵۰قمري
نام کتاب :منتخب نصاب
(موافق با پروگرام وزارت جلیلة
معارف و اوقاف)
مؤلف :آقاشیخ محمدعلی ناطق
االسالم قمی
مخا طـــبا ن  :د ا نشآ مو ز ا ن
پايههای پنجم و ششم ابتدایی
سال انتـــشار ۱۳۰۱ :شمسي؛
 ۱۳۴۳قمري
نام کتاب :اخالق اجتماعی (یا
دانش افزا)
مؤلف :آقا شیخ محمدعلی
طهرانی (کاتوزیان)
مخاطبان :دانشآموزان پايههای
پنجم و ششم ابتدايي
سال انتشار ۱۲۹۷ :شمسي؛
۱۳۳۹قمري
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محمد دشتي

نام کتاب :تاریخ (شامل تاریخ
ملل قدیمة مشرق ،یونان،
روم ،ایران)
مؤلفان :علیاکبر جالییفر؛
حسن مشحون؛ رضا خزایل
مخاطبان :دانشآموزان پاية
اول دبیرستان
سال انتشار ۱۳۳۹ :شمسي
نام کتاب :معرفت االرض (از
مجموعه کتابهای امیر)
مؤلف :میرزا محمدحسین
مدرس نهاوندی
مخاطبان :دانشآموزان پاية
سوم متوسطه
سال انتشار ۱۳۰۲ :شمسي؛
 ۱۳۴۴قمري
نام کتاب :اصول علم هیئت
(از مجموعه کتابهای امیر)
مؤلف :احمد آرام
مخاطبان :دانشآموزان پاية
ششم دورة متوسطه
سال انتشار ۱۳۰۶ :شمسي

نام کتاب :علم هندسه
مؤلف :میرزا رضاخان
مهندس الملک
مخاطبان :دانشآموزان دورة
متوسطه
سال انتشار ۱۲۸۷ :شمسي؛
 ۱۳۲۹قمري

نام کتاب :تدبیر منزل (و
دستور بچهداری)
مؤلف :بدرالملوک بامداد
مخاطبان :دانشآموزان دورة
اول دبیرستان
سال انتشار ۱۳۳۳ :شمسي

نام کتاب :بدایئ الجبر (اصول
جبر و مقابلة نظری و عملی)
مؤلف :علیمحمد عبدالغفار
نجم الدوله
مخاطبان :مخصوص مدرسة
مبارکة دارالفنون و مکاتب
ابتداییه
سال انتشار ۱۲۳۵ :شمسي؛
 ۱۲۷۷قمري

نام کتاب :پنجم (ابتدایی
پسران)
ناشر :وزارت فرهنگ
مخاطبان :دانشآموزان سال
پنجم ابتدایی
سال انتشار :سال ۱۳۱۷
شمسي

نام کتاب :آیات منتخبه
(از کالم اهلل مجید)
به تصویب شورای عالی
معارف
مخاطبان :دانشآموزان
سالهای پنجم و ششم
دبستان
سال انتشار۱۳۱۳ :
شمسي

نام کتاب :چهارم ابتدایی
ناشر :وزارت معارف
مخاطبان :دانشآموزان پاية
چهارم ابتدایی
سال انتشار ۱۳۱۰ :شمسي

نام کتاب :جبر و مقابله
مؤلفان :عزتاهلل واال و مصطفی
زمانی
مخاطبان :دانشآموزان سالهای
پنجم و ششم دبیرستانهای
معارف و نظام
سال انتشار ۱۳۱۷ :شمسي

نام کتاب :علم االشیا
ناشر :وزارت فرهنگ
مخاطبان :دانشآموزان سال
ششم دبستان
سال انتشار۱۳۳۷ :

نام کتاب :فراید اللغئ ناصری
(فرانسه به فارسی)
مؤلف :میرزا حسینخان
معتمدالملک با همکاری میرزا
ابوالمکارم
مترجم :میرزا خلیل طبیب وزارت
جلیلة امور خارجه و معارف
عمومی
مخاطبان :دانشآموزان مدرسة
مبارکة دارالفنون
سال انتشار ۱۲۶۳ :شمسي؛
 ۱۳۰۵قمري
نام کتاب :هندسة دبستان
مؤلف :عزتاهلل همایونفر
مخاطبان :دانشآموزان دورة
دبستان
سال انتشار ۱۳۱۸ :شمسي
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پرويز قراگوزلي

معرفی دفتر انتشارات و
تكنولوژی آموزشی

دفتـر انتشـارات و تكنولـوژي آموزشـي بـا وظيفـة
اصلـي مديريـت و توليـد نشـريات آموزشـي رشـد و
سـاماندهي مـواد و رسـانههاي آموزشـي و تربيتـي ،از
دفاتـر تابـع سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي
وزارت آموزشوپـرورش اسـت .اين دفتر در سـال 1341
بـا عنـوان «مركز تهيـة خواندنيهـاي براي نوسـوادان»
تأسـيس شـد و وظيفـة توليـد و توزيـع نشـريات پيـك
را بـه عهـده گرفـت ،چنـد سـال بعـد مركـز انتشـارات
آموزشـي نـام گرفت.

تاريخچة مجالت رشد

مركـز انتشـارات آموزشـي بـه مديريـت ايـرج
جهانشـاهي ،از سـال  1343بـه تدريـج بـه انتشـار
مجموعـه نشـرياتي بـا عنوان اصلـي پيـك و عنوانهاي
فرعـي كـودك ،نوآموز ،نوجـوان ،جـوان ،معلم و
خانـواده و همچنين ماهنامـة آموزشوپرورش (در
تـداوم ماهنامـة فرهنـگ) همـت گماشـت.
نكتـة درخـور توجـه در انتشـار مجلههـاي پيـك،
ارزيابـي علمـي ،مطالعـه و آزمايشهـاي مقدماتـي قبل
از انتشـار مجلههـا براسـاس گروههـاي سـني بـود.
در سـال « 1348ماهنامـة آموزشوپـرورش» نيـز بـه
جمـع مجلات پيـك اضافـه شـد .در سـال  1349پيك
جـوان بـراي دانشآموزان دورة دبيرسـتان منتشـر شـد
و باالخـره در سـال  1351مجلـة پيـك نوجـوان بـراي
مخاطبـان سـني دورة راهنمايـي تحصيلي انتشـار يافت
و تـا پيـروزي انقلاب شـكوهمند اسلامي ادامه داشـت
پـس از پيـروزي انقلاب اسلامي نشـريات پيك بـا نام
جديـد نشـريات رشـد شـروع بـه انتشـار كرد.
نخسـتين نشـريه از گروه نشـريات رشـد ،مجلة رشـد
معلـم بود كـه در مهرمـاه  1360پا به عرصـة مطبوعات
كشـور گذاشـت .سـپس رشـد دانشآمـوز 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؛ بهطـوري كـه علاوه بر هشـت
عنـوان نشـريهاي كـه جايگزيـن نشـريات پيـك شـده
بودنـد ،چندين نشـرية جديد نيـز به جمع ايـن خانواده
اضافـه شـد .همزمـان بـا انتشـار مجلات رشـد در ايـن
دفتـر ،در دفتـر برنامهريـزي و تأليـف كتـب درسـي نيز
مجالتـي بـا عنـوان كلـي «مجلات رشـد تخصصـي»
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شـروع بـه انتشـار كـرد تـا بـه نيازهـاي علمـي دبيـران
كشـور در درسهـاي علـوم پايـه و علـوم انسـاني پاسـخ
گويـد .انتشـار ايـن مجالت نيـز در سـال  1372به دفتر
انتشـارات كمكآموزشـي واگـذار شـد .فصلنامههـاي
رشـد عمدتـاً جنبـة اختصاصـي دارنـد و براي اسـتفادة
معلمـان و دانشـجويان تربيـت معلـم منتشـر ميشـوند.
ايـن نشـريات ،بـه دليـل نقشـي كـه در جهـت حفـظ
طـراوت علمـي معلمـان و اطالعرسـاني دربـارة تازههاي
مربـوط به محتـواي برنامههاي درسـي دارنـد ،از اهميت
خاصـي برخوردارند.
در سـالهاي بعـد ،علاوه بر افزايش شـمارگان مجالت
رشـد ،عنـوان نشـريات نيـز براسـاس نيـاز مخاطبـان
و شـرايط اجتماعـي بـه  35عنـوان افزايـش يافـت و
شـمارگان نشـريات رشـد نيـز بـه حـدود  40ميليـون
نسـخه در سـال رسـيد.
توزيـع مجلات رشـد نيـز بـا تدابيـر و رويكردهـاي
جديـد ،تحـول چشـمگيري يافته اسـت .امـروزه مجالت
رشـد ،بـدون تأخير و طبـق زمانبندي پيشبيني شـده،
خواننـدگان خود را در سراسـر كشـور پوشـش ميدهند.
بدون شـك ،نشريات آموزشـي رشد ،در مقايسه با ساير
مطبوعـات كشـور ،پرمخاطبتريـن ،پرشـمارگانترين،
جديتريـن و متنوعترين نشـريات هسـتند.

وظايف و برنامهها

 مديريـت توليـد نشـريات رشـد (مجلات رشـد وكتابهـاي كمـك آموزشـي) بـراي گروههـاي سـني
و دورههـاي گوناگـون تحصيلـي بـا بهرهمنـدي از
برنامهريـزان و پديدآورنـدگان شايسـته؛
 اجـراي طـرح سـاماندهي منابـع آموزشـي و تربيتـي،جشـنوارة كتابهاي آموزشي رشـد ،توليد كتابنامههاي
رشـد ،تهيـة راهنمـاي توليـد كتابهـاي آموزشـي و
مشـاركت در زمينـة تجهيز منابـع كتابخانههاي مدارس؛
 انجـام نيازسـنجي ،پژوهـش و برگـزاري نشسـتهايعلمـي  -كاربـردي نشـريات رشـد در حـوزة كتـاب و
مجلات؛
 بررسـي آثـار مخاطبـان مجلات دانشآمـوزي درقالبهـاي گوناگـون ادبـي و هنـري و ارائة مشـاورههاي
غيرحضوري (نوشتاري و الكترونيكي) توسط كارشناسان
مركـز بررسـي آثار؛

 توسـعة شـبكة ارتباطـي و تعامـل فعـال بـا مخاطبـان،بـا اسـتفاده از قابليتهـاي فنـاوري ارتباطـات و اطالعات
( )ICTاز طريـق وبـگاه مجالت رشـد به نشـاني www.
.roshdmag.ir
رشـد آمـوزش تاريخ ،رشـد آمـوزش هنر ،رشـد آموزش
تربيتبدنـي ،رشـد آموزش پيشدبسـتاني ،رشـد آموزش
زبانهـاي خارجـي ،رشـد آموزش مشـاور مدرسـه ،رشـد
آمـوزش جغرافيا ،رشـد مديريت مدرسـه ،رشـد جوانه.
فصلنامههـاي علـوم پايـه و فنـي عبارتانـد از :رشـد
آمـوزش فيزيـك ،رشـد آمـوزش شـيمي ،رشـد آمـوزش
رياضـي ،رشـد آمـوزش زيستشناسـي ،و رشـد آمـوزش
فنيوحرفـهاي و كاردانـش.

مركــز بررســي آثــار مخاطبــان مجــات
دانشآمــوزي

ايـن مركـز بـا هـدف شـناخت ،جـذب و پـرورش
اسـتعدادهاي ادبـي و هنـري دانشآمـوزان و حمايـت
از هنرجويـان مسـتعد ،فعاليـت خـود را از سـال ،1360
همزمـان با انتشـار نخسـتين مجلات رشـد دانشآموزي
آغـاز كـرده اسـت و ميكوشـد بـا ايجـاد ارتبـاط بـا
مخاطبـان مجلات رشـد و پـرورش اسـتعدادهاي ادبي و
هنـري دانشآمـوزان و آمـوزش مكاتبـهاي و الكترونيكي،
در زمينـة نـگارش داسـتان ،شـعر و قطعـة ادبـي ،رسـم
نقاشـي و خوشنويسـي بـه هنرجويـان مشـاوره بدهـد و
آنـان را راهنمايـي كنـد.

ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي

منابـع آموزشـي و تربيتـي ،بهويژه كتابهاي آموزشـي،
در فراينـد يادگيـري مؤثـر و پايـدار دانشآمـوزان نقـش
بسـيار مهمـي دارنـد .سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي
آموزشـي ،بـا عنايـت بـه ايـن موضـوع ،در سـال 1387
طرحـي بـا عنـوان سامانبخشـي كتابهـاي آموزشـي را
بـه اجـرا درآورد.
از آن سـال تاكنـون ،ضـرورت ايجـاد سـامانة مديريتـي
كارامـد در وزارت آموزشوپـرورش بـه منظـور اسـتفادة
بهينـه از فرصتها و امكانات بخش دولتـي و غيردولتي در
توليـد و عرضـة منابع مبتني بـر اهداف برنامههاي درسـي
و تربيتـي ،بيـش از پيـش احسـاس شـد .بـر ايـن اسـاس،
شـوراي عالي آموزشوپـرورش در نشسـت )89/2/6( 828
بـا تصويـب آييننامـة اجرايي سـاماندهي منابع آموزشـي
و تربيتـي (مـواد و رسـانهها) ،ضمن پيريزي اين سـامانه و
سـپردن مسـئوليت آن به سـازمان پژوهش ،دامنة فعاليت
آن را از دايـرة كتابهـاي آموزشـي بـه منابـع آموزشـي
گسترش داد.
از جملـه فعاليتهـاي ايـن بخـش ،برگـزاري جشـنوارة

كتابهـاي آموزشـي رشـد اسـت .دبيرخانـة سـاماندهي
منابـع آموزشـي و تربيتـي به منظـور شناسـايي و معرفي
آثار برتر و تشـويق مؤلفان و ناشـران كتابهاي آموزشـي
بـه تأليـف و توليـد كتابهـاي مناسـب و منطبـق بـا
معيارهـا و اسـتانداردهاي آموزشـي و تربيتـي بـه معلمان
و دانشآمـوزان ،جشـنوارههايي برگـزار ميكنـد .تاكنـون
 15دوره جشـنواره برگـزار شـده و در مجمـوع 2289
عنـوان كتـاب برگزيـده و معرفـي شـدهاند.

مجالت رشد

در چارچـوب اهـداف و راهبردهـاي آموزشوپـرورش ،با
زمينـة آموزشـي ،تحليلـي و اطالعرسـاني ،بـه دو دسـتة
ماهنامـه و فصلنامه تقسـيم ميشـوند.

ماهنامههاي رشد

ماهنامههـاي رشـد بـا هـدف ترويـج خوانـدن ،توسـعة
فرهنـگ مطالعـه ،تعميـق تفكـر خلاق و بهبـود كيفيت
آموزشوپـرورش ،بـراي همـة گروههـاي سـني و در دو
بخـش دانشآمـوزي و بزرگسـال منتشـر ميشـوند.
ماهنامههـاي دانشآمـوزي عبارتانـد از :رشـد كـودك،
رشـد نوآمـوز ،رشـد دانشآمـوز ،رشـد نوجـوان ،رشـد
جـوان ،رشـد برهـان رياضـي متوسـطة  ،1رشـد روشـن
(بـراي دانشآمـوزان نابينـاي دورة ابتدايـي تـا دورة دوم
شآموزان
ش متوسـطه) ،رشـد كمبينايـان (بـراي دان 
آموز 
كمبينـاي دورة ابتدايـي).
ماهنامههـاي بزرگسـال عبارتانـد از :رشـد معلـم،
رشـد تكنولوژي آموزشـي ،رشـد آمـوزش ابتدايي و رشـد
مدرسـة فردا.

فصلنامههاي رشد

فصلنامههـاي رشـد در حوزههـاي علـوم انسـاني و علوم
پايـه و فنـي ،بـا هـدف ارتقـاي دانـش ،بهبـود نگـرش و
اصلاح مهارتهـاي حرفهاي معلمـان ،مديران ،مشـاوران
و مربيـان مدارس منتشـر ميشـوند.
فصلنامههـاي علـوم انسـاني عبارتاند از :رشـد آموزش
قرآن و معارف اسلامی ،رشـد آموزش زبان و ادب فارسی،
رشـد آمـوزش علوم اجتماعی ،رشـد آموزش تاریخ ،رشـد
آمـوزش هنـر ،رشـد آمـوزش تربیتبدنـی ،رشـد آموزش
پیشدبسـتانی ،رشـدآموزش زبانهـای خارجـی ،رشـد
آمـوزش مشـاور مدرسـه ،رشـد آمـوزش جغرافیـا ،رشـد
مدیریت مدرسـه ،رشـد جوانه
فصلنامههـاي علـوم پايـه و فنـي عبارتنـد از :رشـد
آمـوزش فیزیـک ،رشـد آمـوزش شـیمی ،رشـد آمـوزش
ریاضی ،رشـد آموزش زیستشناسـی ،رشـد آموزش فنی
و حرفـهای و کار دانـش ،رشـد برهان رياضي متوسـطة .2
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حوزة تكنولوژي آموزشي

در ســال  ۱۳۳۸تشــکیالتی بــه نــام ادارة فعالیتهــای
هنــری و ســمعی و بصــری در وزارت فرهنــگ وقت شــکل
گرفــت .وظایــف ایــن اداره عبــارت بودنــد از نمایــش فیلــم
در آموزشــگاهها و ســازماندهی امــور فوقبرنامــه در
مدرســهها.
در طــول ســالهای  ۱۳۴۸تــا  ۱۳۵۳ایــن اداره دچــار
تغییراتــی شــد و ایــن در حالــی بــود کــه برگــزاری
جشــنوارههای بینالمللــی فیلمهــای آموزشــی ـ
تربیتــی ،تهیــة فیلــم و وســایل کمــک آموزشــی بــرای
مدرســهها بــه شــکل پیوســته ادامــه داشــت.
پــس از انقــاب اســامی ،بــا درک نیازهــای تــازه در
آمــوزش و پــرورش ،ســاختار تشــکیالتی جدیــدی بــه
وجــود آمــد .ایــن تغییــرات حاصــل تکمیــل امکانــات فنی
و کمــک آموزشــی بــود كــه در ســال  ۱۳۷۰بــه شــكل
گرفتــن دفتــر تکنولــوژی آموزشــی انجاميــد.
اکنــون پــس از گذشــت بیــش از نیــم قــرن از تشــکیل
ایــن دفتــر و بــا توجــه بــه تحــول صــورت گرفتــه در
راســتای برنامــة درســی ملــی و تغییــر در ســاختار
تشــکیالتی ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی،
وظایــف دفتــر تکنولــوژی آموزشــی و دفتــر انتشــارات
کمــک آموزشــی بــه شــکل درهــم تنیــده در آمدنــد و
دفتــر جدیــدی بــه نــام «دفتــر انتشــارات و تکنولــوژی
آموزشــی» متولــد شــد.

 2-2فیلمهــای آمــوزش معلمــان (بســتههای آموزشــی
ویــژة معلمان)
 3-2نرمافزارهــای آموزشــی (ویــژة دانشآمــوزان،
معلمــان و کالس درس)
 4-2فایلهــای صوتــی (کتــاب گویــا) بــرای درسهــاي
فارســی ،عربــی و زبــان انگلیســی
 .3انجام پژوهشها و مطالعات مورد نیاز
 .4سرمایهگذاری در تولید رسانههای آموزشی
 .5ارتبــاط بــا دفترهــاي تألیــف کتابهــای درســی و
ســایر بخشهــای وزارت آمــوزش و پــرورش ،بــه منظــور
هماهنگــی در تهیــه و تولیــد رســانههای آموزشــی
 .6برگــزاری جشــنوارة بینالمللــی فیلمهــای علمــی
آموزشــی و تربیتــی رشــد
 .7برگــزاری جشــنوارة تولیــد محتــــــوای الکترونیکــی
دانشآمــوزان و معلمــان
 .8راهاندازی شبکة ملی مدارس ایران (رشد)
 .9شرکت در جشنوارهها و نمایشگاههای بینالمللی

برنامههای جاری

 .1تولیــد فیلمهــای ویــژة والدیــن دانشآمــوزان در
خصــوص آشــنایی هرچــه بیشــتر آنهــا بــا تغییــرات
انجامشــده در برنامــه و محتــوای درســی کتابهــا؛
 .2راهانــدازی شــبکة ملــی مــدارس بــا رویکــرد
جدیــد بهمنظــور مشــارکت هرچــه بیشــتر معلمــان و
دانشآمــوزان در راســتاي جهــت بــه اشــتراک گذاشــتن
مهمتریــن وظایــف حــوزة تكنولــوژي منابــع متنــوع یادگیــری؛
 .3تولید بستههای آموزشی ویژة معلمان؛
آموزشــي
 .1برنامهریــزی و گســترش کاربــرد تکنولــوژی آموزشــی  .4برنامهریــزی بــراي مشــارکت هرچــه بیشــتر معلمــان
(دانشــجو معلمــان) دانشآمــوزان و کارشناســان در ارائــة
در واحدهای آموزشــی کشــور
 .2برنامهریــزی بــرای تهیــه و تولیــد انــواع رســانههای نظــرات و تولیــدات آنهــا؛
آموزشــی مــورد نیــاز واحدهــای آموزشــی از جملــه:
 1-2فیلــم آموزشــی (ویــژة دانشآمــوزان و کالس شبكه رشد
دســتیابی بــه نظــام آموزشوپــرورش مبتنــی فنــاوری
درس)
اطالعــات و ارتباطــات  ICTبــه عنــوان نظامــی کــه
الزمــه آمادهســازی شــهروندان بــرای جامعــه اطالعاتــی
دستیابی به نظام آموزشوپرورش
اســت ،همکاریهــا و برنامهریزیهــای گســترده و همــه
مبتنی فناوری اطالعات و ارتباطات
جانبهــای را در نظــام آموزشوپــرورش طلــب میکنــد.
شــبکه آموزشــی رشــد؛ بــا وجــود دامنــه گســترده
 ICTبه عنوان نظامی که الزمه
مخاطبــان میلیونــی خــود (دانشآمــوزان ،معلمــان،
آمادهسازی شهروندان برای جامعه
مربیــان ،مدیــران ،اولیــا و کارشناســان آموزشوپــرورش)
اطالعاتی است
نقــش مهمــی در آمــوزش و فرهنگســازی کشــور دارد.
تجلیلازمؤلفان
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شبکه ملی مدارس ایران (رشد):

محیطــی الکترونیکــی اســت کــه بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،در راســتای
اهــداف نظــام آموزشــی؛ زمینــه تعمیــق ارزشهــای
اســامی ،هویــت دینــی و ملــی ،غنیســازی اوقــات
فراغــت ،تکمیــل آموزشهــای رســمی ،پــرورش
خالقیــت ،اطالعرســانی و تبــادل تجربیــات مخاطبــان و
کاربــران بــه ارائــه خدمــات و محتــوای آموزشــی و تربیتی
در چهارچــوب برنامــه درســی ملــی میپــردازد.
هدف:
ارتقــاء کیفیــت فرآینــد تعلیــم و تربیــت بــا تأکیــد بــر
اســتفاده خردمندانــه از فناوریهــای نویــن در جهــت
گســترش عدالــت آموزشــی

مأموریتها:

جشنواره بينالمللي فیلمهای
علمي آموزشي ،تربيتي رشد از
قدیمیترین جشنواره فیلم ایران با
نام فستیوال فیلمهای آموزنده در
سال  1342شروع به کار کرد
بــا نــام فســتیوال فیلمهــای آموزنــده در ســال 1342
شــروع بــکار کــرد .برگــزاری ایــن جشــنواره موجــب
ارتبــاط و تبــادل فرهنگــي بيــن جمهــوري اســامي ايران
و کشــورهاي ديگــر و ســبب ارتقــاء ســطح دانــش علمــي
و هنــري شــرکتکنندگان ميگــردد ،بــه طــوری كــه
ســازندگان فيلمهــاي علمــي و آموزشــي كشــورمان بــا
توليــدات خارجــي آشــنا ميشــوند و ميتــوان ادعــا
نمــود بــا هــر دوره از برگــزاري جشــنوارهاي بــا ايــن
خصوصيــات ،صنعــت فيلــم آموزشــي و مســتند گامــي
بــه جلــو بــر مــيدارد .در ايــن رهگــذر دانشآمــوزان
کــه ســرمايههاي علمــي و عملــي کشــور در ســاختن
فردايــي بهتــر ميباشــند نيــز از ايــن خيــزش فرهنگــي
بینصیــب نميماننــد و بــا ادب و فرهنــگ ،تحــوالت و
پيشــرفتهاي علمــي جمهــوري اســامي ايــران و ســاير
کشــورها آشــنا میشــوند.

 )1ارائــه خدمــات و محتــوای آموزشــی و تربیتــی بــرای
پشــتیبانی از مدرســه.
 )2متناسبســازی خدمــات و محتــوای آموزشــی و
تربیتــی بــل نیازهــا و عالیــق دانشآمــوزان؛ معلمــان؛
خانــواده.
 )3ایجــاد فضــای تولیــد ،تبــادل و همافزایــی دانــش
و تجربــه آموزشــی و تربیتــی مبتنــی بــر خالقیــت و
نــوآوری.
 )4زمینهســازی بــرای رســیدن بــه برابــری آمــوزش؛
تربیتــی در سراســر کشــور
اهــداف برگــزاري جشــنواره بينالمللــي
 )5تهیــه و تدویــن اســتانداردهای آمــوزش؛ تربیتــی در
فيلــم رشــد:
فضــای مجــازی
 )6اســتفاده از فنــاوری بــرای افزایــش کیفــی و کمــی  -1شناســايي ،انتخــاب و معرفــي فيلمهــاي علمــي،
آموزشــي و تربيتــي از سراســر جهــان.
برنامههــا و فعالیتهــای آمــوزش؛ تربیتــی
 -2بهرهگيــري از تواناييهــاي صنعــت ســينما و
تلويزيــون در آمــوزش و پــرورش و نقــش مؤثــر آن در
مخاطبان شبکه رشد:
پيشــبرد فرآينــد ياددهــي و يادگيــري.
 -1دانشآمــوزان دورههــای تحصیلــی (ابتدایــی و
 -3تبــادل فرهنگــي و هنــري بيــن کشــورهاي مختلــف
متوســطه)
دنيــا و جمهــوري اســامي ايــران.
 -2آموزگاران؛ دبیران و معلمان
 -4ارتقــاء جايــگاه فيلمهــاي آموزشــي و تربيتــي
 -3دانشجویان دبیری
از نظــر كمــي و كيفــي در ســطح کشــور و تشــويق
 -4اولیاء دانشآموزان
هنرمنــدان برجســته ايــران و ســاير كشــورها بــه تهيــه
 -5کارشناسان و مدیران
ســاخت فیلمهــای علمــي ،آموزشــي و تربيتــي.
 -6همکاران اداری
 -5آگاهــي از تحــوالت و نوآوريهــاي علمــي -آموزشــي
و تربيتــي كشــورهاي جهان.
جشنواره بینالمللی فیلم رشد
 -6ايجــاد ارتبــاط متقابــل بيــن توليدكننــدگان فيلمهــا
جشــنواره بينالمللــي فیلمهــای علمــي آموزشــي ،و برنامههــاي علمــي ،آموزشــي و تربيتــي بــا عالقمنــدان
تربيتــي رشــد از قدیمیتریــن جشــنواره فیلــم ایــران و خواســتاران امتيــاز فرهنگــي ايــن نــوع آثــار.
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معرفی دفتر برنامهریزی و
تألیف كتابهای درسی
دوره عمومی ونظری

فاطمه ميرعارفين

دفتـر تألیـف كتابهـاي درسـي ابتدايـي و متوسـطة
نظـري یكـی از دفترهـای اصلـی سـازمان پژوهـش و
برنامهریـزی آموزشـی اسـت كـه وظیفـة برنامهریـزی و
تألیـف كتابهـاي درسـی دورههـای تحصیلـی شـامل
شوپرورش برعهده
ابتدایی و متوسـطه را در سـطح آموز 
دارد .در ایـن دفتـر  13گـروه برنامهریـزی درسـی کار
تألیـف كتابهـا و اصلاح برنامههـای درسـی را انجـام
میدهنـد.

فرايند تأليـف و آمادهسـازي كتابهاي
درسي
برنامهريزي

تأليـف هر كتـاب بر مبنـاي يـك برنامة درسـي انجام
ميشـود كـه معلوم مـيدارد هـدف از آمـوزش آن درس
در نظـام آموزشـي چيسـت ،چـه محتوايـي بايـد در
آن كتـاب گنجانـده شـود ،بـا چـه شـيوه و روشـي بايد
تدريـس شـود و چگونـه يادگيـري دانشآمـوزان در آن
موضـوع مـورد سـنجش و ارزيابـي قـرار گيـرد و  . ...اين
كار را شـوراهاي برنامهريـزي هـر گـروه درسـي ،جمعي
از معلمـان ،كارشناسـان ،اسـتادان دانشـگاه و ديگـر
صاحبنظـران عضـو انجـام ميدهنـد.

تأليف كتاب جديد

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 ميتوانند
سـبب تغيير كتاب شـوند.

بررسـي كتاب جديدالتأليف در شـوراي
برنامهريزي

پـس از آنكـه كتـاب جديـد توسـط مؤلفـان منتخـب
مطابـق برنامـه و ضوابط ارائه شـده از سـوي دفتر ،تأليف
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و بـه دفتـر تحويل شـد ،بايـد پيشنويس كتاب در شـوراي
برنامهريـزي گـروه بهطور دقیق بررسـي شـود و چنانچه به
اصلاح 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 برنامهريـزي كـه تخصصهاي
گوناگـون دارنـد ،بايـد محتـواي كتـاب را از منظر تخصص
خـود و نقشـي كـه در شـورا دارند ،تأييـد كنند.

اصالح و بازنگري كتابهاي موجود

هـر كتـاب درسـي ،پـس از ورود بـه چرخـة آمـوزش از
ديدگاههـاي مختلـف نقـد و بررسـي میشـود .معلمـان،
اوليـاي دانشآمـوزان ،صاحبنظـران و گاهـي خـود
دانشآمـوزان میتواننـد كتابهـا را نقـد و بررسـي کنند و
نظـرات خـود را از طريـق آدرس پسـتي و الكترونيكي دفتر
تأليـف كـه روي تمام كتابهاي درسـي چاپ شـده اسـت،
ارسـال كنند .گروههاي درسـي در طول سـال تحصيلي اين
نقدهـا و نظرهـا را بررسـي میکننـد و مـواردي را كـه بجـا
و درسـت تشـخيص دهنـد ،در كتابهـا اعمـال ميكننـد.
ميزان تغييراتي كه الزم مي شـود در كتابها اعمال شـود،
در شـرايط گوناگـون متفـاوت اسـت و از كمتريـن ميـزان
تغييـرات تا ايجـاد تغييرات اساسـي در محتـوا و فصلها را
شـامل ميشـود.

ويرايش كتابهاي درسي

بـا توجه بـه اينكه محتواي كتاب درسـي حـاوي مطالبي
اسـت كـه دانشآمـوزان بايد آنهـا را بخواننـد و ياد بگيرند
و در امتحانـات بتواننـد آموختههـاي 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 دانشآمـوزان بتوانند
بهراحتـي بـا آن ارتبـاط برقـرار كننـد .به منظور يكدسـت
كـردن لغـات و اصطالحـات و منطبـق كـردن عبـارات و
جملات براسـاس زبـان فارسـي معيـار و يكسانسـازي

رسـمالخط كتابهاي درسـي ،الزم اسـت كتابها قبل از
چاپ توسـط ويراستاران خبره ويرايش شـوند .ويراستاران
بخـش ويرايـش دفتـر ،بـا همـكاري گروههـاي درسـي،
متون نوشـته شـده را بررسـي ،معايب نوشـتاري آنها را
برطـرف و رسـمالخط کتـاب را كنتـرل ميكننـد.

تنظيـم نسـخة نهايـي خبـر كتـاب و
تكميـل كارت خبـر

ساختــار تشكيـالتـي دفتــر تأليف نظري

مسئول دفتر
حسابداري

امور اجرايي

پـس از آنكـه كتـاب درسـي مـورد تأييـد شـوراي
برنامهريـزي قـرار گرفـت ،بايد همـراه نامهاي بـراي تأييد
و امضـاي مديـران دفتـر و سـازمان ارسـال شـود .در ايـن
مرحلـه بـه نسـخة كتـاب اصطالحاً «خبـر» و بـه نامة آن
«كارت خبـر» گفتـه ميشـود.

قائممقام مدير كل و معاون توسعه منابع

معاون برنامهريزي ابتدايي

معاون برنامهريزي متوسطه

گروه برنامهريزي و ارزشيابي

ابتدايي

متوسطه

گروههاي درسي
قرآن و معارف اسالمي

تعداد كتابهاي درسي

علوم انساني

دورة ابتدايي 60 :عنوان
دورة اول متوسطه 44 :عنوان
دورة دوم متوسطه 134 :عنوان

زبان و ادبيات فارسي

هنر
رياضي

جهتگيريها و خطمشيهاي دفتر

شوپـرورش از بسـترهاي مهمي اسـت كـه وظيفه
آموز 
دارد با تربيت نيروي انسـاني متخلق و كارامد در چارچوب
مبانـي فكري انقالب و نظام اسلامي و در راسـتاي تحقق
سـند چشـمانداز 20سـال ة كشـور ،فالح ،رشـد و سـعادت
فـرد و جامعـه را تأميـن و تضميـن کنـد .قطعـاً يكـي از
راهکارهـای نیـل به اين امر ،داشـتن برنامة درسـي و مواد
آموزشي مناسـب است.
در ايـن راسـتا ،ضمن ارج نهادن به همـة تالشهايي كه
تاكنـون بهعمـل آمـده اسـت ،بايد بـا اتخاذ سياسـتها و
خطمشـيهاي روشـن و مؤثـر بـراي نزديكتـر شـدن به
اهداف مصوب ،تالشـی هماهنگ و مجدانه را سـامان داد.
بـه همين منظـور ،دفتر برنامهريـزي و تأليف كتابهاي
درسـي بـراي تحقق اصـول و مباني برنامهريـزي و تأليف
شوپرورش
كتابهای درسـي (مصـوب شـورايعالي آموز 
در سـال  )1379و اجراي سياستها و رويكردهاي مصوب
نظـام ،جهتگيريها ،خطمشـيها و روشهاي زيـر را در
توليـد برنامههـا و مـواد درسـي و بازنگري و اصلاح آنها
مـورد تأكيد قـرار ميدهد.
رعايـت مبانـي ،اصـول و ارزشهـاي تربيـت دينـي بـه
معنـاي عـام و عميـق آن ،بهرهبـرداري از مطالعـات و
تجربههـای ملـي و جهانـي ،توجـه بـه نيازهـا و اقتضائات
كنونـي و آينـدة جامعـه در راسـتاي افزايـش و تعميـق
كارامـدي و بازدهـي برنامههـاي درسـي و مواد آموزشـي،
اصـول حاكـم بـر همـة جهتگيريهـا و خطمشـيهاي
دفتـر خواهـد بود.

مدير كل

كار و فناوري
زبان خارجي
تربيت معلم
تربيت بدني و پرورشي و آداب و
مهارتهاي زندگي

پيشدبستاني
مطالعات اجتماعي
علوم پايه

رويكردها

 .1توجـه بيشـتر بـه اهـداف فرهنگـي ـ تربيتـي نظـام
آموزشوپـرورش؛
 .2توجـه بـه نقـش تربيتي و هدايتي معلـم و نيز ارتقاي
جايـگاه وي از ياددهـي صرف به تسـهيل يادگيري؛
 .3تقويـت برنامهمحـوري بـه جـاي كتابمحـوري بـا
تأكيـد بـر كاهـش تمركـز در برنامهريـزي و انعطـاف در
برنامههـاي درسـي؛
 .4بهرهگيـري از فنـاوري اطالعات در برنامههاي درسـي
و مواد آموزشـي در محتوا؛
 .5ارتقاي خودباوري و هويّت اسالمي ـ ايراني؛
 .6اهتمام نسـبت به تقويت و ارتقاي آداب و مهارتهاي
زندگي؛
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 .7توجـه به نيازهـاي علمي و فكري دانشآمـوزان و نيز
فناوريهـا و دانشهـاي نوين؛
 .8توجـه بـه يادگيـري عميـق و معنـيدار ،تعديـل
حافظهمـداري و تأكيـد بـر پژوهشمحـوري در قالبهـا؛
 .9تقويـت رويكـرد چندرسـانهاي و توسـعة اسـتفاده از
«بسـتة آموزشـي» بـه جـاي «كتاب درسـي»؛
 .10اصلاح و ارتقـاي كيفيـت نـگارش و ويرايـش
كتابهـاي درسـي و سـاختار و سـازماندهي مطالـب آن
و اسـتفاده از ادبيات مناسـب با سطح رشـد دانشآموزان؛
 .11توجـه بيشـتر بـه جنبههـاي روانشـناختي و
زيباييشـناختي كتابهـاي درسـي در جهـت افزايـش
جذابيـت و نشـاط؛
 .12تعديـل حجـم كتابهـا و ايجاد تناسـب بين محتوا
و زمـان آموزش؛
.13كاهـش عنوانهـا و تعـداد كتابهـاي درسـي،
بهخصـوص در دورة عمومـي براسـاس رويكـرد تلفيـق؛
 .14افزايـش بهرهگيـري از ظرفيتهـاي كارشناسـي و
پژوهشـي مراكـز علمـي كشـور بهويـژه مراكـز پژوهشـي
شوپـرورش؛
سـتادي و اسـتاني آموز 
 .15افزايش نقش معلمان در توليد برنامههاي درسي؛
.16كاربـردي کـردن طرحهـاي پژوهشـي و كاربسـت
نتايـج آنهـا در فراينـد برنامهريـزي و تأليـف کتابهـای
درسي؛
 .17كيفيتبخشـي بـه پژوهشهـا و ارزشـيابيهاي
مسـتمر در راسـتاي نيازسـنجي و اصلاح برنامههـاي
درسـي؛
 .18تقويـت و توسـعة تعامـل فعـال بـا مراكـز و دفاتـر
مرتبـط درون يا بيـرون وزارتخانه و جلب همـكاري آنها؛
 .19اصلاح ،تكميل و سادهسـازي مراحـل فرايند توليد
برنامههـاي درسـي در روشها؛
 .20برونسـپاري تأليـف كتابهاي درسـي در راسـتاي
اسـتفاده از همكاري و مشـاركت اشـخاص و مراكز علمي
ذيصلاح همراه بـا ارتقاي نقش هدايتـي و نظارتي دفتر؛
.21اتخـاذ روش چندتأليفـي و زمينهسـازي بـراي
گسـترش آن؛
.22تكميـل و توسـعة نظـام اشـاعة برنامـه درسـي بـا
اسـتفاده از همـة امكانـات و ابزارهـا،

پژوهش

 éهمـکاری بـا کلیـة واحدهـای سـتادی و اجرایـی
شوپـرورش در جهـت اجـرای برنامههـای پژوهشـی
آموز 
 éبررسـی طرحهـای آموزشـی ـ پژوهشـی رسـیده از
سـوی اشـخاص و سـازمانها
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 éبررسـی مداوم برنامة درسـی ،مواد آموزشـی ،شرایط
اجرا و ارزشـیابی
 éپژوهش درخصوص ارکان و مؤلفههای برنامة درسی

 éنیاز سنجی

 éنیازسـنجی در سـطوح مختلـف برنامـة درسـی اعـم
از دورههـای تحصیلـی ،موضوعـات درسـی و پایههـای
تحصیلـی بـه منظـور تدویـن برنامههـا و حـوزة اجـرا
 éتشـخیص نیازهـای آموزشـی مربـوط به آمادهسـازی
معلمـان دورههـای مختلـف تحصیلـی بـه منظـور تهیـة
برنامههـای موردنیـاز

 éتولید مواد

 éتولیـد مواد آموزشـی شـامل كتاب درسـی ،راهنمای
معلـم ،لوحهـای آموزشـی و سـایر مـوارد آموزشـی بـرای
دانشآمـوزان و معلمـان دورههـای تحصیلـی
 éبرنامهریـزی و تهیـة سـرفصل درسهـا و تألیـف
كتابهـای درسـی دورههـای مختلـف تربیـت معلـم
(كاردانـی تـا كارشناسـی ارشـد)
 éشناسـایی و اسـتفاده از کلیـة نیروهـای متعهـد و
متخصص برای همکاری در زمینه تولید و منابع آموزشـی
مفید(كتاب درسـی ،راهنمای معلم ،لوحههای آموزشـی)
 éنظـارت بـر تألیـف و تهیة مواد آموزشـی متناسـب با
برنامههای درسـی

اجرای برنامه

 éمطالعـه و گـردآوری اطالعـات در ارتبـاط بـا شـرایط
اجرایـی برنامههـا و تدویـن آییننامـه
 éبرگـزاری دورههای توجیهی آموزشـی برای معلمان و
مدرسـان مراکز تربیت معلم ،در راسـتای تحـوالت برنامة
درسـی یا نوآوریهای آموزشـی
 éشـركت كارشناسـان دفتر در گردهماییها ،نشستها
و مجامع آموزشـی معلمان در استانها
 éبرگـزاری دورههـای توجیهی برای عوامـل اجرایی ،به
منظـور حمایـت از برنامههای نوین
 éبرگـزاری دورههای آموزشـی توجیهی بـرای ناظران و
ارزشـیابان از برنامههای درسـی
 éهماهنگـی و همکاری بـا دفترهای معاونت آموزشـی
در ایجـاد شـرایط اجرایی مناسـب برنامهها
 éمدیریـت قراردادهـای دفتـر بـا افـراد و شـركتهای
طرف قـرارداد
ارزشیابی
 éارزشـیابی از برنامههـای درسـی و عوامـل مؤثـر بـر

موفقیـت یـا شکسـت برنامههـا
 éنظـارت و ارزشـیابی از فراینـد اجـرای برنامههـای
درسـی
 éارزشـیابی از کارایـی درونـی و بیرونـی برنامههـای
درسـی

راهنمای برنامة درسی

راهنمـای برنامـة درسـی سـندی اسـت مشـتمل بـر
اهـداف و اصـول دورة تحصیلـی ،رویكـرد و منطـق حاكم
بـر برنامـة درسـی ،اهـداف مـادة درسـی ،تنظیـم محتوا،
ارائـة روشهـای یاددهـی ـ یادگیـری مناسـب و ارائـة
شـیوههای ارزشـیابی .ایـن سـند در واقع راهنمـای عمل
تولیدكننـدگان مـواد آموزشـی اسـت.

عناصر و اجزای تشـكیلدهندة راهنمای
برنامة درسـی عبارتنداز:

 .1مقدمه :شـامل تصویری كلی از برنامه و تبیین فلسـفه
وجودی درس.
.2تبییـن رویكـرد :شـامل جهتگیـری كلـی برنامه و
منطـق حاكم بـر آن.
 .3اهداف :اهداف مادة درسـی در طول دورة تحصیلی در
سـه حیطة یادگیری ،شـناختی ،مهارتی (ذهنی و عملی)
و نگرشـی بیـان میشـود و سـپس اهـداف در پایههـای
تحصیلـی در سـه حیطة ذكر شـده ،تدوین میشـوند.
 .4محتوا :شـامل تبیین مفاهیم اساسـی مربـوط به هر
دورة تحصیلـی و تنظیم جدولها وسـعت و توالی مفاهیم
و مهارتهـا بـرای هـر دورة تحصیلی .مالكهایـی كه در
تهیـة محتوای آموزشـی مدنظر قرار میگیرنـد ،عبارتاند
از :سـازماندهی محتـوا ،رعایت ارتباط افقـی و عمودی.
 .5روشهـای تدریـس :روشهـای مناسـب یاددهی ـ
یادگیـری و توصیههـای الزم (بـر مبنـای رویكـرد برنامـة
درسـی) در هریـك از پایههـای تحصیلـی .
ـ بیـان روشهـای مناسـب یاددهـی  -یادگیـری بـرای
واحـد یادگیـری مـادة درسـی موردنظر
 .6ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی :توصیههای كلی
در مـورد ارزشـیابی متناسـب با اهـداف،تعییـن روشهای
ارزشـیابی و تعیین سـهم هر حیطه(دانستنیها ،نگرشها ،
مهارتهـا) در هر پایة تحصیلی كه شـامل موارد زیر اسـت:

ـ تعیین سـطح عملكرد مورد انتظـار از دانشآموزان
در هریك از واحدهای یادگیری.
ـ تعیین شـیوههای ارزشـیابی از پیشرفت یادگیری
دانشآمـوزان در واحدهـای یادگیری.
ـ بیان ابزارهای اندازهگیری مناسـب برای ارزشـیابی
از پیشـرفت یادگیری دانشآموز.
ـ بیـان وسـعت و محدودیت ارزشیابی از پیشـرفت
یادگیـری بـرای هر واحـد یادگیری.
 .7بیـان ویژگیهـا و مهارتهـای معلـم برای
تدریـس هر مادة درسـی:
ـ مهارتیهایی كه باید در معلم تقویت شود.
ـ دانش و اطالعاتی كه معلم باید كسب كند.
ـ عملكـردی كـه بایـد در رفتـار معلـم تجلـی پیدا
كند .
ـ ویژگیهای عمومی و اختصاصی معلمان.
 .8تعییـن اسـتاندارد ،ملزومـات ،تجهیزات و
امكانات مـورد نیـاز اجرا:
ـ در زمینة فضای كالس شـامل وسـعت ،آرایش
میـز و نیمكت و . ...
ـ تجهیزات و ملزومات الزم مانند وسـایل دیداری
و شنیداری ،و تجهیزات آزمایشگاهی.
 .9اشـاعة برنامة درسـی :شـامل تعییـن رئوس و
محتـوا و روشهای اشـاعه (حضوری یـا غیرحضوری)
و شـیوههای دیگـر در خصـوص هر یـك از گروههای
معلمان ،اولیـا ،دانشآموزان ،مدیـران و عوامل اجرایی
 .10نظـام تجدیدنظـر :شـامل اصـول و مالكهای
تجدیدنظـر در راهنمـای برنامـهی درسـی
ارتقـای برنامهریزی درسـی كـه از اهداف سـازمان در
برنامـة پنـجسـاله اسـت ،در ابعـاد زیر صـورت گرفته
است:
 .1بهبـود كیفیـت فراینـد برنامهریـزی درسـی بـا
توجـه بـه جدیدتریـن یافتههـای علمـی
 .2اعتلای كیفیـت برنامهها و روشهای آموزشـی
بـا توجه بـه رویكردهای جدید آموزشـی
 .3تهیـة رونـد نمـای چگونگـی تولیـد ،اصلاح
و بازنگـری طرحهـا و برنامههـا و نهادینـه كـردن
تصمیمگیریهـا بـر مبنـای پژوهـش
 .4تولید راهنمای برنامة درسـی جامع در دورههای
گوناگـون تحصیلی و مواد متفاوت درسـی بـا رویكرد
تلفیقی.
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تأليف اجزاي بستة آموزشي
در رشتههاي فنيوحرفهاي
اشاره

پایصحبتمهندساحمدرضادوراندیش
مدیرکل دفتر تألیف كتابهاي فنیحرفه ای و کار و دانش

تألیـف کتابهـای درسـی در حـوزة فنیوحرفـهای بـا
توجـه بـه برنامهریزیهـا و اقتضائـات دنیـای کار تغییـر
میکنـد .هـدف مـا ایـن اسـت کـه در تدویـن فراینـد
برنامهریـزی درسـی و نوسـازی و توسـعة برنامههـا بـه
توانمنـدی نیـروی انسـانی و نیـز بهکارگیـری نیـروی
تخصصـی در شـوراها توجـه کنیـم .ایجـاد ظرفیتهـای
کاری مبتنـی بـر حجم بهرهبرداری از منابع انسـانی خارج
از سـازمان ،از برنامههای جدی این دفتر اسـت .احمدرضا
دوراندیش ،مدیرکل دفتـر تألیف کتابهاي فنیوحرفهای
و کاردانـش ،در گفتوگـو بـا ما ،ضمن تشـریح هدف فوق
گفـت« :در کنـار تألیـف کتـاب ،مسـئولیت برنامهریزی و
تألیف اجزای بسـتة آموزشـی حوزة تربیت و یادگیری کار
و فنـاوری که یکـی از حوزههـای یازدهگانة برنامة درسـی
ملـی اسـت را برعهـده داریـم کـه از دورة ابتدایـی شـروع
میشـود و در دورة اول و دوم متوسـطه نیـز وجـود دارد،
مانند کتاب «کار و فناوری» متوسـطة اول و در متوسـطة
دوم شـاخة نظـری نیـز کتـاب «کارآفرینـی» در این دفتر
تهیه ميشـود».
مهنـدس دوراندیـش میگویـد :سـعی کردهایـم بحـث
تألیـف کتـاب را بـه خـارج از سـازمان ببریـم و از افـراد
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گفتوگو :معصومه رضوانفر

صاحب تجربه اسـتفاده کنیـم .گفتوگوی مـا با مهندس
احمدرضـا دوراندیـش را در ادامـه مالحظـه میکنیـد.

لطفـ ًا دربـارة فراینـد تألیـف کتابهـای
درسـی فنیوحرفـهای و کاردانـش توضیح
د هید .

همان طـور که میدانیم ،تألیف براسـاس برنامة درسـی
هـر درس انجام میشـود .با این توضیح کـه مبنای تألیف
در هـر رشـته مجموعـهای از مطالعـات و برنامهریزیهای
صورت گرفته در آن رشـته اسـت .در گام نخسـت ،در هر
رشـته نیازسـنجی شـغلی انجام میشـود .در نیازسـنجی
شـغلی براسـاس سیاسـتهای کلـی نظـام و مطالعـات
مربوط به حرف ،مسـیر توسـعة حرفهای و شایستگیهای
حرفـه مشـخص میشـود .همچنیـن ،وظایـف ،تکالیـف
کاری از منظـر دانـش و مهـارت ،ویژگیهـای شـاغل و
شغل ،و تناسـبات دنیای کار و شرایط دنیای کار بهصورت
سـند تدوین میشـوند .در مرحلـة بعد ،به منظـور تدوین
معیارهـای اثبـات مهـارت ،شایسـتگیهای مربـوط به هر
حرفـه در سـطح صالحیت حرفهای اسـتاندارد ارزشـیابی

طراحـی میشـود .در طراحـی هـر دو سـند اشـارهشـده
اسـت ،مشـارکت ذینفعـان آمـوزش فنیوحرفـهای و
مهارتـی بسـیار پررنگ اسـت .در اصـل ،طراحان این اسـناد
خبـرگان حرفـهای دنیـای کار هسـتند .طراحـی سـاختار،
اصـول آمـوزش فنیوحرفـهای ،نیازسـنجی آموزشـی در هر
رشـته ،جـزو مراحـل قبـل از تدویـن راهنمـای برنامهریزی
هـر رشـته اسـت .در نهایـت ،در برنامـة درسـی هـر رشـته،
شایسـتگیهای فنـی و غیرفنـی ،اسـتانداردها و تجهیـزات
هـر درس ،جدولهـاي وسـعت و توالی در محتویـات اهداف
توانمندسـازی و راهبردهـای یاددهی ـ یادگیـری ،بهصورت
فعالیتهای یادگیری سـاخت يافته سـازماندهی ميشـوند
و وسـعت محتـوا در هـر شایسـتگی تعییـن میشـود.
همچنین ،شـیوة ارزشیابی پیشـرفت تحصیلی ،فرایند تهیه
و تدویـن بسـتههای یادگیـری و صالحیت حرفـهای نیروی
انسـانی در هـر بسـتة تحصیلـی بهصـورت یک سـند فراهم
میشـود .ضمن اینکـه فراینـد برنامهریزی درسـی در حوزة
فنیوحرفـهای و کاردانـش توسـط  ۳۲گـروه در دو بخـش
«دنیـای کار» و «دنیـای آمـوزش» انجـام گرفـت .در بخش
دنیـای کار از صاحبان حرفها و مشـاغل بـرای اظهار نظر و
دریافـت اطالعات دعوت میشـود .پـس از جمعبندی نتایج
ایـن تعاملات ،تصمیمات خوبـی گرفته ميشـود.

کتابهـای فنیوحرفـهای از تنوع در رشـته
و شـاخه برخوردارنـد ،لطفـ ًا در مـورد تعداد
کتابهـا و نیـز شـمارگان آنهـا توضیحاتی
بد هيد .

در طراحـی برنامههـای جدیـد رشـتههای فنیوحرفـهای
کـه مصـوب شـورای عالـی آموزشوپـرورش اسـت ،در هـر
رشـتة تحصیلـی ـ حرفهای شـش عنـوان کتـاب کارگاهی،
دو عنـوان کتـاب دانش فنـی تخصصی ،چهار عنـوان کتاب
شایسـتگیهای غیرفنـی و سـه عنـوان کتـاب علـوم پایـه
وجـود دارد .همـراه بـا کتـاب درسـی ،سـایر اجـزای بسـتة
آموزشـی هـم در نظر گرفتهشـدهاند که در برخی رشـتهها
آمـاده شـدهاند و در برخی در دسـت تدوین هسـتند .کتاب
راهنمـای هنرآمـوز ،فیلـم هنرجـو ،فیلـم هنرآمـوز ،مجلـة
رشـد فنیوحرفـهای ،و کتاب همـراه هنرجـو از جملة آنها
هسـتند .در شـاخة فنیوحرفهای تعـداد  454رشـته وجود
دارد و تیـراژ کتابهـای فنیوحرفهای در هر رشـته متفاوت
است.

در تألیـف کتابهـای فنیوحرفـهای چـه
مقـدار بـه بـازار کار توجه شـده اسـت؟

اسـاس برنامهریـزی درسـی و تدویـن محتـوای کتابهای
درسـی و سـایر اجزای بستة آموزشی توجه به نیازهای دنیای

محتوای کتابهای درسی منطبق بر
اهداف و فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری
مندرج در برنامههای درسی است ،لذا
هنرآموزان میتوانند با مراجعه به برنامة
درسی براساس چارچوبهای مشخص،
خودشان موقعیتهای یادگیری را طراحی
كنند و آن را در محیط یادگیری به اجرا
درآورند
کار اسـت .یکـی از مراحل اصلـی طراحی برنامههای درسـی
فنیوحرفهای مرحله نیازسـنجی شـغلی اسـت کـه صاحبان
مشـاغل و حرفهـا ،با توجه به نیازهای جامعـه و ویژگیهای
مشـاغل نسـبت به تعیین وظایف و تکالیـف کاری هر حرفه
بـا دفتـر همـکاری میکنند .تحلیـل وظایف حرفـه و تدوین
اسـتانداردهای شایسـتگی مبنـای طراحـی برنامهریزیهای
درسـی در دنیـای آمـوزش اسـت .از طـرف ديگـر کتابهای
درسـی فنیوحرفـهای براسـاس برنامههــــــای درسـی
تألیـف میشـوند ،لـذا محتـوای تألیف شـده بـا نیـاز دنیای
کار متناسـب اسـت .تألیـف کتابهای درسـی فنیوحرفهای
و کاردانـش بـا رویکـرد شایسـتگیمحور صـورت میگیرد و
مـا در تالشـيم از ایـن طریق هنرآمـوزان را بـه فراگیریهای
مهـارت الزم بـرای ورود بـه بازار کار سـوق دهیم.

برنامـة شـما در دفتـر بـرای چندتألیفـی
کتابهـای فنیوحرفـهای چیسـت؟

بحث چند تألیفی را از سـه سـال گذشـته شـروع کردهایم.
یعنـی قرار اسـت با توجـه به نیازهـای متفـاوت در حرفهاي
خـاص ،منابـع متفـاوت درسـی داشـته باشـیم تـا هنرآموز
بـا توجـه بـه نیازهـای موجـود کار آمـوزش را انجـام دهـد؛
ضمـن اینکـه نزدیـک بـه  700عنـوان کتـاب در شـاخة
فنیوحرفـهای تألیف شـدهاند که برخی از آنها مشـترکاتی
بـا شـاخة کاردانـش دارند.

بـا توجـه بـه امکانـات متفـاوت اسـتانها،
آزادی عمـل معلـم در تدریـس مباحث کتاب
درسـی چقدر اسـت؟

آزادی عمـل هنرآمـوزان در تدریس کتابها در دو سـطح
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت :اول اینکـه ،از آنجـا کـه
پودمانهـای هـر درس یا کتاب از سـایر پودمانها مسـتقل
اسـت ،ترتیـب ارائـة درس بـا توجـه بـه امکانـات و شـرایط

تجلیلازمؤلفان

 97مهـــــر1397

تحصیلـی بـه انتخـاب خـود هنرآموزان اسـت.
دوم اینکـه ،بـا توجه بـه اینکه محتوای کتابهای درسـی
منطبق بر اهـداف و فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری مندرج
در برنامههـای درسـی اسـت ،لـذا هنرآمـوزان میتواننـد با
مراجعه به برنامة درسـی براسـاس چارچوبهای مشـخص،
خودشـان موقعیتهـای یادگیـری را طراحی كننـد و آن را
در محیـط یادگیـری بـه اجـرا درآورنـد .اگر سـند تحول و
برنامـة درسـی بخواهد اجرا شـود ،باید بقیـة زیرنظامها نیز
بهطـور هماهنگ حرکـت کنند که یکـی از آنها تجهیزات
و دیگـر منابـع انسـانی اسـت .دانشآمـوزان نيـز همزمان با
مهارتهـای فنـی ،باید مهارتهای غیرفنی را کسـب کنند
تـا نیازهای خـود را در جامعه برطرف کننـد .کتاب «اخالق
حرفـهای» و «مدیریـت تولیـد» نيـز داریـم کـه در همـة
رشـتههای فنـی و کاردانش و در پایـة دوازدهم قـرار دارد.

در مـورد عنوانهـاي تأليف پایـة دوازدهم
دفتر در رشـتههای فنی وحرفهای وکاردانش
و تعـداد آنها در مجمـوع توضیح دهید.

در جـدول درسهـاي رشـتههای فنیوحرفـهای ،علاوه
بـر درسهـاي عمومـی ،شـش درس کارگاهـی ،دو درس
دانـش فنـی و دانـش فنی تخصصـی ،چهار تا شـش درس
شایسـتگیهای پایه و چهار درس شایسـتگیهای غیرفنی
نيز تصويب شـده اسـت.
سـهم پایـة دوازدهـم از جـدول درسهـا بـه ایـن ترتیب
اسـت کـه بـرای تمامـی رشـتههای صنعـت ،درس ریاضی
سـه خوشـه ،از درسهـاي شایسـتگیهای پایـه را در
برميگيـرد .همچنيـن درس اخلاق حرفـهای از درسهاي
شایسـتگیهای غیرفنی برای تمامی هنرجویان رشـتههای
فنیوحرفـهای و کاردانـش در نظـر گرفته شـده اسـت و در
خوشـه شایسـتگیهای فنـی ،درس دانش فنـی تخصصی
کـه خاص هر رشـته تحصیلـی ـ حرفهای اسـت و دو درس
کارگاهی که سـطوح صالحیت حرفهای را شـامل میشـود
بـرای هـر رشـته برنامهریزی شـده اسـت.
بـرای هـر کـدام از عنوانهـا یـک کتـاب درسـی هنرجو،
یـک کتـاب راهنمای هنرآمـوز و برای کل پایـه .یک کتاب
همراه هنرجو تألیف شـده اسـت .البته کتاب همراه هنرجو
بـرای هنرجویـان پایـه دهم بهصورت یک کتاب سـه سـاله
شـامل پایههـای دهـم ،و یازدهـم و دوازدهـم چـاپ شـده
اسـت .در مجمـوع ،در سـال تحصیلی  97-98تعـداد 274
عنـوان کتـاب نو نگاشـت داريم.
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آیا حجـم کتابهای درسـی فنیوحرفهای
در برنامههـای جدید تغییر کرده اسـت؟

حجـم کتابهـای درسـی فنیوحرفـهای از دو طریق
در برنامههـای جدیـد کاهـش يافته اسـت .اول ،کاهش
تعـداد عنـوان کتابهـا در هـر رشـته ،تخصصـی ـ
حرفـهای اسـت و دوم ارائـة آموزش بهصـورت پودمانی
اسـت که شـامل فعالیتهای یادگیری سـاختیافتهاي
اسـت کـه بهصـورت عملـی در کارگاه انجام میشـوند.
مطالبـی کـه نیـاز بـه حفـظ كـردن دارنـد ،بـه کتـاب
همـراه هنرجـو منتقـل شـدهاند .سـایر محتـوا را
هنرآمـوز براسـاس کتـاب راهنمـا در فراینـد یاددهی ـ
یادگیـری فـرا ميگيـرد.

ویژگیهـای کتابهـای درسـی جدیـد
فنیوحرفـهای چیسـت؟

در مجمـوع ویژگـی کتابهای درسـی فنیوحرفـهای را
در شـش مـورد میتوان بیـان کرد.
 .1توجه به رویکرد پودمانی در تألیف ،ارائه و ارزشیابی؛
 .2گذر از تألیف منبع آموزشی به سمت کتاب درسی؛
 .3کاهـش حجـم محتـوا بـا تأکیـد بـر فعالیتهـای
یادگیـری سـاختیافته؛
 .4در همتنیدگی شایستگیهای فنی و غیرفنی؛
 .5تألیـف براسـاس تعامـل هنرجو بـا سـایر هنرجویان،
هنرجـو بـا محتـوا و هنرجـو بـا هنرآمـوز در فعالیتهای
سـاختیافته؛
 .6تألیف براساس رویکرد شایستگی.

لطفـ ًا دربـاره ضرورت بسـته آموزشـی در
آموزشهـای فنیوحرفـهای توضيـح دهيد.

در راهـکار  21-9از سـند تحول بنیادیـن و جزء هفتم
از بنـد  12برنامـه درسـی ملی توجه به بسـته آموزشـی
بـه جـای کتـاب درسـی در برنامههـای جدیـد تصریـح
شـده اسـت .بر ایـن اسـاس در تدوین برنامه درسـی هر
درس بـرای هـر رشـته قالبی در نظر گرفته شـده اسـت
کـه نقش اجزاء بسـته آموزشـی (یادگیری) را مشـخص
میکنـد .بـا ایـن توضیـح کـه محتـوای طراحیشـده
هـر فعالیـت یادگیـری در کـدام جـزء یـا اجزای بسـته
آموزشـی ماننـد کتـاب درسـی ،کتـاب همـراه هنرجـو،
کتـاب راهنمـای هنرآمـوز ،فیلـم یـا نرمافـزار یـا سـایر
مـوارد و رسـانههای یادگیـری قـرار دارد.

مؤلفـان کتابهـای درسـی
فنـی و مهارتـی چـه کسـانی
هسـتند؟

تمامـی درسهـاي رشـتههای
فنیوحرفـهای از پنـج پودمان تشـکیل
شـدهاند .در درسهـاي کارگاهـی ،هـر
پودمـان یـک شـغل را شـامل میشـود.
بـا توجـه بـه ویژگیهـای درسهـاي
فنیوحرفـهای ،ناچـار بوديـم از تیـم
مؤلـف بـرای تألیـف هـر کتـاب بهـره
بگيريـم .مؤلفـان کتابهـای درسـی
فنـی و حرفـهای ،علاوه بـر دارا بـودن
صالحیتهـای عمومـی ،میبایـد در
پودمان تألیفی مورد نظر از تجربة عملی
برخوردار باشـند و نحوة کاربسـت دانش
پداگـوژی را در طراحـی موقعیتهـای
یاددهـی یادگیـری به خوبی بشناسـند.
اکثـر مؤلفـان کتابهـای درسـی را
هنرآموزانـی بـا ایـن ویژگیها تشـکیل
میدهنـد.

مؤلفان کتابهای درســـی
پایـة  12فنیوحرفـهای چنـد
نفر هسـتند؟

تعـداد مؤلفـان کتابهـای نونگاشـت
فنیوحرفـهای پایـة دوازدهـم کـه بـا
دفتـر برنامهريـزي تألیـف کتب درسـی
فنیوحرفـهای و کاردانـش همـکاری
داشـتهاند 435 ،مؤلف اسـت .در آموزش
فنیوحرفـهای مـا از تمامی اسـتانهای
کشـور مؤلـف داریم.

در پایان اگر صحبـــــــت
تکمیلی دارید بفرمایید.

در پایان الزم میدانم از همکاران گرامی
و اعضــــای محترم گروههای تخصصی
و مؤلفـان محتـرم ،بـه خاطـر تالشهای
بیوقفه و مسـئوالنه خود در تدوین اسناد
و تألیـف اجزای بسـتة آموزشـی قدردانی
كنم .همچنین از مسئوالن و کارشناسان
محتـرم دسـتگاهها ،اتحادیههـا ،اصنـاف
و شـرکتها ،بنگاههـای اقتصـادی و
خبـرگان دنیـای کار و حرفـه که بـا ارائة
اطالعات و تجربیات ارزشـمند خـود ما را
یـاری دادهانـد ،سـپاسگزاری ميكنم
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شهید
محسن
و
حججی

قصه این است:
چه اندازه كبوتر باشیم!
قصـة محسـن بـا چشـمهایش آغاز شـد؛ همان دو چشـمی
کـه آینههای روبـهروی فریـادی را در سـینة ما نهـاده بودند.
قصـة محسـن قصـة شـگفتی بـود .او بـا دسـتهایی کـه از
پشـت بسـته شـده بود ،به سـمت روبهرو میآمـد؛ در غروبی
کـه دوردسـتهایش سـرخ و شـفقناک بـود .میـدان جنـگ
بسـیار خشـک و خشـن مینمود ،اما پیـام آن عکس روشـن
بـود :زانوانـش نلرزیـده بـود در لحظههـای آخـر و بـا اینکه
میدانسـت بـه قربانـگاه مـیرود ،آرام مینمـود.
محسـن حججـی جوانی  26سـاله کـه تنهـا  28روز از تولد
 26سـالگیاش گذشـته بود ،حاال اسـیر داعشیها شـده بود.
خیلـی زود خبـر اسـارت و پـس از آن شـهادت مظلومانهاش
نقـل خبرگزاریهـا شـد .او حـاال یـک قهرمان حماسـی بود.
محسـن حججـی در  21تیرمـاه  1370در 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 ویژهنامـه ،برخـی از گوشـههای زندگـی این شـهید
حماسهسـاز را بـرای مخاطبـان بـه تصویر کشـیدهایم.
در یکـی از فیلمهایـی کـه از محسـن حججـی ،هنـگام
اعـزام بـه مناطق محروم بـه یادگار مانده ،محسـن شـعری را
میخوانـد کـه حـال و هـوای امـروز مـا را دارد:
آسـمان فرصـت پـرواز بلندیسـت ولـی  /قصـه این اسـت
چـه انـدازه كبوتر باشـیم؟
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همهچیـز بـا یـک نـگاه آغـاز شـد .بـا انتشـار تصویـر
نـگاه مقتـدر مـرد جوانـی بـا نام اسـیر
نیروهـای داعشـی کـه در یـک
چشـم
بـه هـم زدن ،مرزهـای فضـای
مجازی را از هم گسسـت و دسـت
بـه دسـت بـه خانـوادة صاحـب
عکـس رسـید و بعـد از آنکـه
غوغـای بیسـابقهای در کشـور
بهپـا کـرد ،عزیـز یـک ملـت شـد.
از زمـان انتشـار عکـس اسـارت
تـا خبر شـهادت محسـن حججی،
نـگاه پرصالبـت شـهید حججـی
وقتـی در یـک قدمـی مـرگ
بـود ،بخـش عظیمـی از عرصـة
شـبکههای اجتماعـی داخـل
و خـارج کشـور را بـه هشـتگ
محسـن حججی اختصاص داد .در
و دیـوار شـهرها ،از نجفآباد شـهر
زادگاهـش گرفتـه تـا پایتخـت،
از عکسهـای سـرافرازی شـهید
محسـن حججـی پـر شـد .فضایی
که از چشـم رسـانههای خارجی
هـم دور نمانـد و بـا انعـکاس
اخبـاری در اینبـاره ،نتوانسـتند
حیرتشـان را از جریان شورانگیز
ایجـاد شـده در میـان ایرانیـان
پنهـان کننـد .جریانی که متعلق مریماحمدی
به هیـچ حزب ،فرقه و دسـتهای
نبـود و سیاسـیون ،مقامـات کشـوری و لشـکری ،عـام
و خـاص را بـه واکنـش وا داشـت .رسـانههای آمریکایـی
شـهادت محسـن حججـی را اتفاقـی توصیـف کردنـد که
«ایرانیهـا را متحـد کرده اسـت» .خبرگزاریهای رسـمی
فرانسـه نوشـتند« :دستگیری و شـهادت محسن حججی،
باعـث حمایـت گسـتردة مـردم ایـران از عملیـات نظامی
ایـن کشـور در عـراق و سـوریه شـد و خیـل عظیمـی
از جمعیـت در مراسـم سـوگواری سـربازی کـه بـه نمـاد
مبـارزه علیـه داعش تبدیل شـده اسـت ،شـرکت کردند».
خبرگـزاری «آسوشـیتدپرس» هم نوشـت« :در حالیکه
داعـش تلاش میکرد از دسـتگیری و سـربریدن حججی
بهعنـوان پروپاگاندا اسـتفاده کنـد ،بسـیاری در ایران این
موضـوع را متفـاوت دیدنـد و تصویـر حججـی الهامبخش
حـس میهندوسـتی در میـان ایرانیهـا و کشـته شـدن
او باعـث وحدتیبیسـابقه در میـان طیفهـای مختلـف
سیاسـی در این کشـور شـد».
روزنامههـای دیلیمیـل ،سـاندیلی ،واشنگتنپسـت،
سانفرانسیسـکو کرونیـکل ،پایـگاه میدلایسـتآی،

ه های جهان
از نگاه رسا ن 

محسن حججی؛
تصویر ی ازایر ان متحد
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خبرگـزاری رویتـرز ،شـبکة خبـری بـی بـی سـی نیـوز و
 ...هـم بهطـور مکـرر بـا پوشـش گـزارش تشـییع جنـازة
شـهید حججـی و سـخنان رهبـر انقالب اسلامی و سـایر
شـخصیتهای سیاسـی و مذهبـی حاضـر در این مراسـم،
حیرتشـان را از همبسـتگی و اتحـاد وصفناپذیـر مـردم
ایـران ابـراز کردند.
در کنـار واکنشهای بیسـابقة مسـئوالن ،اهل سیاسـت
و چهرههـای مشـهور ،هنرمنـدان ،ورزشـکاران و اقشـار و
اصنـاف مختلف ،به شـهادت افتخارآفرین شـهید محسـن
حججـی ،رشـادت ایـن بزرگـوار تحسـین بسـیاری از
غیرمسـلمانان سـاکن در کشـورهای اروپایـی را هـم
برانگیخـت .تـا آنجا که با انتشـار عکسهایشـان همـراه با
تصویـر شـهید حججـی در فضاهـای مجازی ،ارادتشـان را
به شـهید حججی نشـان دادند و بر تحسـینبرانگیز بودن
رفتـار قهرمانـة او صحه گذاشـتند.
شـهید محسن حججی با شـجاعتش در قلب مردم ایران
مانـدگار شـد و حـاال تقریبـاً همـة دنیـا او را میشناسـند.
جوانـی  26سـاله کـه بـا گامهایی اسـتوار به سـوی مرگ
رفت تا حماسـهای ماندگار را در تاریخ رقم بزند.

رفـت و درسهایـش را آموخت.
عشـق و عالقة محسـن حججی به شـهدا ،به ویژه شـهید
احمد کاظمی ،سـردار بزرگ زادگاهش ،بر کسـی پوشـیده
نیسـت .زندگـیاش را مدیـون حـاج احمـد میدانسـت.
هـم محسـن و هـم همسـرش .هـر دو وقتی وارد مؤسسـة
شـهید کاظمی شـدند و با این سـردار بـزرگ دفاع مقدس
آشـنایی بیشـتری پیـدا کردنـد ،مصممتر از همیشـه برای
رسـیدن بـه اهدافشـان تلاش کردنـد .آشـنایی با شـهید
و
کاظمی برای محسـن پلی شـد برای رسـیدن بـه آرزوهای
سـخت و دشوار.
در ایـن مؤسسـه ،برنامههـای فرهنگـی و شـرکت در
اردوهـای جهـادی فعالیتهایـی بودنـد بـرای بازسـازی
و آبـادی ایـران .محسـن پـس از ورود بـه ایـن مؤسسـه،
انگیزههـای بیشـتری بـرای خدمـت یافت .او با شـرکت در
اردوهـای جهـادی ،مسـیرش را انتخـاب کـرد .حججی در
کار بـرق سـاختمان بـود ،امـا میگفت« :مسـیری که حاج
احمـد (کاظمـی) بـرای مـن مشـخص کـرده ،در کار بـرق
و اینهـا محقـق نمیشـود .مـن بایـد بـه جایـی بـروم که
مسـیرم بـه شـهادت نزدیکتـر باشـد».
احمد محمدتبریزی
نصـف شـبها بـر سـر مـزار شـهید
کاظمـی میرفـت و فاتحـه میخوانـد.
اوقـات بسـياریبه یـاد حاجاحمـد بـود و
حرفهایـش را بـه خاطـر مـيآورد .وقتی
کسـی روزش را بـا حرفهـای شـهید
بگذرانـد و بـه آنهـا عمـلکنـد ،منش او
هـم به آن سـمت میرود .یکـی از جملهها
حاج احمد د ست محسن را گر فت
و رهنمودهـای شـهید احمـد کاظمـی در
اهـداف او تأثیر شـگفتی گذاشـت .آنجا که
شـهدای مدافع حـرم در همان مسـیری حرکت میکنند شـهید احمـد کاظمـی میگوید« :اگـر میخواهید شـهید
کـه روزی شـهدای دوران دفـاع مقـدس آن را پيمودنـد .شـوید ،بایـد مثل شـهدا باشـید؛ باید شـهید زنده باشـید،
هـدف ،عقیده و آرمان رزمندگان مدافع حرم همان 
ی اسـت بایـد مثل شـهدا کار کنید ».این ارتباط معنوی با گذشـت
آفریدند
کـه رزمنـدگان دفاع مقدس بـه خاطرش حماسـه
زمـان هـر روز پررنگتـر شـد.
و جانشـان را فـدا کردنـد .بسـیاری از جوانانـی کـه امـروز محسـن بـه مسـیری رفـت کـه حـاج احمـد پیـش از
در جبهههـای مقاومـت مشـغول دفـاع در برابـر دشـمنان تولـدش در آن گام نهـاده بـود .حاج احمد و محسـن به دو
هسـتند ،الگـوی زندگیشـان را از میـان بـزرگان جنـگ نسـل متفـاوت بـا آرمانهایـی یکسـان تعلق دارند .شـهید
هشتسـالة ایران و عـراق انتخاب کردهانـد .این الگوپذیری حججـی هیـچگاه حـاج احمـد را از نزدیـک ندیـد ،ولـی
عامل مهمی برای شـناخت مسـیر زندگیشـان شـد .آنها آرمـان ،مسـیر و راهـش را درک کـرد.
سـعی کردنـد در سـبک زندگیشـان متـر و معیـاری برای
امـروز شـهید کاظمـی الگـوی جوانـان همسـن و سـال
زندگـی بهتـر انتخاب کننـد و برای این موضوع چه کسـی محسـن اسـت و آنـان بـا تأسـی از ویژگیهـای رفتـاری و
بهتـر از شـهدای دفاع مقـدس؟ همانهایی کـه راه بندگی اخالقیشـان ،مسـیر زندگیشـان را انتخـاب میکننـد و
و عبودیـت را در زیباتریـن حالـت ممکـن پیمـوده و بـرای قطعـاً فردا محسـن الگویـی برای نسـلهای آینـده خواهد
جوانـان امـروز سـیره و روششـان را بـه یادگار گذاشـتهاند .بـود .شـهید حججـی امتـداد راه حـاج احمد بـود و معلوم
میراثـی گرانبهـا کـه تنهـا بایـد با چشـم دل به سـراغش نیسـت فـردا چـه انسـانهایی امتداد راه محسـن باشـند.

شهید
محسن
حججی

الگوییکه راه را
نشا نش داد
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شـهید محسـن حججـی در مـدت زمـان کوتاه
زندگـیاش دورههـای درخشـانی را در
کارنامـــــــة زندگـیاش ثبـت کـرد.
قبـل از شـهادت قهرمانانـهاش کـه
بـرگ افتخـــــــار دیگـری بـه
تاریـــــخ ایثار و شــــــهادت
ایـن مرزوبــــــــوم افـزود،
بهعنـــــوان سـفیر فرهنگـی
در زادگاهـش نقـــــش
مهمی در ترویـــــج فرهنگ
کتابخوانـی در میـان
نوجوانـــــان و جوانان داشت.
از سـنین دبیرسـتان و سـال
 ،1385بـا ورود بـه «مؤسسـة
نشـر شـهید کاظمـی» ،در کنـار
کتابفروشـی و فعالیت در عرصة نشـر،
بـه تبلیغ و ترویـج کتابخوانـی در مدارس
پرداخـت و از جملـه اولیـن کسـانی بـود کـه در
ب شهر
راسـتای اهداف مؤسسـة نشر شـهید کاظمی و کتا 
ایران ،وابسـته به سـازمان تبلیغات اسلامی ،سـنت حسنة
تبلیـغ کتـاب را به جایگاههای نمازجمعة شـهرها کشـاند.
مؤسسـهای که بـا فعالیـت جوانانی چون محسـن حججی
یکـی از مراکـز فرهنگـی مؤثر در شـهر نجفآباد و اسـتان
اصفهـان بـه شـمار میآیـد و تا به امـروز جریـان فرهنگی
تأثیرگذاری در عرصة نشـر ،کتابفروشـی و ترویج فرهنگ
دفـاع مقـدس پایهگـذاری کـرده اسـت.
حمیـد خلیلـی ،رئیـس انتشـارات شـهید کاظمـی ،از
دوسـتان و نزدیکان شـهید حججـی ،در اینبـاره میگوید:
« ارادت محسـن بـه شـهید احمـد کاظمی سـبب شـد او
در شـکلگیری مؤسسـه و نشـر شـهید کاظمـی نقـش
پررنگـی داشـته باشـد و یکـی از فعالترین اعضـا در انجام
فعالیتهـای فرهنگـی ایـن مؤسسـه و کتـاب شـهر ایران
باشـد .عصرهـا بعـد از فراغت از کار برقکشـی سـاختمان،
بـرای اجـرای برنامههـای مؤسسـه بـه مـدارس میرفت و
بـه معرفـی کتـاب بـه دانشآمـوزان میپرداخـت».
خلیلـی کـه از دوران دبیرسـتان محسـن حججـی و
فعالیتش در مؤسسـة نشـر شـهید کاظمی روزهای زیادی
را بـا او سـپری کـرده اسـت ،میگویـد« :محسـن در کنـار
کتـاب خوانـدن به نوشـتن هـم عالقة زیـادی داشـت و از
زمـان ورودش بـه بخـش کتاب مؤسسـه ،تمـام خاطراتش
را مینوشـت .برپایـی نمایشـگاه و ترغیـب مـردم به خرید
کتـاب هـم از عالئقـش بـود .تمـام توانـش را بـرای فروش
کتـاب میگذاشـت و پـول جمـع شـده را صـرف اردوهای
جهـادی و خـرج مناطـق محـروم میکرد».
فعالیـت و تلاش محسـن حججـی بـرای ترویـج کتـاب
و کتابخوانـی در دوران خدمـت سـربازیاش هـم ادامـه
داشـت ،تـا آنجـا کـه همخدمتیهایـش بـه کمـد وسـایل
تجلیلازمؤلفان
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کتاب در
پادگان و
مدرسه

محسـن لقـب کتابخانـه داده بودند و حتی در خاطراتشـان
از دوران سـربازی بـا محسـن حججـی نقـل کردهانـد.
ایـن عالقه بـه کتاب و مطالعـه که از زمان ورود محسـن
بـه مؤسسـة شـهید کاظمـی در وجـودش شـکل گرفتـه
بـود ،بـه مـرور بیشـتر میشـد .بهتریـن هدیـهای کـه به
اطرافیانـش مـیداد ،کتـاب بود.
دوسـتانش میگوینـد در نمایشـگاه کتـاب بـا همسـرش
آشـنا شـده و به گفتة مدیر مؤسسـة شـهید کاظمی اولین
هدیـهای که محسـن به همسـرش داد ،کتاب بـود و بعد از
ازدواج هـر مـاه ایـن رویـه را ادامـه مـیداد و به همسـرش
یـک کتـاب هدیـه میکـرد .حتـی در مراسـم عقـدش هم
هدیـهای کـه بـه همسـرش تقدیم کـرد ،کتاب «سلام بر
ابراهیـم» بود.
بـه واسـطة ارادت مشـترک او و همسـرش بـه شـهید
کاظمـی و فعالیتهـای فرهنگـیاش در مؤسسـة نشـر این
شـهید بزرگوار ،همسـرش در كنار او قرار گرفت تا او را برای
رسـیدن به شـهادت که نقطـة اوج آرزوهایش بـود ،همراهی
کنـد .حضـور در مدارس و میـان دانشآموزان بـرای معرفی
کتـاب و ترویـج کتابخوانـی بـه دوسـتی بیـن محسـن
حججـی و نوجوانـان و جوانـان عالقهمنـد بـه کتـاب منجر
شـد و پای این افراد را هم به مؤسسـة نشـر شـهید کاظمی
بـاز کـرد .نوجوانـان و جوانانـی کـه حاال محسـن حججی را
الگـو و سرمشـق ادامـة راه و زندگیشـان میداننـد.

نذر رضایت:
بوسه بر پای مادر
احمد محمدتبریزی

مگـر میشـود بدون دعای خیـر پدر و مـادر عاقبت به خیر
شـد؟ مگر میشـود دل پـدر و مـادر را رنجاند ،بعد یکشـبه
عزیـز یک ملت شـد؟ محال اسـت بـدون رضایـت قلبیپدر و
مـادر بـه جایی رسـید .از امـام صـادق(ع) نقل اسـت :یکی از
دعاهایی که حتماً مسـتجاب میشـود ،دعای پـدر و مادر در
ی اسـت که نسـبت به والدین خود نیکوکار باشـد.
حق فرزند 
شـهید حججـی راه رسـتگاری را از دعای خیر پـدر و مادرش
پیدا کرده بود .محسـن به زیبایی دانسـته بود که شـرط اول
موفـق شـدن در هـر کاری راضی بـودن پدر و مادر از اوسـت.
پـس از شـهادت از شـهید حججـی فیلمهـا و کلیپهـای
زیـادی در فضـای مجازی پخش شـد .یکـی از این فیلمهای
مانـدگار و تأثیرگـذار ،فیلـم خداحافظـی شـهید حججـی از
خانـوادهاش اسـت .او در کمـال تواضـع و خشـوع ،جلوی پای
پـدر و مـادرش خـم میشـود تـا قبـل از رفتـن پایشـان را
بغض در گلویش اجازة سـخن
ببوسـد .مادر اشـ 
ک میریزد و ِ
گفتـن بـه او نمیدهـد .محسـن از ایـن سـکوت پیشآمـده
اسـتفاده میکنـد و میگویـد «:نذر کـرده بودم ،اگر قسـمت
شـد به سـوریه اعزام شـوم ،دسـت و پای مـادرم راببوسـم».
محسـن در ایـن فیلـم در حـال ادای نذری اینچنیـن زیبا و
بینظیر اسـت.
شـهید حججی پیشتر یک بار دیگر به سـوریه اعزام شـده
بـود .آن زمان همسـرش بـاردار بود و او از همسـرش خواهش
كرد« :به خاطر شـرایطت به کسـی نگو من به سـوریه رفتم.
چـون اگـه پـدر و مـادرم متوجه بشـن ،ممكنه به مـن اجازة
رفتن ندهن».
محسـن در ایـن سـفر درس بزرگـی میگیـرد .او پـس از
بازگشـت بـه همسـرش میگویـد« :در این سـفر فهمیدم تا

پـدر و مـادرم راضـی نباشـن ،مـن بـه آرزوم نمیرسـم!»
مدتـی بعـد ،وقتی کارهایـش برای رفتـن دوباره به سـوریه
جـور نمیشـد ،دریافـت یک جـای کار گیـر دارد و شـاید به
ایـن دلیـل کـه بـدون اجـازة مـادر عـزم رفتـن کرده اسـت،
نمیتوانـد راهـی شـود .بنابراین مـیرود تا رضایت مـادر را به
دسـت آورد .در برابـ ِر مـادر زانـو میزند و گریه میکنـد .او به
مـادر التمـاس میکنـد« :اجـازه بـده من بـرم!» مـادرش هم
میگویـد« :برو ،ولی شـهید نشـو».
محسـن در پاسـخ به مـادر میگویـد« :نه ،من مـیرم ،ولی
عزیز میشـم مـادر».
شـهید حججـی برای راضـی کردن پـدر و مادر آنهـا را به
زیـارت امام رضـا(ع) میبرد .پدر شـهید ماجرای این سـفر را
چنیـن شـرح میدهد« :مـا را به مشـهد برده بود تـا ضامن و
شـفیعش شـویم .شـب قبلش هم به مادرش گفته بود :تو را
به خـدا اجـازه رفتن به مـن بده!»
مـادر شـهید نیـز دربـارة اجـازه دادن به پسـرش میگوید:
«بـه مـن میگفـت مامـان رضایـت بده من شـهید بشـوم و
پیـش حضـرت زینـب روسـفید شـوم .مـن هم گفتم باشـد
حرفـی نـدارم .من تـو را به حضـرت زینب میسـپارم .گفت:
مامان نذر کردهام ،اگر قسـمتم شـد سـوریه بروم ،پای مامان
و بابایـم را ببوسـم .من نمیگذاشـتم ،اما گفت نذر کـردهام و
بگذاریـد ایـن کار را بکنم».
همـان دیـدار ،آخریـن دیـدار محسـن بـا خانوادهاش شـد.
محسـن رفـت و عزیـز مـادر و میلیونهـا انسـان دیگر شـد.
حـاال پـدر و مادرش با افتخـار از پسرشـان صحبت میکنند.
پسـری که آوازة شـهرتش شـهر به شـهر گشـت و در سراسر
ایـران پخش شـد.
تجلیلازمؤلفان

 105مهـــــر1397

سروان سعید هاشمی ،فرمانده گروهان شهید محسن حججی:

همه میدانستیم این بار ،رفتن

مدتـی کـه بـه گـردان ویژه
ر
د
پیوسـت ،چنـد بـار بـه
سـوریه اعـزام شـد؟
محسـن اولیـن بـار چنـد روز
پیـش از محرم  1394به سـوریه
اعـزام شـد و حدود سـه مـاه در مناطق «حلب»
و «الذقیـه» بـا رشـادت جنگیـد و از مـردم این
سـرزمین در مقابل داعش دفاع کرد .محسـن در شـرایطی به
سـوریه رفـت کـه منتظر بـه دنیا آمـدن فرزندش بـود .بعد از
برگشـت بـا وجود تمـام پیگیریهـا و اصرارش بـرای رفتن به
سـوریه ،شـرایط اعزامش پیش نیامد .به قـول خودش ،گیری
در کارش بـود کـه البتـه بعدها فهمید نارضایتـی والدینش به
ویـژه مـادرش یکـی از موانـع رفتنش بـوده اسـت .دومین بار
هـم  27تیـر امسـال بـه سـوریه اعـزام شـد کـه در عملیاتی
مستشـاری نزدیـک مرز سـوریه با عـراق در منطقـة التنف به
اسـارت گـروه تروریسـتی داعش درآمد و به شـهادت رسـید.
محسـن از سـال  1394تـا زمان اعـزام مجـددش بارها پیگیر
رفتنـش بـه سـوریه شـد و مدام بـرای رفتـن اصرار داشـت تا
اینکـه باالخره به خواسـتهاش رسـید.

محسن بر گشتی ندارد

مریماحمدی

از نقطـهای کـه مسـیر طلبـش را پیـدا کـرد ،تـا لحظـة
نوشـیدن شـهد شـهادت ،فاصلـة زیـادی نبـود .بـا اینکـه از
ورودش بـه سـپاه پاسـداران و عضویت در یـگان ویژة گردان
زرهـی زمـان زیادی نگذشـته بود ،عزم راسـخ برای رسـیدن
به هدفی که سـالها در سـر داشـت ،در مدت زمان کوتاهی
بـه او آنقـدر قـدرت و تـوان نظامی بخشـید که بـا نیروهای
مبارز اعزامی به سـوریه همراه شـد .سـروان سـعید هاشمی،
فرماندة مسـتقیم محسـن حججـی در گروهان زرهی سـپاه،
در گفتوگـو بـا ما از ورود محسـن به گـردان زرهی و اعزام
و شـهادتش میگویـد.
سـروان هاشـمی ،آشنایی شـما با محسـن حججی
از چه زمانـی بود؟
همانطـور کـه میدانیـد ،از زمان حضور محسـن در سـپاه چـه عواملـی سـبب شـده بود کـه شـهید حججی
مـدت زیـادی نمیگـذرد .بعـد از دورة آموزشـی در سـال با وجـود اینکـه نیـروی جدید سـپاه بـود ،بالفاصله
 1393بهعنـوان نیـروی جدیـد مسـتقیماً به گـروه ما ملحق بـرای دفـاع از حـرم به سـوریه اعزام شـود؟
شـد .آشـنایی من با محسـن از زمـان عضویتـش در «گردان نیروهـای زرهـی از همـان ابتـدا آموزشهـای تخصصـی
میبیننـد و از نظـر قـوای جسـمانی و تـوان نظامـی تقویـت
ویـژه» شـکل گرفت.
تجلیلازمؤلفان
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شهید
محسن
و
حججی

میشـوند .شـهید حججـی هـم از ایـن امتیازها برخـوردار
بـود .ضمـن اینکه آمادگـی اعتقادی بسـیار خوبی داشـت.
در اولیـن اعـزام بـه سـوریه آنقـدر شـجاعانه جنگیـد که
هـر کـس او را میدیـد ،فکـر میکـرد چنـد سـال اسـت
در سـوریه میجنگـد .به لحـاظ تخصص زرهـی خیلی زود
خـودش را بـه بچههـای زرهـی بـا سـابقه رسـانده بـود .از
نظـر جسـمانی همیشـه چـاالک و قبـراق بـود و آمادگـی
کامـل داشـت .یک امتیـاز و ویژگی بارزتر هم داشـت و آن
روحیـة شـهادتطلبی و جهـادیاش بـود که سـبب شـد،
سـاالر شـهدای مدافـع حـرم شـود و بـه آرزویش برسـد.
آخریـن باری که شـهید محسـن حججـی را دیدید
کـی بود؟
حـدوداً  20روز قبـل از شـهادتش بـرای خداحافظـی
آمـد .همـة بچههای گـردان ،وقـت خداحافظی با محسـن
میدانسـتند کـه اینبـار دیگـر برگشـتی در کار نیسـت
و حتمـاً محسـن شـهید میشـود .بچههـا بـه شـوخی
میگفتنـد :آقـا محسـن نوربـاال میزنـد و اینبـار رفتنـی
اسـت .انـگار همـه میدانسـتیم شـهید میشـود.
بـه دلیـل موقعیـت سـوریه و شـرایط پرخطـر
منطقـه بود که این تصـور برای شـما و همرزمانش
ایجـاد شـده بود؟
نـه ،نیروهایـی کـه بـه منطقـه اعـزام میشـوند ،دقیقـاً
میداننـد کجـا میرونـد ،شـرایط منطقـه چگونـه اسـت و
چـه خطراتی را بايد انتظار داشـته باشـند .شـرایط اعزامی
مدافعـان حـرم در  27تیرمـاه امسـال هـم مثل قبـل بود،
امـا حـال و هوای محسـن فـرق میکـرد .تا کسـی در این

لبـاس و ایـن موقعیـت نباشـد شـاید نتواند بـه راحتی این
حرفهـا را درک کنـد .محسـن آرام و قـرار نداشـت .رفتار
و برخـوردش بـه خوبی نشـان مـیداد ،ایـن بار قرار اسـت
شـهید شـود .امـا کسـی نمیدانسـت چطـور بـه شـهادت
میرسـد و چـه نـوع رفتنـی را از خدا خواسـته اسـت.
ظاهـراً همیـن روحیـة شـهادتطلبی و شـوق رفتـن به
سـوریه کـه خیلـی از دوسـتان و همرزمانـش به آن اشـاره
میکننـد ،سـبب شـده بـود ایشـان با وجـود داشـتن یک
فرزنـد کوچک و همسـر جـوان و یک زندگی مشـترک نوپا
از تعلقاتش دسـت بکشـد.
بلـه .هـر آدمـی در زندگیاش یک سلسـله تعلقـات دارد
کـه بـه آنهـا عشـق مـیورزد .عشـق محسـن ،اعـزام بـه
سـوریه و دفـاع از حـرم بـود .ورد زبانش دائم سـوریه بود و
بـرای رسـیدن به آنجـا ماهها تالش کـرد تا باالخـره مجوز
رفتنش را گرفت .بعد از برگشـت از سـوریه در سال 1394
از گـروه اعزامـی همـراه محسـن ،شـش نفـر بـه شـهادت
رسـيده بودند .محسـن ناراحـت بود و از خدا طلبکار شـده
بـود .میگفـت :من هم باید شـهید میشـدم ،چرا نشـدم؟!
ی بـارز و صفـات
اگـر بخواهیـد بـه چنـد ویژگـ 
شـهید حججـی اشـاره کنیـد ،چـه میگوییـد؟
محسـن جوان منضبط و خوشخلقی بود .در کنار معنویت
و اعتقـادات دینـی قـوی و توجـه خـاص بـه انجـام اعمـال
مسـتحبی ،تالشـش برای حفظ و قرائت قرآن سـتودنی بود.
حتـی مهریة همسـرش را هم حفـظ کل قـرآن تعیین کرده
بـود .در کنار این معنویت ،اخالص محسـن هم سـبب شـده
بود عزیز شـود .محسـن هیچوقت نمیگفت فلان کار را من
کردهام .به شـهدا ارادت خاص داشـت و به خانوادهشـان سـر
مـیزد .مـدام بـه زیارت قبور شـهدای مدافع حـرم میرفت و
به آنها متوسـل میشـد .خاطـرة جالبی هم در ایـن مورد از
او دارم .یـادم هسـت یـک روز صبـح با چهرة خوابآلـود آمد.
پرسـیدم :آقـا محسـن خوابآلود بـه نظر میرسـی؟ با لهجة
شـیرین نجفآبـادیاش جواب داد :دیشـب حاجعلـی بیقرار
بـود و نمیخوابیـد .پسـرش را حاجعلـی صـدا مـیزد .گفت
مجبـور شـدم سـاعت دو نصف شـب حـاج علـی را بغل کنم
و در گلـزار شـهدای نجـف آبـاد چرخی بزنـم تا آرام شـود .تا
برگشـتیم خانـه و خوابیدیم ،دیگر خیلی دیر شـد.
شـهادت محسـن حججی بـا آن شـیوة مظلومانه
چـه تأثیـری روی همرزمانش داشـت؟
همانطـور کـه گفتـم ،انتظـار شـهادتش را داشـتیم و
هیچکـس از خبـر شـهادت محسـن تعجب نکـرد .اما نحوة
اسـارت و شـهید شـدنش شـوری در میـان بچههـا ایجـاد
کـرد و بـه طـرز عجیبـی روحیـة آنهـا را تقویـت کـرد .تا
آنجـا کـه ما دو سـه روز بعد از شـهادت محسـن بـار دیگر
بـه منطقـه نیـرو اعـزام کردیـم .درخواسـت بچههـا بـرای
اعـزام بیشـتر و مصرانهتـر شـده بود.
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حجتاالسالم احمد لقمانی:

نمیخواست دید ه شود،
خدا به د نیا نشا نش داد
مریماحمدی

میگوینـد اعمـال درجـة خلـوص دارنـد .هرچـه خلـوص
بیشـتر باشـد ،نتیجـهاش بیشـتر اسـت .گاهـی ایـن درجـة
خلـوص بـه حدی میرسـد کـه غایـت خواسـتهات از خدا،
میشـود نتیجـهاش! تـو نمیخواهی دیده شـوی ،حسـنت
را مخفـی میکنـی تا مبادا رنـگ تزویر بر روحت بنشـیند.
آنوقـت خـدا عزتـت را بـرای دنیـا آشـکار میکنـد.
حجتاالسلام احمـد لقمانی ،یکـی از روحانیان اصفهانی
و مؤلـف کتابهایـی چـون «یـک زندگـی زیبـا»« ،مـردی
از ملکـوت»« ،هفـت شـهر عشـق» و ...بعـد از شـهادت
محسـن حججـی از ایـن خادم هیئـت اباعبـداهلل خاطرهای
نقـل میکنـد کـه عیـار خلـوص نیـت محسـن را نمایـان
میکنـد .خلوصـی کـه در جانـت ریشـه نمیگیـرد ،مگـر
بنـدة نظرکـرده و عزیـز خدا باشـی.
حجتاالسلام لقمانی میگوید« :در یکی از حسـینیههای
اصفهـان سـخنران بـودم .حسـینیهای کـه همیشـه محفل
عاشـقان اباعبدهلل اسـت و سـفرة روضه و نـذر و حاجتش در
ایام خاص دهها شـبانه روز برپاسـت .یک روز در شـبکههای
مجـازی عکـس اسـارت جوانـی را دیـدم کـه در سـوریه بـه
دسـت داعشـیها اسیر شـده بود .عکسـی که صالبتش غوغا
کـرده بود.
بـه نظـرم چهـرة جـوان اسـیر خیلی آشـنا بود .بـا دقت
کـه نـگاه کـردم ،شـناختمش .آقـا محسـن خودمـان بـود؛
خادم حسـینیه.
بـه مسـئول حسـینیه زنـگ زدم و قضیـه را گفتـم .تأیید
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کـرد کـه بله ایشـان همـان آقا محسـن حججـی خودمان
اسـت کـه دو سـال تمـام خـادم هیئـت بـوده اسـت و ایام
روضـه و مراسـم هـر شـب تـا دیروقـت اینجـا کار میکند
و آخـر شـب پنجـاه شـصت کیلومتـر رانندگـی میکند تا
برسـد بـه نجفآباد.
روزی کـه بـرای خـادم شـدن بـه حسـینیه آمـد ،گفت:
«حـاج آقـا بـه مـن کاری بدهیـد کـه جلـوی دید نباشـد.
کارهـای پشـت صحنـه و تدارکاتـی را بـه مـن بسـپارید
کـه دیـده نشـوم .بعـد هـم گفـت میخواهم سـختترین
کارهـای حسـینیه را مـن انجـام بدهـم».
میخواسـت سـختترین کارهـا را انجـام دهـد و دیـده
نشـود تـا مبادا غبار تزویـر و ریا ،زاللی نگاهش را بپوشـاند.
مثـل وقتـی کـه اراده کـرد بـرای خدمـت سـربازیاش به
سـختترین جـا بـرود و یگان زرهی سـپاه را انتخـاب کرد!
میخواسـت بـه جایـی بـرود کـه مسـیرش بـه شـهادت
نزدیکتـر باشـد .شـاید میدانسـت همین کارهای سـخت
حسـینیه هـم پلـهای میشـود بـرای رسـیدن بـه آرزوی
همیشگیاش!
حجتاالسلام لقمانـی میگویـد« :یک شـب کـه بعد از
کلی کار در حسـینیه خسـته و کوفته سـوار ماشـین شد تا
بـه نجفآبـاد برگـردد ،کنـارش رفتم و بـا ناراحتـی گفتم:
آقـا محسـن ببخـش خیلـی خسـته شـدی .آقا محسـن با
همـان چهرة خسـته جواب داد :حـاج آقا ناراحت نباشـید،
اینها که کار نیسـت .برای امام حسـین(ع) باید سـر داد».

شهید
محسن
و
حججی

دور ا ز شهر
اما به خدا
نز دیک
احمد محمدتبریزی

انسـانها در شـرایط سـخت سـاخته میشـوند .اردوی
جهـادی فرصـت مناسـبی اسـت تـا بـا رفتـن بـه مناطـق
محـروم در کمـک بـه محرومـان و آبـادی کشـور تلاش
کـرد .اردوهـای جهـادی ،سـختی و دشـواری زیـاد دارنـد،
ولـی شـیرینی خاصـی درونشـان نهفتـه اسـت که بـه تمام
سـختیها مـیارزد .همصحبتـی و معاشـرت بـا مـردم
صمیمـی و خودمانـی شـهرهای دورافتاده ،چیزی شـبیه به
نوشـیدن آبی گواراسـت .روح و روان آدمی را صاف و زالل و
حـال آدمـی را خـوش میکند .حضـور در این مناطـق پر از
تجربههـای گرانبهاسـت .بـرای آنها کـه به دنبـال معنای
حقیقی زندگی و بندگی هسـتند ،اردوهـای جهادی فرصت
مناسـبی بـرای شـناخت خویشـتن و تفکر اسـت.
تصويرهـای شـهید محسـن حججی بـا لباسهای سـاده
و خاکـی در اردوهـای جهـادی هنـوز در ذهنمـان مانـده
اسـت .بیشـترین تصویرها و فیلمهایی که پس از شـهادت
از شـهید حججـی در فضـای مجازی منتشـر شـد ،مربوط
بـه حضـور ایشـان در اردوهای جهادی اسـت.
خیلـی کـم دربـارة فعالیتهایـش در اردوهـای جهـادی
صحبـت میکـرد و حـاال بـا انتشـار ایـن فیلمها ،دوسـتان
و نزدیـکان متوجـه فعالیتهـای جهـادی شـهید حججـی
شـدهاند .پـدر شـهید دربـارة حضـور محسـن در اردوهای
جهـادی میگویـد« :او دورافتادهتریـن مناطقـی را کـه
حتـی با ماشـین امـکان رفتن بـه آنهـا نبود ،بـرای رفتن
انتخـاب میکـرد .بـه دل محرومتریـن مناطـق میرفـت و
مسـجد و حمام میسـاخت و در کنـارش کارهای فرهنگی
و تبلیغاتـی میکـرد».
اردوهـای جهـادی درسهای زیادی برای شـهید حججی
داشـتند .خـودش دربارة ایـن درسها میگفـت« :از جمله
درسهـای مهمـی كـه از اردوهـای جهـادی گرفتـم ،یكی

ایـن بـود كـه زود قضاوت نكنـم .بعضیها به ظاهـر ك م كار
میكردنـد ،ولـی در باطـن كارهايـی ميكردنـد كـه حتـی
ماهـا كه خیلی ادعا داشـتيم ،نميتوانسـتیم انجـام بدهیم.
مـورد دیگـر كـه خیلی بـه دلم نشسـت ایـن بود كـه بین
مـردم روسـتا میچرخیدیـم و میگفتیم كـه بیایید كمك
كنیـد و كار كنیـد .میخواهیـم مسـجد بسـازیم .چهـار تا
منـت هم میگذاشـتیم كـه ما از شـهر آمدهایم تا به شـما
كمـك كنیـم .آنهـا یـك جورهایی مـا را پیش خودشـان
ناجـی در نظـر ميگرفتنـد و فكـر میكردنـد كـه خـدا ما
را از آسـمان فرسـتاده اسـت كـه بیاییـم فقـط بـه اینهـا
كمـك كنیـم .مـن وقتـی از پیششـان میرفتـم میگفتم:
اینهـا چـه آدمهایـی هسـتند كـه در مـورد مـا اینجوری
فكـر میكننـد؟! یـا مـا خیلـی خودمـان را دسـت پاییـن
گرفتهایـم ،یـا اینهـا مـا را خیلـی بـزرگ فـرض میكنند!
از اردوی جهـادی خیلی خوشـم میآیـد .به نظرم اردوی
جهـادی مصـداق ضربالمثـل علـف بایـد بـه دهـن بـزی
شـیرین بیاید اسـت .افرادی كه در اردوی جهادی شـركت
میكننـد ،كار فرهنگـی ،عمرانی ،هنری یا هـر كار دیگری
كـه انجـام میدهنـد ،بحـث كار نیسـت ،بحـث خدمت به
اهالـی روستاسـت .به قول شـاعر:
آسـمان فرصـت پـرواز بلندیسـت ولی  /قصه این اسـت
چـه اندازه كبوتر باشـیم»
شـرکت در ایـن اردوهـا خیلـی در روحیـة محسـن مؤثر
بـود .روی بحـث خدمترسـانی در ایـن اردوهـا تأکیـد
ویـژهای داشـت و معتقـد بـود جـا بـرای کار زیـاد اسـت.
شـهید حججـی در یکـی از اردوهـا در جملـهای تاریخـی
میگویـد« :مـا اینجا از شـهر دوریم ،ولی به خـدا نزدیکیم.
اگر در شـهر خودمان خدایمان را داشـته باشـیم ،بیشترین
جهـاد را کردهایـم».
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شهید
محسن
و
حججی

حسین کشتکار

قولداده بود یم
مانع پر وا زهم نشویم

از زبان همسری که با دست خود عزیزش را راهی کرد

سـاعتها بـه مـاه خیـره میشـود .صورتـت را در هلال
روشـنش تجسـم میکنـد .از همـان روز که رفتـی ،عکس
یـادگاریات همـدم تنهایـی اوسـت .میخواهـد بدانـی که
همیشـه تمـام قـول و قرارهایتـان یـادش میمانـد .همـة
خاطرههایـت همیشـه همراهـش اسـت .مـادر میگویـد:
سرنوشـت ایـن بـود ،ولی بـه قول خـودت آدمهای عاشـق
میتواننـد حتـی سرنوشـت حتمـی را عـوض کننـد.
تصمیمـت را گرفتـه بـودی .عـازم سـفر شـدی .سـفری
کـه برگشـتنش زندگـی بـود و ماندنـش هم زندگـی .اولی
زندگـی در دنیـا و دومـی زندگـی هـم در دنیـا و هـم در
آخرت.
چقـدر تلاش كـردی تا رضایت پـدر و مادر را به دسـت
بیـاوری و در ایـن راه بـه نذر متوسـل شـدی  .مـاه رمضان
ب قـدر را بـا یکدیگـر در صحـن و
کـه مشـهد بودیـد و شـ 
حـرم امـام رضا(ع) تـا صبح سـر کردید ،همسـرت به هتل
رفـت .تـو رفتـه بـودی کنـار ضریـح و از آنجـا بـه او زنـگ
زدی و التمـاس دعـا داشـتی .بـه پـدر و مـادر گفتـی« :تو
رو خـدا دعـا کنیـن و رضایت بدیـن من برم سـوریه ».بعد
از رضایـت آنهـا دیگـر سـر از پـا نشـناختی .انـگار تمـام
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رؤیاهایـت بـه واقعیـت تبدیل شـده بودند.
روز رفتـن هـوا جـور دیگـری بـود .بعـد از نمـاز آمـادة
سـفر شـدی .پسـرتان علی كه چند روزی از دوسـالگیاش
میگذشـت ،در خـواب نـاز بـود .او را بوسـیدی و نگاهـش
كـردی .دوبـاره بوسـیدی و بـاز بوسـیدی و بـاز ...شـاید با
هـر بـار بوسـیدن ،تشـنهتر میشـدی.
کولهپشـتیات را برداشـتی .زهـرا خـودش کولهبـارت را
بسـته بود .آخرین نگاهت هنوز پیش چشـمان اوسـت .ای
کاش بیشـتر نگاهـت کـرده بود ،هم چشـمانت را ،هم قد و
باالیت را ،هم سـرت را محسـن.
جلـو آمـد و خیـره خیـره نگاهت کـرد .با نگاهـت چیزی
میگفتی و میخواسـتی چیزی را بفهمانی ،ولی همسـرت
نمیدانسـت چـه میخواهـی بگویـی .همچنـان نگاهـت
میکـرد .موقـع رفتـن بار دیگـر بـرای خداحافظـی و ادای
نـذرت نـزد مـادر و پـدر رفتـی .گفتـه بـودی« :در مشـهد
نـذر کـردهای کـه اگر پـدر و مـادر رضایت دهند و شـرایط
رفتـن بـه سـوریه برایـت فراهم شـود ،پایشـان را ببوسـی.
پـای مـادر را بوسـیدی و مـادر قبولـی نـذرت را بـا اشـك
روانـش اعلام كـرد .بعد از آن نوبـت به پدر رسـید .پدر اما

نمیگذاشـت خـم شـوی .میگفـت :نـذرت قبول شـد .اما
تـو اصـرار داشـتی كه دینـت را ادا كنـی و آخر پـدر راضی
شـد به آنچـه مقـدر بود!
تـو میرفتـی و زهـرا در نبودنـت سـر میکرد شـب را و
روز را و هنـوز را .كولـه را بـه دوش انداختـی تا بروی .موقع
رفتـن در حیاط پشتسـرت قدم در جای قدمت گذاشـت.
برگشـتی باز نگاهش كردی .از اول آشـنایی و ازدواجتان تا
آن روز هیچوقـت بـه ایـن حـد نگاهت بـرای زهـرا معنادار
نبـود .در را بـاز كـردی و ایسـتادی .توقـف در مـرز بیـن
خـاك و افالك .بیـن دنیا و آخرت لحظـهای درنگ كردی.
قـرآن را بـاالی سـرت گرفـت .از زیـر قـرآن گذشـتی و باز
نگاهـش كـردی .انگار میدانسـتی چـه میخواهـد بگوید.
بـا لبخنـدت فهمانـدی كـه بغضـش مانـع از گفتن نشـود.
زهـرا گفت« :محسـن حس میکنـم دیگـر برنمیگردی!»
جوابـش را بیهیچ كالمـی با نگاه معنادارت پاسـخ دادی
كـه زهـرا را بـه یـاد قولتـان انداخـت؛ قولـی كـه در اول
زندگیتـان بـه هـم داده بودیـد؛ اینكـه «مانـع پـرواز هـم
نباشـیم» .دسـتانت را بـه نشـانة خداحافظـی بـاال آوردی.
نـگاه زهـرا بـه انگشـترت افتـاد .خاطـرة آن انگشـتر زنـده
شـد .چنـد روز قبـل از عزیمـت،وقتـی كـه عبـارت «یـا
زهـرا(س)» را بر نگین انگشـترت حکاکی کـردی ،رازش را
هـم خودت برمال كـردی.گفتی« :دلم میخواهد نشـانهای
همراهم باشـد که اگر دشـمن مرا اسـیر کـرد ،دیگر رهایم
نکنـد ».گفتی« :من نمیترسـم ،در چشـمان آن حرامیان
نـگاه میکنـم و میگویم که شـیعة امام علی(ع) هسـتم».
از خانـه كـه بیـرون رفتی ،برخالف همیشـه در را نبسـتی
و گذاشـتی همسـرت نظارهگـر رفتنـت باشـد .رفتنـی بـا
پاهایـی اسـتوار و بیتردیـد .روحـت از كالبـدت سـبقت

گرفتـه بـود انـگار .شـوق رفتنـت را از گامهـای سـریع و
تنـدت دریافـت كه چه مشـتاق ،برای دفـاع از حریم حرم
اهلبیـت ،بـه مصـاف حرامیـان ناپاك میشـتابد.
و ایـن بـار زهـرا با علی ،فرزند دوسـالهتان به سـراغت
آمدنـد بـا کولهباری از دلتنگی و فـراق .مهربانیات با علی،
زبانـزد عـام و خـاص بـود ،امـا بـا همـة تعلق خاطـری كه
داشـتی ،از پرواز بازنماندی.
زهـرا یکـی یکـی قبرهـا را پشتسـر میگـذارد تـا بـه
آرامگاهـت برسـد؛ میعادگاهـی بـرای دو عاشـق .بـه آرامی
مینشـیند .بـاد سـردی مـیوزد .سـرما تا مغز اسـتخوانش
نفـوذ میكنـد ،ولی گرمای عکـس خندان قـاب گرفتهات
مانـع از احسـاس سـردی میشـود.
دسـتانش را روی مـزارت میگـذارد .نگاه كـن  ...مروارید
اشـکش از صـدف چشـمان روی گونـهاش میلغـزد .چـه
بیپـروا اشـک میریـزد .نـه بـرای رفتنـت کـه موهبـت
اینگونه آسـمانی شـدن غصه نـدارد .نبودنت را بـاور ندارد
ذین
ـب َّن الَّ َ
كـه تـو زندهای؛ زندهتـر از هر زنده .كـه َو ٰال ت ْ
َح َس َ
...
در چشـمانش عهـدی تـازه برق میزنـد؛ باتو ،بـا آرمان و
اعتقـادت .به سـنگ مـزارت خیـره ماندهاسـت .این جمله
را میخوانـد« :شـهید حججـی عزیـز ،حجـت خداونـد در
مقابـل چشـم همـگان شـد ».بـا خوانـدن ایـن جملـة آقا،
بهیـاد آخریـن نوشـتهات افتاد.
تـو آخریـن جملههايـت را چنیـن نوشـته بـودی:
«انشـاءاهلل شـهادتم صـدق گفتـارم را گواهـی میدهـد
 ...شـک نکنیـد و مطمئـن باشـید :راه والیـت همـان
راه علیسـت /رهبـر برحـق سـید علیسـت  ...محسـن
حججـی».
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توگو با حسین
گف 
فرهادی،
همرزم شهید محسن
حججی :

به محسن اقتدا
میکر دیم
مریم احمدی

تـوی گروهـان از خیليهـا کمسـنتر بـود امـا آنقدر
اعتقـادات و معنویتـش عمـق داشـت کـه یـک جمـع
پشـت سـرش نمـاز میخواندنـد .همـه جـوره قبولش
داشـتند و پـای درس اخالقـش مینشسـتند .حسـین
فرهادی ،همرزم و دوسـت شـهید محسـن حججی ،در
گفتوگـو با مـا به بیـان برخی خصائـص و ویژگیهای
وی میپـردازد .حاصـل ایـن گفتوگـو را در ادامـه
میخوانیـد.

دوستی شما با شهید حججی از چه زمانی
آغاز شد؟

سـه سـال پیـش ،يعنیسـال  ،1393بعـد از شـهادت
یکـی از دوسـتان نزدیکـم در گروهان به اسـم موسـی
کاظمی ،محسـن وارد گروهان شـد و از همان روزهای
ابتـدای ورودش بـه مقر ،به انجـام فعالیتهای فرهنگی
در حـوزة شـهدای مدافع حرم و بهویژه شـهید موسـی
کاظمی مشـغول شـد .با اینکه موسـی را نمیشناخت،
امـا ارادت خاصـی بـه او پیـدا کـرده بـود و بـه منظـور
جاودانـه کـردن نـام این شـهید ،از روی عکـس لحظة
شـهادت موسـی تصویـر زیبایـی کشـید و در نمازخانة
گـردان نصـب کـرد .همـان زمـان او را بـه دسـتة مـن
معرفـی کردنـد و قـرار شـد بهعنـوان نیـروی توپچـی
تانـک بـا مـن همکاریكنـد .از همـان موقع دوسـتی ما
شـکل گرفت.

از چند و چون نحوة همکاریتان برایمان
بگویید؟

مـن بایـد کار بـا تانـک و جنگافزارهـا را به محسـن
یـاد مـیدادم .زمانـی که قرار شـد بـا هم پای دسـتگاه
برویـم ،گفتـم :محسـن ،یـا بـهکار فرهنگـی بـرس یـا
دنبـال ایـن کار بـاش .چـون کار بـا تانـک حساسـیت
تجلیلازمؤلفان
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خاص خودش را دارد .قرار شـد محسـن بعد از سـاعات
اداره ،کارهـای فرهنگـیاش را دنبـال کند و در سـاعات
اداری همـراه مـن جنگافـزار آمـوزش ببینـد .یک قرار
دیگـر هـم گذاشـتیم .بـه او گفتم« :مـن هـر روز به تو
جنگافـزار و کار بـا دسـتگاه را یـاد میدهـم و تـو هـم
روزی یـک درس اخلاق بـه مـن بده».

چرا این خواسته را از او داشتید؟

محسـن در امـور دینـی و مذهبـی مطالعـات زیـادی
ً
کاملا مسـلط
داشـت و بـه مفاهیـم اخلاق و احـکام
بـود .از طـرف ديگـر ،آنقدر رفتـار و گفتارش پسـندیده
و درسـت بـود کـه با وجود سـن کمـش ،برای مـا الگو
شـده بـود .همـة مـا قبولـش داشـتیم و بیشـتر اوقات
بهعنـوان پیشنمـاز بـه او اقتـدا میکردیـم.
یکـی از درسهایـی هـم کـه شـفاهی و عملـی بـه
مـا داد و بـر آن تأکیـد داشـت ،پرهیـز از غیبـت بـود.
محسـن میگفـت :یکـی از راههـای نزدیـک شـدن بـه
خـدا ایـن اسـت کـه زبـان را از غیبـت ،چه مسـتقیم و
چـه تلویحـی ،دور نگـه داریـم .میگفـت :سـعی کنیم
هیچوقـت در غیـاب کسـی اسـمش را نبریـم یـا در
حرفهایمـان طوری اشـاره نکنیم کـه در ذهن دیگران
نسـبت به کسی شـک و شـبههای ایجاد کنیم .خودش
حواسـش بـه این موضـوع بود و بـا اطمینـان میگویم،
در ایـن سـه سـال حتی یک بار هم نشـد کـه از زبانش
غیبـت کسـی را بشـنوم .محسـن روی حرفهایـی که
مـیزد خیلـی حسـاس بـود و هیچوقـت نه مسـتقیم و
نـه تلویحـی از کسـی بـد نمیگفت.

از دوران همکاریتان خاطرهای هم دارید؟

خاطـره کـه زیـاد اسـت ،امـا یکیشـان در ذهنـم
بـرای همیشـه حـک شـده اسـت .علاوه بـر محسـن
کـه بهعنـوان توپچـی در کنـار مـن بـود ،فردی بـه نا م
آقـا بهـزاد هـم رانندگـی دسـتگاه را بـه عهده داشـت.
آمـوزش نحـوة پرکـردن دفترچـة تانـک بـه محسـن و
بهـزاد از وظایـف مـن بـود .بـه دلیـل حساسـیت ،روی
ایـن موضـوع سـختگیر بـودم و از اشـتباهات راحـت
نمیگذشـتم .یـک روز توصیههـای الزم را بـه محسـن
و دیگـر همکارمـان کـردم و در مـورد چنـد و چـون پر
کـردن دفترچـه و کارهایـی کـه بایـد انجـام میشـد،
برایشـان توضیـح دادم .تـا زمانی که کار انجام شـود ،به
دفتـر فرماندهی رفتم .بعد از یک سـاعت که برگشـتم،
دفترچـه بـه شـیوهای کـه گفتـه بـودم پـر نشـده بود.
عصبانـی شـدم و گفتـم« :این کاری نیسـت کـه من از

شـما خواستم!»
بچههـا خسـته بودنـد .آقـا بهـزاد اعتراض کـرد که:
شـما هر چـه گفتید انجـام دادیـم .گفتم« :باشـد ،اما
اگـر بـازرس از دفترچـة تانـک ایـراد بگیرد ،هـر دوی
شـما را توبیـخ میکنـم!» و بـاز بـه مقـر فرماندهـی
رفتم.
بعـد از مدتـی وقتـی برگشـتم ،بـازرس در حـال
پرسوجـو از محسـن و بهـزاد بـود .سـؤاالت پیچیـده و
تخصصـی بودنـد .هرچه اصـرار کـردم که این سـؤاالت
را مـن بایـد بهعنـوان مسـئول جـواب بدهـم ،بـازرس
قبـول نکـرد و گفـت اطالعات این افـراد بایـد در حدی
باشـد کـه بتواننـد ایـن سـؤالها را پاسـخ بدهنـد .بعد
هـم از دفترچه حسـابی ایـراد گرفت .آن روز محسـن و
بهـزاد متوجـه شـدند کـه دلیـل سـختگیری من چه
بـود .از دستشـان عصبانـی بـودم .هنـوز چند قـدم دور
نشـده بـودم کـه محسـن بـه گوشـی همراهـم پیغـام
داد« :حسـین آقـا حلال کـن ،مـن در مـوردت فکر بد
کـردم ».پیـام را خوانـدم و گوشـی را خامـوش کـردم و
تـوی جیبم گذاشـتم.
سـاعتی بعد محسـن را صدا کردم توی دسـتگاه .به
فاصلـة چنـد متری از من توی تانک نشسـت .آموزش
را شـروع کـردم و گفتـم« :بایـد کار با این سیسـتم را
خـوب یـاد بگیری ».وسـط توضیحاتم محسـن گفت:
«حسـین آقـا گوشـیتون خاموشـه؟» گفتـم« :آره
باتریـش تمـوم شـده ».گفـت« :شـارژر دارم ،مـیرم
بیـارم ».بـا حالـت ناراحتـی گفتـم« :الزم نیسـت!»
میخواسـت بدانـد پیامـش را خواندهام یا نـه .من هم
وانمـود کـردم که نخواندهام .هنوز از دسـتش عصبانی
بودم.

باالخره بخشیده شد؟!

مگـر میشـد آقـا محسـن را نبخشـید .همیـن نوع
حاللیـت 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« :حسـین آقـا منـو ببخش تـا حاللم
نکنـی نمیتونـم بـرم جلـوی صـف وایسـم بچههـا
ت سـرم نمـاز بخونند .اشـتباه کـردم .فکـر کردم
پشـ 
سـختگیریهات از روی هـوای نفـس و جایـگاه
باالتـره .تـو رو خـدا حاللـم کن».
بغـض هـر دویمـان ترکیـد .يكديگـر را بوسـیدیم.
ت سـرش ایسـتادم و نماز
وضـو گرفتیـم و رفتـم پشـ 
خواندم.
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بد رقه آخر
دنیاحیدری

دسـتانش را دو گـردن مـادر حلقـه كـرد .موهایـش
را یـك بـار دیگـر بوییـد و گونههایـش را بوسـید .از
آغوشـش بیـرون آمـد و بـار دیگـر سـرتاپایش را نـگاه
كـرد .چشـمهایش میخندیـد ،وقتـی قامـت خمیـدة
مـادر را مینگریسـت .آن چارقـد گلداری كه همیشـه
گـره آن پشـت گردنـش پنهان بـود ،موهـای حنایی از
فـرق باز شـدهاش كه ریشـههای سـپیدش خودنمایی
میكـرد ،آن بافتهایـی كـه كمپشـتی آن گـذر عمـر
را نشـان مـیداد و مثـل همیشـه روی شـانههایش جا
خـوش كرده بـود ،چادری كه همیشـه نیمـه دور كمر
گـره شـده بـود و آن دامـن گلـداری كه بـوی گلهای
سـرخش روحـش را نـوازش میکرد ،تصویـری بود كه
بایـد در ذهنـش مانـدگار میشـد ،از مـادری كـه او را
بـا كاسـهای آب و جلدی قـرآن بدرقه میکـرد .نگاهی
گـذرا بـه حیـاط انداخـت كـه هر بـار صبح كه چشـم
بـاز میكـرد ،پیشتر از بیدار شـدنش آب و جارو شـده
بود.
چوبـی حیـاط را كه باز كرد ،آوازی آشـنا لبخندی
د ِر
ِ
بـه گوشـة لبانـش نشـاند .این همـان آواز تكـراری بود
كـه هـر بـار پـا از چهارچـوب در بیـرون میگذاشـت،
بدرقـهاش میكـرد و بـه وقـت ورود ،بـه اسـتقبالش
میآمـد .ایـن بـار امـا ایـن آهنـگ همگویـی برایـش
معنایـی دیگر داشـت.
بسـاط مادر در سـینی اسـتیل كوچكی در دسـتانش
خودنمایـی میكـرد .از زیـر قـرآن رد شـد و به مخمل
سـبزرنگش بوسـه زد .بیـرون از در مقابـل قامت لرزان
مـادر ایسـتاد .این بار هـم انگار مادر خوب میدانسـت
او حرفـی دارد بـرای گفتـن .سـینی را روی نيـم پلـة
سـیمانی و كوچـك كنـار در گذاشـت و سـراپا گـوش
شـد برای شـنیدن آنچـه تنها ثمرة عشـقش قـرار بود
برایـش بگوید.
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خـم شـد و مشـتی از خـاك كوچـه را برداشـت.
دسـت مـادر را پیـش كشـید و خـاك را بعـد از
بوییـدن كف دسـت مـادر ریخت .انگشـتان مـادر را
جمـع كـرد و دسـتش را دور مشـت كوچـك مـادر
مشـت كـرد .گفـت« :ایـن مشـتی خـاك كـه در
دسـتانت گذاشـتم ،جـان مـن اسـت .جانـی كـه تو
سـالها بـرای به ثمر رسـاندنش تالش كـردی و من
مـیروم بـرای محافظت از آن .دلـم نمیخواهد هیچ
بیگانـهای بـه قصـد و نیتـی شـوم پا بـر آن بگـذارد.
اگر برگشـتم و نفسـی نداشـتم ،مشـتی از همین بر
پیكـرم بریز؛ اما بیاشـك و بـا افتخار كه توانسـتهام
دینـم را بـه جانـی كـه بـه مـن دادی و خاكـی كـه
برایـم از جـان عزیزتـر بـود ،ادا كنـم .اگـر هـم كـه
بازنگشـتم ،هـراز چندگاهـی كـه دلتنگـی بیتابـت
كـرد ،مشـتی از آن را بـردار و بـو كـن .ایـن همـان
خاكـی اسـت كه بـرای گرفتنـش از اجنبـی رفتم و
برنگشـتم .همـان خاكـی كه بـا پاهای برهنـه بر آن
گام گذاشـتم».
احتیاجـی نبود چیـز دیگری بگوید كه مـادر بداند
حرفهایـش تمام شـده .یـك گام به عقب برداشـت
و مـادر هـم سـینیاش را از روی نیـم پلـة كنـار در
حیـاط برداشـت .سلامی نظامـی بـه مـادر داد و با
گامهایـی محكـم و مطمئن رفت بـرای ادای دینش
بـه مـام وطن .رفـت تا دسـت گسـتاخان را از خاك
پـاك ایرانـش كوتـاه كند و مـادر نیز بـا دعایی خیر،
آبـی پشـت سـرش ریخـت؛ نـه بـرای اینکـه تمـام
دارایـیاش به سلامت بازگـردد ،كه با ایـن نیت كه
ثمـرة زندگـیاش آخریـن آزمـون زندگـی را نیـز با
موفقیـت و افتخـار از سـر بگذراند.

بد رقه آخر
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َ
َ
بيات دفاع ُمقدس
اد
ِ
«ذكر»
به َم
ِ
ثابه ِ
جعفررباني

«ذكر» از واژههای كليدی قرآن و به معنی آگاهي،
هشدار ،بيدار باش ،يادآور و يادآورنده است.
پيامبران «مذكر»اند و يكی از رسالتهای اساسی آنها
«ذكر» است؛ يعنی بيدار كردن و آگاهی دادن به انسانها
در راستای توحيد و يكتاپرستي .با توجه به اين تعريف،
ادبيات را نيز ،بهطور كلي ،ميتوان نوعی«ذكر» دانست؛
چه ،هدف از آن بيدار كردن و آگاهی دادن به انسانها در
جهت زيست متعالی و فراتر از زندگی روزمره است .با اين
تعريف ،و به طريق اولي ،ميتوان از «ادبيات دفاع مقدس
به مثابه ذكر» ياد كرد و از آن در راستای آگاهی بخشيدن
به نسلهای امروز و فردای ايران سود جست.
منظور از ادبيات دفاع مقدس ،هر اثری است اعم از شعر،
نثر ،خاطره ،تاريخ ،گزارش ،دعا ،سرود ...و بسياری از
مقوالت ديگر كه هر كدام كاركرد و نقش ويژة خود را در
ماندگار ساختن ارزشهای دفاع مقدس دارند.
خوشبختانه پس از جنگ تحميلي ،و حتی در زمان
جنگ ،ادبيات مقاومت و مبارزة ملت ما ،كه امروز آن
را ادبيات دفاع مقدس ميخوانيم ،به خوبی ريشههايش
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 جهانخواران ديوصفت بر ملت ما تحميل كردند از
ياد نبرد؛ هر چند ميدانيم آن حادثه به نوبة خود موجب
شد ملت بزرگ ايران به شور آيد و فرزندانش را به صحنة
آفرينش زيباترين صحنههای ايثار و جهاد و شهادت
بفرستد و قيامتی برپا سازد كه ما بركات آن را شاهديم.
كتابها ،شعرها ،خاطرهها ،داستانها ،سرودها ،آهنگها،
فيلمها و ديگر آثار ادبی و هنری كه در اين سالها پيوسته
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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 واقفاند و از اين طريق
رسالت خود را به انجام ميرسانند.
اينك به پاس فرا رسيدن هفت ة دفاع مقدس ،در اين
چند صفحه ،سه شعر را از نظرتان ميگذرانيم .شعری از
امامخميني(ره) قافل ه ساالر ،رهبر و بنيانگذار جمهوری
اسالمي ،شعری از حميد سبزواری بهعنوان يكی از
شاعران فجر انقالب اسالمی و باالخره شعری از فروغ
تنگاب بهعنوان 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....
مدرسة عشق
امام خمينی(ره)
اين رهروان عشق كجا ميروند زار؟
ره را كنار نيست ،چرا مينهند بار؟
هر جا روند جز سر كوینگار نيست
هر جا نهند بار همانجا بود نگار
ساغر نميستانند از غير دست دوست
ساقی نميشناسند 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

همپا ی جلودار
حميد سبزواری
وقتی است تا زاد سفر بر دوش بنديم
دل بر پيام دلكش چاووش بنديم
چابكسواران ،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 سين ه 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

يك خاطره

فروغ تنگاب (جهرم)
با آن دو چشم آبی زيباتر از دريا
بايد نميخوابيد 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
بيفايده است اين حرفها بعد از من ،او تنها...
چشمش به ساكش خورد ،يادش آمد از ديروز
ميخواست بارش را ببندد چند بار ،اما...
پوتين خاكي! وای فردا موقع رفتن
از الی در حتماً نگاهش ميكند سارا
و  ...باز چشمش روی كاغذهای كاهی ماند
خط زد تمام گفتههای روی كاغذ را
بعد ،از ميان دفتر سبز غزلهايش
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 ميباريد روی صورت آنها
تنها از او يك خاطره با يك غزلماند و ...
يك جفت چشم خيس پشت در كه از حاال...
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اشاعه فر هنگ دفاعمقدس
دركتابهای درسی
فنیوحر فهای و كاردانش

احمدرضادورانديش
محمدكفاشان

در فلسـفة تعليموتربيـت جمهـوري اسلامي ايـران و
در اسـناد تحولـي آموزشوپـرورش تأكيـد ويـژهاي روي
شايسـتگيهاي پايـه (تعقـل ،ايمـان ،علـم ،عمـل و اخالق)
شايسـتگيهاي محـوري (غيرفنـي) و شايسـتگيهاي فني
شـده اسـت .در رأس شايسـتگيهاي محوري موضـوع دين،
دينـداري ،اخلاق مبتنـي بـر ديـن ،هويـت ملـي و حفظ و
حراسـت از كيان كشـور از سـاير مسـائل برجسـتهتر اسـت.
تأكيـد ايـن اسـناد بـر تعامـل شايسـتگيهاي انسـان در
عرصههـاي چهارگانـة ارتبـاط بـا خـود ،بـا خـدا ،بـا خلق ،و
بـا خلقـت ،تبيين كاملـي از انسـان فعال ،جامعنگـر ،خالق،
ارزشمحـور و باهويـت را رقـم ميزنـد كـه در مواجهـه بـا
ناماليمـات قدمهاي اسـتواري را برميدارد و در سـختترين
و تاريكتريـن شـرايط راه ميجويـد يـا راه ايجـاد ميكنـد.
تاريـخ ايـران و بهويـژه پـس از پيـروزي انقالب اسلامي و
ايجاد نظام جمهوري اسلامي پر از فراز و نشـيب ،مشـكالت
و حـوادث خارقالعـادهاي اسـت كه تلخيها و شـيرينيهاي
خاصـي را به همراه دارد .موضوع هشـت سـال دفاع مقدس،
بهرغـم همـة سـختيها و نامهربانيهـا ،يكـي از جلوههـاي
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 همنوعـان) و رابطه با
خلقـت (اسـتفاده از منابع طبيعي و حفظ و نگـهداري 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 معمـوالً قابل
پيشبينـي نيسـت؛ از جمله ايـن اتفاقـات و رخدادهـا بارور
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شـدن قابليت خالقيت رزمندگان بود .مشـكالت و تنگناهاي
ناشـي از جنـگ و دفـاع در برابـر مدرنتريـن سلاحهاي
اهدايـي اسـتكبار بـه دشـمن بعضـي از يكسـو و تبعـات
ناشـي از تحريـم ناجوانمردانـة دولتهاي حامـي رژيم صدام
حسـين از سـوي ديگـر ،عرصههاي جنـگ را بـر رزمندگان
سـخت و نفسگيـر 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 نفربهنفـر بـراي رهايـي از بنبسـتها،
دسـت بـه كارهايـي نوآورانـه و بديع زدنـد كه دنيـا را مات و
مبهـوت خـود قـرار دادنـد و بزرگترين متخصصـان نظامي
و صاحبنظـر در تجهيـزات نظامـي و طراحـي عملياتهاي
نظامـي را وادار بـه اقـرار و كرنـش نمودنـد و بعضـاً امـروزه
بهعنـوان يكـي از فنون جنگـي و نظامي قابل اسـتفادة آنها
قرار گرفته اسـت.
بديهـي اسـت فهـم فرهنـگ دفاع مقـدس ميتوانـد درك
مفاهيـم اجتماعـي و سياسـي ،اقتصـادي ،بهداشـت فردي و
اجتماعي و مسـائل زيسـتبوم طبيعي و شـهري را به منزلة
امانـات الهـي ،فرهنگـي و ميانفرهنگـي و ...در پـي داشـته
باشـد و شايسـتگيهاي متنوعـي را در دانشآمـوز ايجـاد
1
كند.
يكـي از راههـاي ايجاد خالقيـت در دانشآموز رفع نيازهاي
بومـي او بـا اسـتفاده از علـوم فراگرفتة مبتني بـر يافتههاي
علمـي و معتبـر بشـري اسـت .اين امر متناسـب بـا فرهنگ
2
ديني و بومي كشـور اسـت.
دفتـر تأليف كتابهـاي درسـي فنيوحرفـهاي و كاردانش
در سـير اشـاعة گوشـهاي از ايـن كارهـاي بـزرگ ،در
كتابهاي درسـي پاية دهم متناسـب با رشـتههاي مختلف
فنيوحرفـهاي و كاردانـش ،بـه ذكـر نمونههايـي از ايـن
خالقيتها پرداخته اسـت ،تا هنرجويان عزيز و آيندهسـازان

ايـن مـرز و بـوم متوجـه توانمنـدي رزمنـدگان و
هـوش سرشـار آنـان شـوند و بـا در نظـر گرفتـن
ﺷﺎﻩ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﺍﻯ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻭ ،ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ
فضايـي كه رزمنـدگان آن كارهاي بـزرگ را انجام
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﻮﺩ .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪ ﭘﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﻯِ ﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
دادهانـد ،متوجـه اعتمادبهنفـس آنـان شـوند كـه
ﻛﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎﺩﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﻭﻗﺖ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻧﺒﻮﻫﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﭘﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻭ
ايـن امـر ميتواند زمينهسـاز ارتقـاي توانمنديها
ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻰﺷﺪ.
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﭘﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺪﻭﺩ  5000ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩﻯ  12ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻴﻨﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻛﻒ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻯ
و اعتمادبهنفـس هنرجويـان را فراهـم نمايـد.
ﺁﺏ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ،ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﮔﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺷﻨﺎﻭﺭﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﭼﺎﺭﻩﺍﻯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
در ايـن رابطه به نمونههايي از درسنوشـتههايي
ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺮﻕﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ،ﺍﺯ ﺩﺭﭘﻮﺵﻫﺎﻯ
اشـاره ميشـود كـه در كتابهـاي درسـي
ﻣﺨﺼﻮﺹ
ِ
ﺑﺮﺯﻧﺖ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻢﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭ ِﺭ ﺳ ِﺮ ﻟﻮﻟﻪ ،ﺗﺴﻤﻪﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰِ
ﻛﺎﺭﺗﻦﺑﻨﺪﻯ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻞ ﻏﺮﻕﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﻯ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ،ﻳﻜﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ
فنيوحرفـهاي آمـده اسـت:
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭﭘﻮﺵﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺷﺪﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﻭ ﺭﻭﻯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ .ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺭﺷﺘﺔ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﻛﺎﺭ ،ﺭﻭﻯ ﺁﺏ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.
 .1رشـته صنايـع چـوب و مبلمـان :در
كتـاب تخصصـي دانـش فني پايـه مطلب
زيـر آمده اسـت.
شاهكار مهندسي جنگ در رودخانهاي خروشان
در دوران دفـاع مقـدس بعـد از تصـرف شـهر
فـاو ،عبـور از دريـاي خروشـان ارونـد و رسـاندن
ِ
ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﺭ ،ﺑﺴﻴﺎﺭﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻜﺎﻥِ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﻏﺮﻕ ﻣﻰﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ضروري
تجهيـزات و پشـتيباني از نيروهـا بسـيار
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ  6ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺮﺯﻧﺖ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻞﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻓﺸﺎﺭﻯ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و
رودخانه
بـود .بـا نصـب چنـد پـل بـر روي ايـن
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺯﻧﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻣﻰﻛﺮﺩ ،ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﻯ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻳﺎ ﻃﺒﻖﻫﺎﻯ ﮔﺮﺩ
ناموفـق بـودن آن ،احـداث پـل بـر روي رودخانـه
اروند در دسـتور كار فرماندهان جنگ قرار گرفت.
از نظـر مهندسـي احداث پـل بـر روي رودخانهاي
ميكـرد ،تختههـاي چوبـي بهصـورت خورشـيدي يـا
ها
ه
ما
به
نيـاز
بـا شـرايط و مشـخصات ارونـد در حالت عادي
طبقهاي گرد از داخل گذاشـته ميشـود .سـپس پشـت آن
فرماندهان
موردنظـر
وقـت و مصالـح انبوهـي دارد .امـا پـل
را بـا نبشـي جـوش داده و روي آن برزنـت نصـب ميشـد.
جنـگ بايـد در كمتريـن زمـان ،در اسـتتار و پوشـش كامل بهتريـن نوع آن بهخصوص ،بسـتها و پشـتبندها مقاومت
احـداث ميشـد.
خوبـي در مقابـل فشـار آب داشـت .البته هميـن تختهها در
حدود
انتقـال
بـا
كـه
اسـت
صـورت
ايـن
بـه
طراحـي پـل
عمق حدود  10متر در اثر فشـار آب نيز با مشـكالتي همراه
 5000لولـه فـوالدي  12متـري و چينـش آنهـا از كـف بـوده و احتمـال شكسـتن وجود داشـت.
رودخانـه تـا بـاالي آب ،سـاخته شـود .بـه دليـل نزديكي به
شـكل زيـر مراحلـي از سـاخت و نصب طبقهـاي چوبي و
خليجفـاس و جريـان جـزر و مـد ،آب رودخانـه كيفيت آب همچنيـن مراحـل پاياني نصب پـل را نشـان ميدهد.
دريـا را دارد .فشـار آب باعـث ميگشـت جهت رهاسـازي و
از طراحـان و مجريـان اين پـل ميتوان به مهنـدس بهروز
شـناورماندن در محل موردنظر چارهاي انديشـيده شـود تا از پورشـريفي ،مهنـدس سيدهاشـم بنيهاشـمي ،مهنـدس
ورود آب در ابتـداي رهاسـازي درون لولـه ممانعـت به عمل محمدرضـا توسـلي ،عبدالرحمـن جزايـري و ...اشـاره كرد.
آيد.
يكـي از شـهداي نابغـه جنـگ كـه فعاليتهـاي فنـي
جلوگيـري
جهـت
هـا
ه
لول
انتهـاي
و
ابتـدا
بسـتن
بـراي
بسـياري داشـته اسـت ،شـهيد حسـن آغاسي اسـت .ايشان
از ورود آب و غـرق شـدن آنهـا قبـل از اتصـال بـه بقيـه ،از فارغالتحصيل دانشـگاه تورنتـوي كانادا با رتبـه اول و مدرك
درپوشهـاي برزنـت و پالسـتيك اسـتفاده ميشـد و بـراي كارشناسـي ارشـد در رشـته پلسـازي بـود.
محكـم كـردن درپـوش بـه دورتـادور سـ ِر لوله ،تسـمههاي
پالسـتيكي مخصـوص كارتنبنـدي بـهكار ميرفـت .بعد از
اتصـال لولههـا بههـم و تنظيـم محـل غـرق نمـودن آنهـا  .2رشـته صنايـع چـوب و مبلمـان :در
روي سـطح آب ،يكـي پـس از ديگـري درپوشهـا را بـاز كتاب طراحي و سـاخت كابينت آشپزخانه
ميكردنـد و آب بـا فشـار وارد لولههـا شـده ،آنهـا را غـرق مطلـب زيـر آمده اسـت:
و روي لولههايـي كـه ً
قبلا غـرق شـده بودنـد قرار مـيداد،
تـا بدنه پـل ايجاد شـود .انتهـاي رشـتة لولهها بـراي اتصال فناوري چوب
لولههـاي بعـدي و ادامـة كار ،روي آب باقـي ميمانـد
نوآوري پل كابلي لحظه عبور
البته بايد اشـاره كرد كه اين قسـمت كار ،بسـيار خطرناك
محدوديتهـا و مصائـب جنگ هشـت سـالة تحميلي جز
بـود زيـرا هـر لوله با خروش و تكان شـديدي غرق ميشـد .بـا نوآوريهـا و تالشهـاي فـراوان و پرشـور مهندسـان و
امـا در مواقعـي كـه عمـق رودخانـه از  6متر بيشتـر بود ،پزشـكان و ديگـر نـوآوران ايراني بـه سـرانجامي اينچنيني
برزنـت بـه تنهايي حتي با تقويت شـدن به وسـيله ميلگرد نميرسـيد .نـوآوران متعهدو خلاق ايرانـي در دوره جنگ با
و غيـره قـادر نبود نيروهـاي فشـاري آب را تحمل نمايد.
اتكا به امكانات محدود و خالقيت سرشـار خود توانسـتند به
حـل
گذاشـتن تختـه چوبـي در پشـت برزنـت مشـكل را
نوآوريهايـي دسـت يابنـد كـه بسـياري از آنها نـه تنها در

ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﭘﺎﻳﻪ ـ ﺭﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ

ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺒﺸﻰ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺑﺮﺯﻧﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ
ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ،ﺑﺎ ﺑﺴﺖﻫﺎ ﻭ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺣﺪﻭﺩ 10
ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﺮﺍﺣﻠﻰ ﺍﺯﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻃﺒﻖﻫﺎﻯ ﭼﻮﺑﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﺼﺐ ﭘﻞ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ.

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺑﻌﺜﺖ

ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﭘﻮﺭﺷﺮﻳﻔﻰ،
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻤﻰ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﻰ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺟﺰﺍﻳﺮﻯ ﻭ … ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ،
ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺁﻏﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺭﻧﺘﻮﻯ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﺎ
ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﭘﻞﺳﺎﺯﻯ ﺑﻮﺩ.

ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺁﻏﺎﺳﻰ
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ﻓﺮش ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ؛ ﻓﻨﺎوری ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ

ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﭼﻮﺏ
ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﭘﻞ ﻛﺎﺑﻠﻰ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺒﻮﺭ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﺷﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ
ﻭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰ ﺭﺳﻴﺪ .ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺧﻼﻕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ 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
ﺗﻼﺵ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻞ ﻫﺎﻯ ﻃﻨﺎﺑﻰ
ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻃﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ
ﺳﺒﻚ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ
ﻭ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺮﻯ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻒ ﭘﻞ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ،
ﻓﺮﺵ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺭﺯﻣﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ.
ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻫﻤﺘﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﭘﻞ
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 ﻛﻼﺳﻴﻚ 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 ﺑﺎﻻ 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  35ﺗﺎ  157ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ  5ﻣﺘﺮ 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 ﺑﺎﻻﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻﻯ 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.

در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻋﺒﻮردادن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻧﻴﺮوﻫﺎ از ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎ،
ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻫﺮﮐﺪام ﻓﻦ ﺧﺎﺻﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻼش ﺟﻬﺎدﮔﺮان در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﻫﺎی ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ،ﭘﻞ ﻫﺎی ﺷﻨﺎور ،ﭘﻠﻴﮑﺎ،
ﻓﺮش ﻫﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎ را در ﺷﺐ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻓﺮش ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ،ﻳﮏ ﺳﺎزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺑﺘﮑﺎری و
ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر رزﻣﻨﺪﮔﺎن از زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺼﺮ آﺑﺎدان ،ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ اﻃﺮاف

ﺷﮑﻞ۴۴ــ۱ــ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﯽ

آﺑﺎدان ،ﺟﺎده اﺣﺪاث ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﻴﻦ رو ،اﻳﺪه »ﻓﺮش ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان

از ﺑﺎﺗﻼق ﻋﺒﻮر داد.
ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﻴﺪ واﻻﻣﻘﺎم ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻫﭽﺮاﻏﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻳﺪه اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ٔ
ٔ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ داده ﺷﺪ.
ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻳﮋه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ 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
ﺟﺎده ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ارﻣﻐﺎن اﻳﻦ ﺟﺎده ،ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺼﺮ آﺑﺎدان ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط زﻣﻴﻨﯽ آﺑﺎدان ــ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ را ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮش ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ،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 ،ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ وارد ﻓﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺷﺪ .ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ درﻗﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ۴۵ــ۱ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﻓﺮش ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ
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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 نوآوريهـاي مهـم ايـن دوران ،طراحي ،سـاخت و
اجـراي طـرح پـل نفـررو كابلـي اسـت .طراحـي اين پـل در
زمانـي صـورت گرفت كـه خبـري از نرمافزارهاي مهندسـي
دقيـق محاسـباتي و يـا نرمافزارهـاي سـريع نقشهكشـي
و يـا حتـي كاغذهـاي ايزومتريـك بـراي سـهولت كشـيدن
نقشـههاي مهندسـي دقيـق نبـود و طراحـي ايـن پـل تنها
بـا تلاش طاقتفرسـاي مهندسـان متعهـد و توانـاي ايراني
انجامپذيـر شـد.
سيسـتم بنيـادي ايـن طـرح از همـان پلهـاي طنابـي
قديمـي الهـام گرفتـه شـده كـه در ايـران باسـتان بـه روي
رودخانههـاي بـزرگ و كوچـك احـداث ميشـده اسـت.
امـا در ايـن پلهـاي جديـد بـه جـاي طنـاب از كابلهـاي
فـوالدي سـبك كـه مقاومت بيشـتري نسـبت به كشـش و
فشـار و خسـتگي دارند و يكسـري اتصاالت خاص استفاده
ميشـود و قسـمت كف پـل را هم با قطعاتـي از تخته ،فرش
ميكنـد .هدف از طراحي و سـاخت اين پـل ،تأمين نيازهاي
رزمـي مناطـق كوهسـتاني بود.
از ايـن پلها در زمان جنگ بيشـتر در مناطق كوهسـتاني
غـرب ايـران و در كردسـتان و بانـه و ...اسـتفاده ميشـد؛
هنگاميكـه عمليـات بايـد در سـكوت كامـل و يـا كمترين
هزينـه زماني انجام ميشـد و بنابراين امـكان احداث پلهاي
كالسـيك و رايج در آنجا نبود .كاربرد اين پل در زمان جنگ
بيشـتر در درههـا 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 راههـاي ارتباطي
خـاص (فقـط بهصـورت مـالرو) امـكان احـداث پلهـاي با
سـازههاي عمرانـي قـوي نبود.
اين پلها قابليت حمل آسـان داشـتند و تمامي قطعات آن
تجلیلازمؤلفان
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توسـط قاطر قابل حمل اسـت و حتي در شرايطي
كه اين امكان وجود نداشـت ،نيروي انسـاني آنها
را حمـل كرد .در بسـياري از عملياتها رزمندگان
ايرانـي قطعـات ايـن پلهـا را روي دسـت حمـل
كـرده و بعـد از نصـب از روي آن عبور كردند.
طـول ايـن پلها كـه برابر با عـرض رودخانه بين
 25تـا  157متـر بـوده و هر  5متر بـراي عبور يك
نفـر طراحي ميشـد اما در عمل گاهـي چند برابر
ظرفيـت در نظر گرفته شـده ،نيروهـاي رزمنده از
ايـن پلهـا عبـور ميكردنـد و ايمنـي بـاالي اين
پلهـا و ضريـب اطمينـان بـاالي طراحـي از بروز
حـوادث ناگوار جلوگيـري ميكرد.
مهندسـان ايرانـي خود بـراي طراحـي اين پلها
موفـق بـه طراحـي يـك جـدول اسـتاندارد شـده
بودنـد كه اسـتفاده از آن طراحي پلها را آسـانتر
ميكـرد.
يكـي از اوليـن سـازندههاي پل چوبـي «فتحاهلل
همتـي» معـروف بـه «دايـي همتـي» پـل چوبي
جاده سوسـنگرد ـ بسـتان را سـاخت .اين پل 85
متـري در عمليات امام مهدي(عج) مهمتريـن راه مواصالتي
محسـوب ميشد.
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 ميدهد.
نمونههـاي ديگـري از اين نـوع پل در شـكلهاي زير آمده
است.

 .3رشـته شـبكه و نرمافـزار رايانـه :در
كتـاب دانـش فني پايـه مطلب زيـر آمده
ا ست :

خوشـبختانه در كشـور ما هم در زمينه بازيهـاي رايانهاي
فعاليتهايـي صـورت گرفتـه و بازيهايـي طراحي شـدهاند.
از سـال  83بازيهـاي سـهبعدي ايرانـي ،طراحـي و ايجـاد
شدند.
برخي بازيهاي ساخت كشورمان در زير آمده است:

پژوهش

چـه بازيهـاي ايرانـي ديگري ميشناسـيد؟ تحقيق كنيد
و در كالس ارائـه دهيد.

 -3-4-5بازيهاي آنالين

امـروزه اينترنـت در زندگـي روزمـره مـا حضـور دارد و در
زمينههـاي مختلـف از آن بهره ميبريم .يكـي از كاربردهاي
اينترنـت بازيهـاي آناليـن اسـت .بـراي بازيهـاي آناليـن
نيـاز بـه اينترنت پرسـرعت اسـت تا امـكان دريافـت تصاوير
گرافيكـي در زمـان كوتـاه امكانپذير باشـد .ايـن بازيها به
دو صـورت انفـرادي و گروهي هسـتند .در بازيهاي گروهي،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

رقيـب شـما در بـازي ،فـردي
اسـت كـه از طريـق اينترنت با
شـما بـازي ميكنـد و ميتواند
در هـر كجـاي دنيا باشـد.

ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﻞ ﭼﻮﺑﻰ »ﻓﺘﺢﺍﷲ ﻫﻤﺘﻰ« ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ » ﺩﺍﻳﻰ ﻫﻤﺘﻰ« ﭘﻞ ﭼﻮﺑﻰ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ ـ
ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺖ .ﺍﻳﻦ ﭘﻞ  85ﻣﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﻯ)ﻋﺞ( ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﺪ .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.

كنجكاوي

 .1چنـد بـازي آناليـن كـه
ميشناسـيد را نـام ببريـد.
 .2امكانـات سـختافزاري و
نرمافـزاري مـورد نيـاز بـازي
رايانـهاي آناليـن را بـا يك بازي
غيرآناليـن مقايسـه كنيـد.

 .4رشــته مكانيــك
خودرو :در كتـــــاب
دانــش فنــي پايـــه
مطلــب زيــر آمــده
اســت:
اين كتـاب غيرقابل
اسـتناد ميباشد

نجات بندر

براساس يك داستان واقعیدر
محصول 1385
جنگتحميلي

مدافعينكربال

اتحادمسلمانانبرایشكست
محصول 1387
ابرقدرتها

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﻞ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ

ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﻭ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﭘﺮ ﺭﻫﺮﻭ ﺑﺎﺩ.

 .5آشنايي با قوانين 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 معمـوالً بهصورت مـدون در يك كتـاب براي عموم
امكانپذير اسـت.

 .6نگاه اقتصادي

انرژیهستهاي

نجات يك مهندس ايرانیاز
محصول  1383چنگال نيروهایرژيم
صهيونيستي

يكـي ديگـر از ضروريات تعميـركار موفق نـگاه اقتصادي
بـه كسـب و كار اسـت .جهـت راهانـدازي يك كسـب و كار
كوچـك اما موفق ،بهتر اسـت نـكات زير را مدنظر داشـت:
ـ از تعميـركاران موفـق كـه ميشناسـيد پرسوجو كنيد
و رمـوز موفقيت آنها را بررسـي نماييد.
ـ بـه جغرافيـاي محلي كه بـراي كار مدنظر قـرار دادهايد
توجـه كنيـد ،برخـي مناطق اسـتعداد ايجـاد تعميـرگاه را
ندارنـد (مث ً
ال دور از دسـترس هسـتند).
ـ يـك تعميـركار خـودرو همواره بـا چند شـغل ديگر در
ارتباط نزديك اسـت (مث ً
ال فروشـندة لوازم يدكي ،تراشـكار
و .)...تعميـركاري موفـق اسـت كـه بـا شـاغالن در ايـن
رشـتهها ارتبـاط مناسـبي برقـرار كند.
ـ يكـي از مهمترين مسـائل ايجاد خالقيت در كار اسـت.
شـايد پرسـيدن اينكـه «چگونـه ميتـوان در كاري ماننـد

مقاومتخرمشهر

روايت دفاع مردم خرمشهر در
محصول  34 1393روز اول جنگ تحميلي
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تعميـر خـودرو خالقيت بـه خرج داد؟» ،سـؤال خوبـي براي
انديشـيدن باشد.

بحث كافي

يـك تعميـركار چگونـه ميتوانـد بـا اسـتفاده از روشهاي
ابتـكاري و خالقانـه ،درآمـد خـود ـ با در نظـر گرفتن اخالق
حرفـهاي ـ را افزايـش دهد؟

دانستنيها

خالقيت در شرايط سخت
چالـش و سـختي بـراي همه پيـش ميآيد .برخـي از افراد
در بيـرون آمـدن از چالشهاي سـخت بهتـر از ديگران عمل
ميكننـد .ايـن افراد معتقدند كه همواره ميتوانند پيشـرفت
كننـد و ميداننـد كـه چطـور ميتواننـد در زمـان مناسـب
چهارچوب مشكالت را تغيير داده و يا روش بهينه آن مشكل
را حـل كننـد .در اين زمينـه ميتوان بـه خالقيتهاي زمان
جنـگ تحميلـي اشـاره كـرد كـه بـا وجود شـرايط سـخت
ابتكارات نظامي و مهندسـي ميتوانست نتيجة عملياتهاي
ضددشـمن را جور ديگـري رقم بزند .جبل باتلاقرو يكي از
تجهيزاتـي بـود كه بـراي عبـور از باتالقها و نيزارها سـاخته
شـد .ايـن دسـتگاه بزرگ بـا چرخهايي بـا قطر  4متـر براي
يدككشـي ،بـاز كـردن راه و موانـع در باتالقهـا و نيزارهاي
جنوب سـاخته شـده بود.
قايـق مـردابرو يكي ديگـر از ابتـكارات دفاع مقـدس بود.
مهندسـان براي رفع مشـكل گير كردن پروانة موتور قايقها
بـه گياهـان و نيهاي مرداب ،دسـت به ابتكاري نـو زدند كه
بـا ملـخ چوبـي و از طريـق جابهجايـي هـوا روي نـي و آب با
تجلیلازمؤلفان
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ﻗﺎﻳﻖ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﺭﻭ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻮﺩ.
كـدام فـن خاصـي را
ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻞ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﺔ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﺍﺏ ،ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻯ
طلـب ميكـرد كـه تالش
ﻧﻮ ﺯﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﭼﻮﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻫﻮﺍ ﺭﻭﻯ
جهادگـران در سـاخت
ﻧﻰ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺭﻓﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﺯ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻨﻚ ﺷﺪﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻧﺪﺍﺭﺩ
پلهـاي فايبـرگالس،
ﻭ ﺑﺎ ﻫﻮﺍ ﺧﻨﻚ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.
پلهـاي شـناور ،پليـكا،
ﺷﻜﻞ  -2-6ﻗﺎﻳﻖ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﺭﻭ
باتالقـي،
فرشهـاي
ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ
سـرعت عبـور نيروهـا را
 -1ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﺩ؟
 -2ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺍﻧﺘﻰ ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺖ؟
در شـبهاي عمليـات
 -3ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
بـا كمتريـن تلفـات بـاال
 -4ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
 -5ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
ميبـرد .در ايـن راسـتا،
 -6ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺖ؟
 -7ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩ؟
فـرش باتلاق ،يـك سـازه
 -8ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺪﺍﻡ ﺳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ؟
مهندسـي ابتـكاري و
 -9ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺪﺍﻡ ﺳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ؟
 -10ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،ﻛﺪﺍﻡ ﺳﻨﺪ؟
بيهمتـا ميباشـد كـه
 -11ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺪﺍﻡ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ؟
بـراي عبـور رزمنـدگان از
زمينهـاي باتالقـي ايجاد
شـد .بـه منظور شكسـتن
سـرعت پيـش ميرفـت .براي ايـن ابتـكار از موتـور فولكس حصـر آبـادان ،جهادگـران تصميـم گرفتند تـا در زمينهاي
كـه بـراي خنك شـدن احتيـاج به آب نـدارد و بـا هوا خنك باتالقـي اطراف آبـادان ،جاده احداث كننـد .از همينرو ،ايده
ميشـود ،اسـتفاده شد.
«فـرش باتالقـي» مطـرح شـد كه بهوسـيله آن ماشـينها و
ادوات جنگـي را بـه راحتـي ميتـوان از باتلاق عبـور داد.

ﭘﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻀﺮ ،ﻳﮏ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت واﻟﻔﺠﺮ  ، ٨ﻧﻴﺮوﻫﺎی 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  ٩٠٠ﻣﺘﺮ 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(
ﺧﺎرج ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧ ََﺒ َﺮد .ﺑﺮ روی ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ای از دوﺑﻪ ،ﻳﮏ ﺗﺮاﮐﺘﻮر
ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﺳﺘﻴﮏ 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
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ راﻧﻨﺪه ﺧﻀﺮ دﻧﺪه ﺟﻠﻮی ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﻣﯽ زد ،ﺧﻀﺮ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻫﺮ وﻗﺖ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ را ﻣﯽزد ،ﺧﻀﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رﻓﺖ .ﭼﻮن ﺳﻴﻢ
ﺑﮑﺴﻞ ﻫﺎی اول و دوم ،ﺧﻀﺮ را در اﻣﺘﺪاد ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮد و ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ رﻳﻞ آن  ،دو ﺳﻴﻢ ﺑﮑﺴﻞ اﻃﺮاﻓﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،از اﻳﻦ اﺑﺘﮑﺎرات در ﺟﻨﮓ
ﺷﮑﻞ ١٨ــ٣ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﭘﻞ ﺧﻀﺮ
زﻳﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ١٨ــ.(٣

ﺷﮑﻞ١٩ــ٣ــ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺎج اﺳﺪاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ

ارزان ﺑﻮدن و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﺑﻮدن ﭘﻞ ﺧﻀﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﺒﻮدن ﮐﺎر
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 ﺗﻴﻢﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ﻗﻮی در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞﻫﺎی 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 آﻻت ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻌﻤﻴﺮات دﻳﮕﺮ ،وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻴﻢ ﺣﺎج اﺳﺪاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻴﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎد از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺣﺖ ﺑﻮد.
ﺷﻬﻴﺪ اﺳﺪاﻟﻠّﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن دﻟﻴﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎد ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ١٩ــ.(٣

ارزشيابيپاياني

 .1چه مطالبي نياز به مستندسازي دارد؟
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 .2تفاوت گارانتي و وارانتي در چيست؟
 .3روشهاي بايگاني را توضيح دهيد.
 .4مشتريمداري را شرح دهيد.
 .5چنـد نكتـه از موارد ضـروري اقتصـادي در هنگام ايجاد
كسـب و كار را بيـان كنيد.
 .6تفـاوت كتـاب راهنمـاي مشـتري و كتـاب راهنمـاي
سـرويس و تعميـرات در چيسـت؟
 .7در صـورت كمبـود قطعـه در خـودرو پـس از تعميـر،
چگونـه ميتوان نسـبت به مفقود شـدن آن ادعاي خسـارت
كرد؟
 . 8مطابق كدام سـند فعاليتهاي انجام شـده روي خودرو
مشخص ميشود؟
 .9مطابق كدام سـند فعاليتهاي پيشـنهادي روي خودرو
مشـخص ميشود؟
 .10آيـا در اسـناد ،تماس با مشـتري در فرايند تعمير درج
ميشـود ،كدام سند؟
 .11كيفيـت سـرويس و خدمـات حاصـل كـدام نگـرش
مثبـت اسـت؟

ايـدة اصلـي طراحـي و سـاخت ايـن سـازة فلـزي خالقانه
توسط شـهيد واالمقام مهندس سيدجاللالدين 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 ماهشـهر ـ
آبـادان را بههم وصـل كنند .اين جاده در ابتـدا جاده وحدت
نامگذاري شـد ولي بعد از شـهادت سـيدمحمد شهشـهاني
كـه مدير احـداث جاده بـود ،بهنـام جاده شهشـهاني ناميده
شـد .مهمترين ارمغان اين جاده ،شكسـت حصر آبـادان بود.
ضمـن اينكـه ارتباط زميني آبادانـ 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 بررسـيها ،از پروفيل آلومينيومي اسـتفاده
كردنـد .بـه اين شـيوه كه سـر و تـه ،پروفيلها بههم بسـته
ميشـد .بعـد از آزمايش و مثبت بودن نتايـج ،پروفيلها وارد
فـاز توليد انبوه شـد .پروفيلها در قالب صفحههايي سـاخته
و آمـاده ميشـدند كه عرضشـان به چند متر ميرسـيد.

 .5در كتـاب كار و فنـاوري پايـه هشـتم  .6در كتـاب كار و فناوري پايه نهم مطلب
مطلـب زيـر آمده اسـت:
زير آمده اسـت:
فـرش باتالقي؛ فنـاوري عبور از زمينهـاي باتالقي در دفاع
مقدس با اسـتفاده از پروفيلهاي آلومينيومي
در دوران دفـاع مقـدس عبـور دادن تعداد زيـادي از نيروها
از باتالقهـا ،نهرهـا و رودخانههـاي كوچـك و بـزرگ هـر
تجلیلازمؤلفان
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پـل متحـرك خضـر ،يـك سـاز و كار حركتـي خالقانه در
دفـاع مقدس
بعـد از عمليـات والفجـر  ،8نيروهـاي مسـتقر در منطقـه
«فـاو» نيازمنـد پشـتيباني و تـداركات بودنـد .غذا ،سـوخت

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 ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﺎﻙ
ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ُﺭﺱ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺷﻜﻞ 11
ﻧﻰﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ
ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﻩﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻯ ﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ.

 .5ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺎﺭ

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﻳﻚ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻰ ،ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ،
ﻣﺮﺧﺼﻰ ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ .ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

و مهمـات بـراي آنهـا حياتـي بـود .در
اثـر بمبارانهـاي مكـرر شـيميايي ،آب
سـالم در فـاو پيـدا نميشـد و جبهـه
فـاو به جبهـه سـختي تبديل شـده بود.
پشـت سـر رزمنـدگان حاضـر در فـاو،
رودخانـه خروشـان اروند با عـرض حدود
 900متـر بـود .انجـام تداركات سـنگين
بـا قايـق ،بسـيار سـخت و كنـد بـود.
مهندسـين پشـتيباني و مهندسي جنگ
جهـاد چند پـل روي ارونـد پيشبيني و
نصـب كردنـد ولـي هواپيماهاي دشـمن
و سـرعت حركـت آب ،آن پلهـاي بـه
زحمـت نصـب شـده را از بين ميبـرد ،از
طـرف ديگـر نيـاز به تـداركات سـنگين،
بهشـدت بـه فرماندهـان جنـگ فشـار
مـيآورد ولي راهي براي برقـراري ارتباط
نمانـده بود .شـرايط نيروهايي كـه در فاو
مسـتقر بودند روزبهروز سـختتر ميشد.
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 ميشـد.
سـه رشته سـيم بكسل ،با شـمعكوبي و
بتنريـزي در دو طـرف ارونـدرود ،محكم
و مهـار شـده بودنـد .سـيم بكسـلها از
داخـل گوشـوارههايي 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
ـرد .بـر روي نقطه محاسـبه شـدهاي از دوبه ،يـك تراكتور
ن ََب َ
جاسـازي شـده بـود كـه السـتيكهايش را جـدا كـرده ،به
يكـي از چرخهـاي عقـب آن ،رينگ مخصوصي بسـته بودند
و سـيم بكسل سـوم را چندبار دور آن رينگ چرخانده بودند.
وقتـي راننده خضـر دنده جلـوي تراكتور را مـيزد ،خضر به
عقـب ميرفـت و هـر وقـت دنـده عقـب را مـيزد ،خضر به
جلـو ميرفـت .چـون سـيم بكسـلهاي اول و دوم ،خضـر را
در امتـداد عـرض رودخانـه نـگاه ميداشـتند ،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 داشـتهاند (شـكل
.)3-18
ارزان بـودن و سـريعالنصب بـودن پـل خضـر و همچنين
پيچيـده نبـودن كار بـا آن ،از مزيتهـاي ايـن طـرح بـود.
 .6ﻧﮕﺎﻩ 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 ﺭﺍﻧﺪﺍﺭﻧﺪ )ﻣﺜﻼ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 ﻳﻚ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷــﻐﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺳــﺖ )ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﺓ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ،ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻭ .(....ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ.
 ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ .ﺷــﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩ؟« ،ﺳﺆﺍﻝ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺤﺚﻛﻼﺳﻰ

ﺳﻨﮓ
ﺳﻨﮓﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺩﺳﺘﻪ ﺁﺫﺭﻳﻦ ،ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﻭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﺸﺄ
ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺳﻨﮓﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﺔ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﻳﻚ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩ -ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺧﻼﻕ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ -ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ؟

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰﻫﺎ
ﺧﻼﻗﻴﺖ 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 ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﻥ ﻣﺸــﻜﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺧﻼﻗﻴﺖ 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 ﺑﺎﺗﻼﻕ ﺭﻭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ
ﺑﺎﺗﻼﻕ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰﺍﺭﻫﺎ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎ
ﭼﺮﺥﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  4ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺪﻙ ﻛﺸــﻰ ،ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ
ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﺗﻼﻕ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺷﻜﻞ -2-5ﺟﺒﻞ ﺑﺎﺗﻼﻕ ﺭﻭ

ﺷﻜﻞ 12
31
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ﺳﻴﻢ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺁﻥ

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ :ﻛﻠﻴﺎﺕ

ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻮﺷﻚ ﺩﻭﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻣﺠﺪ
ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﻭﺧﻼﻗﺎﻧﻪ 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 ،ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ 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 ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ 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  TNTﺭﻭﻯ 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.

ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻻﻧﭽﺮ ﭘﺮﺗﺎﺏ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺳﺎﺯﻯ
ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺷﻚ ﺗﺎﻭ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩ .ﻣﻮﺷﻚ ﺗﺎﻭ ﻳﻚ ﭘﻮﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ؛
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ
ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﻭ
ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﺍﺳﺖ .ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷﻜﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺳﺮﺟﻨﮕﻰ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺪﺍﻳﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ،
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  5ﺳﺎﻝ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﻮﺷﻚ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺷﻜﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎﻯ ))ﻓﺎﺗﺢ(()) ،ﺯﻟﺰﺍﻝ(()) ،ﺳﺠﻴﻞ(()) ،ﻋﻤﺎﺩ((،
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻫﺎ ﻭ ...ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
 2000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻨﮕﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻋﺎﺻﻤﻰ ﺍﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(1-5ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﺵ ﺑﺮﺯﻧﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻥ ﺭﻭﻯ ﺳﻴﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ،ﺁﺗﺸﺒﺎﺭ ))ﺁﺭ ﭘﻰ ﺟﻰ((،
ﻣﻮﺷﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺩژ ﺩﺷﻤﻦ ،ﺳﻴﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑُﺮ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻯ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ.
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﻤﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ
ﺭﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪ.
ﺷﻜﻞ 1-6ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ5ـ1ـ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺎﺻﻤﻰ

ﺷﻜﻞ6ـ1

ﺷﻬﻴﺪﭼﻤﺮﺍﻥ ﻭﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﺷﻚ

ﺷﻜﻞ7ـ1ـ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
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هواپيماهـاي عراقـي هيچگاه نتوانسـتند اين پـل متحرك را
كـه برايشـان نامرئـي بود ،مـورد حملـه قـرار دهند.
يكـي از تيمهـاي اجرايـي قوي در سـاخت پلهـاي 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 همهجور وسـيله بـراي تعمير
ماشـينآالت 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
تجلیلازمؤلفان
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ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ

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 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻣﻴﻦ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻼﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ  1 PIRﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺗﺎﺑﻊ
ﻧﻮ ﺭ )(2 LDR؟

ﺷﻜﻞ 78ـ4

ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮﺝ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻮﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎﻝ ﻧﻬﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺵ
ﺁﻟﺪﻳﻚ ﻣﻮﺳﻴﺴﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺸﺸﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﺭﺍﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻯ ﺗﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺁﻟﺪﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻨﻰ
ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ  .ﻣﺘﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﻮﺍﺭﻯ
ﻣﻠﻲﻫﺎﻯ ﻣﻮﺝ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺗﺨﺘﻪ
ﺳﻮﺍﺭﻯ ،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺝ
ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ
ﻫﺎﻯﺩﻭﺭﻩ
ﺗﺨﺘﻪﻫﻢ
 1336ﺍﺯ
ﺳﺎﻝ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻧﻬﻨﮓ ﻫﺎ
ﺭﻭﻯ ﺑﺎﻝ
ﻣﺼﻄﻔﻰﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ
ﭼﻤﺮﺍﻥﺑﺮﺑﻮﺩ.
ﺍﻳﺸﺎﻥ ،ﺍﺳﺖ.ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
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ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻮﺳﺴﻴﺎﻥ

ﺩﻓﺎﻉ
ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ
ﻣﻘﺪﺱﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺑﺮﻕ
ﺭﺷﺘﻪ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ  .ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻛﻠﻴﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺁﻥ ﺭﺍ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲﻛﺎﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎﻱﺍﺳﻜﺎﺩﺑﻰ
ﻫﺎﻯ
ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺷﻚ
ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻌﻜﻮﺱ
ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ
ﺁﺗﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮﻕ
ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻗﺒﻮﻝ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺑﻮﺩ.ﻣﻠﻲ ﺯﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﻓﺘﺮ ﻋﺮﺍﻕ
ﻧﺒﺮﺩ ﻭﺍﺭﺗﺶ
ﮔﻴﺮﻯﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻻﻳﻨﻔﻚ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻕ
ﺟﺰﻭﺷﻜﻞ
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ
ﻣﺎﻩﻭﻳﮋﻩ
ﺍﺯﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﺷﻬﻴﺪﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻣﻮﺳﻴﺴﻴﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﺴﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺱﺩﻫﺪ ﻭ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍﺷﺪﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻣﻠﻲﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎﻯﺍﻯﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
ﻋﺮﺍﻕﺩﻭ ﺍﺯﻧﻬﺎﺩﻫﻤﺎﻥ
ﺁﺗﺶ ﺗﻬﻴﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﺼﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ
ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ
ﻫﺎﻯ
ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭ 12ﻧﻔﺮﻩ
ﻣﻴﺎﻥﺻﺪﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣﻘﺪﻡﺩﺭ ﺩﺭ
ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ
ﺁﻭﺭﺩ ﻭ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻭﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﺟﻨﮓ ﻓﺸﺎﺭ
ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ
ﻫﺎﻯﻛﺸﻰ
ﺧﻤﺴﻪﺳﻴﻢ
ﺧﻤﺴﻪ ﺭﻭﺵ
ﻛﻨﺪ.ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﺮﻕ ﺭﺍﭘﻴﺪﺍﺩﺭ ﺩﻭ
ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ
)ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ
ﺑﺮﻕﻋﺮﺍﻗﻰ
ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻫﺎﻯ ﺍﺯﺑﺰﺭگ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻰﺑﺮﻗﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭ
ﺭﻭﺍﻧﻰﺩﺭﺑﺎﺭﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻣﻮﺷﻚ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻳﻜﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ
ﺷﺪﻧﺪ(
ﺷﻠﻴﻚ ﻣﻰ
ﺻﻮﺭﺕ 5
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ.
 Passive infrared sensorـ1
Resistorﭘﺮﺗﺎﺏ ﮔﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭژﻳﻢ ﺑﻌﺜﻰ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻧﭽﺮ
ﻣﻮﺷﻚـ2
lisht dependent
ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻚ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﻮﺷﻜﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻼﻣﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺷﻚ ﺑﺎ ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  170ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺷﻜﻰ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺳﺨﺖ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﻚ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻮﺷﻚ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﻜﻮﺱ،
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺟﻨﮓﺍﻓﺰﺍﺭ ﭼﺎﺭﻩﺍﻯ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ

 .7رشـته معماري داخلي :در كتاب دانش
فنـي پايه مطلب زير آمده اسـت:
خـاك مخلوط (دج) :خاكـي كه داراي انـواع دانههاي ريز و
درشـت و درصدي نيز خاكرس باشـد مخلوط يا دج ناميده
ميشود.
در زمـان دفـاع مقـدس يكـي از اقدامـات مهـم در جبهـه
سـاخت جـاده بـود كه بـا توجه به جنـس خاك در شـرايط
اقليمـي منطقـه ايـن كار صـورت ميگرفـت جهادگـران
بـراي جـادهاي 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 ميكردند ،بـا ريختن خاك
در كنارههـا مانـع نفـوذ آب به جـاده شـده و همچنين باعث
رشـد ريشـههاي ني شـدند.

سنگ

سـنگهاي سـاختماني از نظر منشـأ شـكلگيري به سـه
دسـته آذرين ،تهنشـيني و دگرگون تقسـيم ميشوند .منشأ
و نحـوه تشـكيل سـنگها بر كيفيـت و ويژگي آنها بسـيار
تأثيرگذار اسـت .سـنگهاي سـاختماني از نظر محل كاربرد
به دو دسـتة باربر و تزييني تقسـيم ميشـوند.
ﻛﻠّﻴﺎﺕ

ﺷﻜﻞ4ـ1

ﺷﻜﻞ3ـ1

6

ﺷﻜﻞ  6ـ1ـ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﭘﻞ ﺧﻴﺒﺮ

ﺷﻜﻞ 6ـ 1ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻯ
ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺩﻳﻒ

پينوشت

 .1سند تحول بنيـادين
آموزشوپرورش ـ سند مشهد
مقدس ـ فصل هفتم ـ هدفهای
عملياتی و راهكارها ـ هدفهای
كالن  2 ،5 ،4 ،1و  8ـ صفحة
.19
.2برنامـة درســــــی جمهـوری
اسلامی ايران ـ ابلاغ 91/12/28ـ
بخـش 4-3ـ محتـوا ـ صفحـة .13
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ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﻯ /ﺷﻐﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﻯ /ﺷﻐﻞ

1

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﺎﺳﻪ

1

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺧﻂ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ

2

ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺮ

2

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻏﻴﺮﺁﻫﻨﻰ

3

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﻛﻮﺭﻩ ﺫﻭﺏ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﮔﻴﺮ

3

4

ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺼﺪﻯ ﻛﻮﺭﻩ ﺫﻭﺏ ﻓﻠﺰﺍﺕ

4

ﺫﻭﺏ ﺭﻳﺰ

5

ﻛﻤﻚ ﺫﻭﺏ ﺭﻳﺰ

5

ﻣﺪﻝﺳﺎﺯ ﻓﻠﺰﻯ

6

ﻛﻤﻚ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯ ﭼﻮﺑﻰ

6

ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻯ

7

ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯ ﭼﻮﺑﻰ

7

ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﮔﻴﺮ ﺩﺭﺟﻪ 1

8

ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﮔﻴﺮ ﺩﺭﺟﻪ 2

8

ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ

9

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻯ ﻓﻠﺰﻯ

9

ﺁﻟﻴﺎژ ﺳﺎﺯ

10

ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ

10

ﭼﺪﻥ ﺳﺎﺯ

11

ﻣﺪﻝﺳﺎﺯ ﻓﻮﻣﻰ

11

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻯ

12

ﺑﺮﺵ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻠﺰﻯ

12

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﻛﻮﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ

13

ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻠﺰﻯ

13

ﺁﺑﻜﺎﺭ ﻓﻠﺰﺍﺕ

14

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ

14

ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﻭﻛﺶ ﻛﺎﺭﻯ ﻓﻠﺰ

15

ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ

15

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪﻯ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﮔﻰ

ﻭﻇﺎﻳﻒ :ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻯ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻠﺰﺍﺕ ـ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻯ ـ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﺳﺎﺯﻯ ـ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮﻯ ـ ﺫﻭﺏﺳﺎﺯﻯ ـ ﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﻯ ـ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻯ ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺣﺮﺍﺭﺗﻰ
ـ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻳﻜﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﻰ
8

ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺍﺯ ﺧﺼﺎﻳﺺ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ .ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺻﻌﺐﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺳﺨﺘﻰ ﻇﺎﻫﺮﻯ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻰﺭﻓﺖ .ﻣﺤﻮﺭ ﻫﻮﺭﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﻪ
ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻮﺩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ
ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺭﺯﻣﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻴﺒﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮﺭ
ﻃﺮﺡﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ.
ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﻯ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ
ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﺠﻨﻮﻥ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺣﺪﻭﺩ  14ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 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  1ﺍﺯ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ ،ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼﺱ ،ﻛﺎﺋﻮﭼﻮ ﻭ ﺭﺯﻳﻦ
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﭘﻞ ﺧﻴﺒﺮ  2ﺳﺎﺯﻩ
ﻓﻠﺰﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎﻷﺧﺮﻩ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﻮﻡ ﻭ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ 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 »ﭘﻼﺳﺘﻮﻓﻮﻡ« ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ »ﭘﻠﻰﺍﻭﺭﺗﺎﻥﻓﻮﻡ« ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻘﺎﻭﻡﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ﺭﻭﻯ ﻓﻮﻡ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼﺱ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻯ ﭘﻞ
ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ  6ﺗﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺸﺖ ﺗﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻃﻮﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺍﺳﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺭ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻛﺜﺮﺍ ً ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻣﻘﺪﺍﺭ

ﻛﺎﻓﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻠﻰﺍﻟﻴﺘﺮﺍﻥ ﻭ
ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺻﻠﻰ ﭘﻼﺳﺘﻮﻓﻮﻡ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺭﺯﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ
ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ .ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﺍﮔﺮﺱ ،FM ،ﻧﺒﻮﻍ ،ﻓﺎﺑﻴﺲ ﺳﺎﻭﻩ ،ﻳﻮﺭﻳﺘﺎﻥ
ﺭﺷﺖ ﻭ ...ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻠﻰﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ،ﭘﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ،ﭘﻮﺷﺶ
ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﻭ ...ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎﻯ ﭘﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﻚ ﺟﻮﺭﭼﻴﻦ )ﭘﺎﺯﻝ( ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺪﻭﺩ  20ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﺍﻫﻮﺍﺯ
ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﺳﺒﻜﻰ ﻭﺯﻥ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺹ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﭘﻞﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻗﻪﻫﺎﻯ ﻓﻠﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪﺍﻯ
ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﺸﻰ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ،ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻭﻟﻰ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﺸﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺣﺘﻰ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮﺩ،
ﻏﺮﻕﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ 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 ﺻﻨﻴﻊﺧﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ 5ـ.(1

ﺷﻜﻞ  5ـ1ـ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻨﻴﻊﺧﺎﻧﻰ

7

فكر ايشـان بـراي بهبـود و ارتقاي
فرهنـگ ايثـار و شـهادت در
جامعـه و مـدارس و بهويژه نسـل
آيندهسـاز اسـتمداد جوييـم.
٭٭٭

مقام معظم رهبري:

علياكبر روشندل /كارشناس ارشد برنامه ريزیدرسي

رضا نباتي /دانشجویدكترایفلسفه تعليم و تربيت

مقدمه
اداي ديـن بـه مقـام شـامخ تمامـي شـهيدان و
جانبـازان و ايثارگـران عزيـز كـه حماسـهآفرين
هشـت سـال دفاع مقدس شـدند ،فراتر از وظيفه،
بلكـه يـك تكليـف الهـي و ميهنـي اسـت كـه
تكتـك كارشناسـان و برنامهريـزان درسـي در
سـازمان پژوهـش و برنامهريزي آموزشـي همواره
بهعنـوان يـك اولويـت بـه آن توجـه داشـته و
دارند.
در نوشـتة حاضـر كـه با هـدف بررسـي اجمالي
ميـزان توجـه كتابهـاي درسـي دورههـاي
تحصيلـي ابتدايـي و متوسـطه بـه محورهـا و
مؤلفههـاي مفهومـي مرتبـط بـا دفـاع مقـدس،
نـگارش و تقديـم ميشـود ،سـعي بـر آن بـوده تا
ضمـن معرفي بخشـي از ايـن فعاليتهـاي علمي
صورتگرفتـه در ايـن بخش ،دسـت نياز بهسـوي
صاحبان دل و انديشـه دراز كـرده ،از نفس و قلم و

من مشــــتاقم كه
جوانهاي ما قصه جنگ
تحميلي هشت ساله را
بدانند كه چه بود .يك
نگاه كالن به اين هشت
سال ،با اطالع از جزئياتي كه
وجود داشته است ،خيلي براي
برنامهريزي آينده نسل جوان در
روزگار ما مهم است.
1387/8/8

روش تحقيـق در ايـن پژوهـش اجمالـي ،توصيفـي
اسـت .جامعة پژوهـش را نيز كلية كتابهاي درسـي
دورة ابتدايـي و متوسـطه ،چـاپ دو سـال گذشـته
(سـال تحصيلـي  95-94و  )96-95شـامل ميشـود.
عمدهتريـن يافتههـاي پژوهـش بيانگـر مطالب زير
است:
 .1محورهاي موردنظر در اين پژوهش عمدتاً:
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).
 .2در مجمـوع  21درس و  53صفحـه از  11كتـاب
درسـي در دورة ابتدايـي به ثبت و نشـر فرهنگ دفاع
مقدس پرداخته اسـت.
 .3در مجمـوع  54درس و  122صفحـه از  13كتاب
درسـي دورة متوسـطه اول بـه ثبـت و نشـر فرهنـگ
دفاع مقـدس پرداخته اسـت.
 .4در مجمـوع تاكنـون حداقـل  21درس و 170
صفحـه از هشـت كتـاب درسـي دورة متوسـطه دوم
بـه ثبت و نشـر فرهنـگ دفاع مقدس پرداخته اسـت.
 .5در مجمـوع حداقـل  96درس و  345صفحـه
از  32كتـاب درسـي در دورههـاي تحصيلـي ابتدايي
و متوسـطه بـه ثبـت و نشـر فرهنـگ دفـاع مقـدس
پرداختـه اسـت.
بـا توجـه بـه سـير تغييـرات كتابهاي درسـي كه
هماكنـون بـه دورة متوسـطة دوم و پايـة يازدهـم
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رسـيده اسـت ،سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي در حال توليـد كتابهاي جديد در سـالهاي پايانـي اين دورة
تحصيلي اسـت.
 .6بيشـترين توجـه بـه محورهـا و مؤلفههاي مفهومي دفاع مقدس بهترتيـب در دورة دوم ابتدايي و دورة اول متوسـطه
بوده است.
 .7رونـد مذكـور در كتابهـاي ،تعليمـات ديني و قرآن ،فارسـي ،اجتماعي و تاريخ بيش از سـاير دروس و كتب درسـي
است.
 .8در بيـن محورهـاي مفهومي مورد بررسـي ،بيشـترين توجه به محـور واژهها و اصطالحات دفاع مقـدس در وهلة اول
و تصاوير حماسـي در وهلة دوم و متون ادبي و شـعر در وهلة سـوم بوده اسـت.
 .9بـا توجـه بـه پايـگاه و جايـگاه خطيـر كتابهـاي درسـي در حفـظ ارزشهـاي انقلاب اسلامي و ارتقـاي فرهنگ
مقاومـت ،ايثـار و شـهادت در جامعـه و نيـز با عنايت به تنـوع دروس و آموزشهـا ،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.
 .10جـدول زيـر تـا حـدودي ميتوانـد تصويـري روشـن از مفاهيـم بـهكار رفته دربـارة دفـاع مقـدس را در كتابهاي
درسـي نشـان دهد:
ميزان پرداختن كتابهای درسی به هر يك از عناوين و موضوعات مرتبط با دفاع مقدس

دورة
اول و
دوم
ابتدايي

دورة اول
متوسطة

دورة دوم
متوسطة

جمع

مالحظات

1

تعداد كتاب درسي

11

13

8

32

كتاب

2

تعداد دروس

21

54

21

96

درس

3

تعداد صفحات

53

122

170

345

صفحه

4

آيات مرتبط با ايثار و شهادت

10

7

3

20

آيه و پيام قرآني

5

احاديث مرتبط

2

4

-

6

متن

6

خاطرات دفاع مقدس

13

7

5

25

متن و تصوير

7

شعر دفاع مقدس

7

4

5

16

متن

8

زندگينامة شهدا

10

5

2

17

متن و تصوير

9

معرفی شهدای دانشآموز

4

3

-

10

متن و تصوير

10

شهدای هستهاي

2

2

2

6

تصوير

11

ماهوارة اميد ،نماد ايثار و شهادت

5

5

-

10

تصوير

12

واليت فقيه و دفاع مقدس

19

3

2

93

متن و تصوير

13

تبيين جهاد و دفاع مقدس

17

23

51

91

صفحه

رديف

موضوعات

در پايان ذكر دو نكته الزم است:
 .1بديهـي اسـت آنچـه تقديـم ميشـود ،تنهـا گوشـهاي از ايـن فعاليتهاسـت كـه در قالـب كتابهـاي درسـي ارائه
ميشـود .درخصـوص فعاليتهـاي پرورشـي و فـوق برنامـه ،تنـوع و توجـه بيشـتري وجـود دارد كـه البته بـه فرصت و
حوصلهاي بيشـتري نيـاز دارد.
 .2دروس متعـددي وجـود دارد كـه بـه ظلمسـتيزي و جهـاد در راه خدا و ايثار و شـهادت ميپردازد كـه بهدليل رعايت
اختصـار از آوردن آنهـا صرفنظر شـده اسـت؛ مانند داسـتان كودكي حضرت موسـي عليهالسلام و بتشـكني حضرت
ابراهيـم عليهالسلام و يـا مبـارزات انبيا و اوليـاي الهي كه در كتب قـرآن ،ديني ،تاريخ ،فارسـي و ...به كرات آمده اسـت.
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الف ـ حماسة هشت سال دفاع مقدس در كتابهای درسی دورة ابتدايی (پايههای اول تا ششم ابتدايي)
رديف

كتاب
درسي

پايه

فصل /صفحه/
درس

نام درس و موضوع (و نحوه پرداختن به آن)
ِن اهللَ
اليحب ّ
المين»
ِ
الظ َ
پيام قرآنی«ا ّ

سوم

الدوره
محمد ّ
انس با قرآن  ،5و تصوير لحظة شهادت نوجوان شهيد ّ
ص 77

تصوير دانشآموز با سربند «القدس لنا»
درس  ،4ص

و دختری كه در مسجداالقصی نماز ميخواند.

24
چهارم

پيام قرآنی«جاء الحق و زهق الباطل»
درس  ،6ص

و تصوير لحظة تاريخی ورود امام به ميهن

36

سورة فتح و پيام قرآنی«انا فتحنا لك فتحا مبينا»
1

آموزش

درس  ،2ص

قرآن

14

و تصاوير فتح مكه و فتح خرمشهر

 .1انس با قرآن كريم (تصوير شهيد غالمحسين تازه عصاره از شهدای دزفول
در حال خواندن قرآن)
ششم

ص 15

 .2حتی يك وجب خاك :عملياتهايی كه به نام سورهها و آيات قرآن اجرا شد.

گنجاندن فعاليتهای قرآنی با موضوع دفاع مقدس
يادآوری،1

(مانند تصوير رزمندهای كه ميخواهد پرچم اسالم را بر قله برافرازد).

ص 35

درس  ،8ص

حديث شريف پيامبر اعظم دربارة مردان پارسي ،همراه با تصوير ماهوارة اميد

55
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رديف

1

رديف

كتاب
درسي

آموزش
قرآن

كتاب
درسي

معرفی شهيد هستهای در كنار دانشمندان و مفاخر ايران زمين ذيل آية  11سورة مجادله

درس ،11
ص 78

موضوع عبرتآموزی از سقوط مستكبران و ظالمانی مانند فرعون ،شاه و صدام و نيز
قيام امام حسين عليهالسالم

درس  ،12ص
 84و 85

فصل /صفحه /درس

پايه

درس ،6
ص  50تا 54

نام درس و موضوع (و نحوة پرداختن به آن)
فداكاران ـ درباره شهيدان حسين فهميده ،سهام خيام و
معرفی جايگاه جانبازان
(از ص  50كتاب سوم (فارسي) آورده شود.
ايران آباد ـ دربارة شهيدان عباس بابايي ،عباس دوران و
ِ

سوم

درس ،14

علياكبر شيرودي

ص  101و 102

بوی سيب ـ داستان دربارة سالگرد حماسة آزادسازی
درس ،15
2

فارسي

خرمشهر

ص  105و 106

نامآوران ديروز ،امروز و فردا ـ فرمانده دلها ـ خاطره از

چهارم

درس ،11

شهيد حسين خرازي

ص  88تا 92

نامآوران ديروز ،امروز و فردا ـ معرفی چهار تن از شهدای
درس ،9

پنجم

ص  70تا 73

سوم
3

تجلیلازمؤلفان

فصل  ،2درس ،3
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از بزرگترها قدردانی كنيم ـ تصوير پدربزرگی است
كه جانباز دفاع مقدس است و پاهای او بهخاطر دفاع از
كشور آسيبديده و اعضای خانواده به او كمك ميكنند.
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علمی و فناوری هستهاي

فصل  11و ،12
درس  23 ،22و
 ،24ص  112تا
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

يك ماجرای زيبا ـ خاطرهای از كودكی شهيد عباس بابايي

درس  ،15ص 92
تا 97

4

هديههای آسمان

چهارم

ششم

يك ماجرای زيبا ـ خاطرهای از كودكی شهيد علی صياد
شيرازي

درس  ،15ص 84
تا 91

سرزمينهای هميشه سبز ـ معرفی مناطق جنگی همراه با
داستان و تصاوير مرتبط

مرور دروس ،ص  45معرفی شهيد بهنام محمدی بهعنوان يك قهرمان ملي
5

پنجم

رياضي

بخش  ،5ص 87

تصوير دو جانباز مليپوش در مسابقات جهانی ورزشي

ب ـ حماسة هشت سال دفاع مقدس در كتابهای درسی دورة اول متوسطه
(پايههای هفتم ،هشتم و نهم)
رديف

كتاب درسي

پايه

فصل /صفحه /درس
درس  ،8ص 79

نام درس و موضوع (و نحوة پرداختن به آن)
نماز در اتاق ژنرال ـ خاطرهای زيبا از شهيد خلبان عباس بابايي

هفتم
درس  ،11ص 103

1

آموزش قرآن

قرآن در جبهه ـ خاطرهای از انس رزمندگان با قرآن در دوران دفاع مقدس

جايگاه زن در قرآن و دفاع مقدس ـ به كمك آيات قرآن كريم و تصاوير مرتبط،
هشتم درس  ،6ص  67و 68
نقش مؤثر زنان در جامعه مورد بررسی و تأكيد قرار گرفته است.

درس  ،9ص 101
تا 103

هيهات منا الذله ـ بيان آياتی دربارة جهاد در راه خدا با مثالهايی از دوران دفاع
مقدس و نيز مرور خاطرات یاز نواهای گرم و زيبای حاج صادق آهنگران در آن
دوران

نهم
درس  ،11ص 120
تا 122

با عنوان من زندهام (خاطرات آزادة قهرمان خانم معصومة آباد)
معرفی كتاب و بازخوانی بخشهايی از آن

تجلیلازمؤلفان
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هفتم

فصل  ،3درس  ،5ص
 64تا 66

راهنماشناسی زندگينامه
و ويژگيهای اخالقی
شهيد صياد شيرازی (اسوة
فداكاری و عدالت)

فصل  5ـ اخالق
درس  ،12ص 129

نشان عزّت ـ برگزيدهای
از وصيتنامة شهدا دربارة
حجاب

كمال همنشين ـ ماهوارة
درس  ،14ص  138تا  140اميد /زندگينامة شهيد
تندگويان

فصل  ،4درس  ،6ص 56

2

پيامهای آسماني

هشتم

نهم

3
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راه و توشه ـ خاطرهای از
شهيد صياد شيرازی دربارة
نماز اول وقت

آمادگی دفاعي

نهم

فصل  ،6درس  ،14ص
 113و 114

ما مسلمانان ـ ذكر افكار
و تالشهای 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.

فصل  ،5درس  ،11ص
 123و  124و 130

انفاق (خمس) ـ سيرة شهيد
مهدی باكری و تصوير
تعدادی از فرماندهان شهيد

جهاد ـ آشنايی با واژه و
تعريف جهاد و انواع آن از
منظر قرآن كريم و بيان
درس  ،14ص  131تا 140
نمونههايی از جهاد فی
سبيلاهلل از جمله حماسة
هشتسالة دفاع مقدس

 100صفحه
مطالب كتاب

مقدمة كتاب در يك صفحة
كامل به معرفی شهيد
حسين فهميده و روز بسيج
دانشآموزی ميپردازد.
درس اول با جملهای از
رهبر معظم انقالب دربارة
حفظ امنيت آغاز ميشود
و در ادامه ضمن پرداختن
به ضرورت دفاع به معرفی
پيشرفتهای كشور در اين
حوزه ميپردازد .معرفی
مصاديق دفاع مقدس در
عرصههای پدافند غيرعامل
و نيز فضای مجازی و تبيين
تكليف دانشآموزان در اين
عرصه و آموزش مهارتهای
الزم از بخشهای ديگر اين
كتاب است.

4

علوم تجربي

نهم

فصل  ،9ص 91

تصوير موشك فجر و اقتدار
ايران اسالمی در ابتدای
فصل

5

تفكر و سبك
زندگي

هفتم

بخش اول ،ص  15و 16

بزرگمردان كوچك ـ
برگرفته از كتاب 23نفره
بهعالوة آن يك نفر كه يك
مجموعة خاطرات آزادگان
عزيز است .دانشآموزان با
ديدن فيلم دربارة آن به
گفتوگو ميپردازند.

6

رياضي

بردار و مختصات ـ تصوير
فصل  ،5ص 69

موشك فاتح  110و اقتدار
ايران اسالمي

آمار و احتمال ـ تصويری زيبا

هشتم

و غرورانگيز از شهيد مصطفی
فصل  ،8ص 119

احمدی روشن و فرزندش و
سانترفيوژهايی كه در حال
كار هستند.
عبارتهای گويا ـ تصويری

فصل  ،7ص 113

نهم

درس  ،1ص 11
درس  ،2ص 17
هفتم

ص 21
ص 22

7

عربي

بر روی پل خيبر مشغول اقامة
نماز هستند.
دو تصوير زيبا از حضور زنان در
كنار مردان در دفاع از ميهن
اسالمي
تصوير تاريخی و بسيار زيبا از
نماز خواندن يك رزمنده در
خط مقدم جبهه
تصويری از تنديس يك بانوی
ايرانی به عنوان نماد حضور زنان
در دوران دفاع مقدس
تصوير خانم سيدهاعظم
حسينی نويسندة كتاب
حماسی«دا»

درس  ،3ص 35

تصوير يك رزمنده در سنگر در
حال قرائت قرآن كريم

درس  ،1ص 7

دو تصوير ـ تصوير اول :چهار
شهيد هستهای و تصوير دوم:
ت رزمنده از
عكس يادگاری (هش 
شهرستان فيروزآباد كه همگی به
مقام واالی شهادت نايل شدند).

درس  ،4ص 48

تصوير پدر شهيد /تصوير مادر
شهيد در قطعة شهدا در حال
تطهير مرقد شهدای معظم

هشتم
درس  ،6ص 70
درس  ،7ص 80

درس  ،8ص 94

نهم

تاريخی كه رزمندگان اسالم

تصوير رزمندگان پيروز در حال
صعود به قله برای نصب پرچم
اسالم
تصوير روحانی رزمنده در
حاليكه پرچم ايران را در دست
دارد.
دو تصوير ـ تصوير اول :رزمندگان
در حال نوشتن نامه برای خانوادة
خود و تصوير دوم :رژة خواهران
رزمنده در دوران دفاع مقدس

درس  ،9ص 105

دو تصوير از دانشآموزان
دختر و پسر شركتكننده در
اردوهای راهيان نور

درس  ،7ص 77

رزمندگان اسالم در حال
گزاردن نماز جماعت

درس  ،9ص 98

تصوير سه فرمانده شهيد دوران
دفاع مقدس
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هفتم

فصل  ،5درس  ،14ص  126اسالمی و انقالب اسالمی مرخصی
(خاطرهایاز يك رزمندة دو دوران دفاع
تا 131
مقدس)
فصل  ،4درس  ،11ص
 81تا 88

هشتم

8

9

10

درس  ،13ص  94تا 96

ادبيات انقالب ،انقالب ادبيات ـ درآمدیبر
ادبيات داستانی پس از پيروزی انقالب
اسالمي

درس  ، 8ص  61تا 65

همزيستی با امام ميهن ـ حضور
مقام معظم رهبری در منزل شهدای
اقليتهای مذهبي

درس  ،10ص  79تا 83

آرشی ديگر ـ بخشی از شعر زيبای
كودكی از جنس نارنجك

درس  ،11ص  93تا 96

دروازهای به آسمان ـ متن زيبای ادبی
از شهيد سيدمرتضی آوينی و تصويریاز
شهيد محمد جهانآرا و مسجد
خرمشهر پس از آزادسازی شهر

درس  ،2ص 51

تصوير رزمنده در ترجمة واژه man

ص 37

تصوير شهيدان مطهري ،رجايی و
شهرياري

فارسي

نهم

انگليسی كتاب
دانشآموز

انگليسی كتاب
كار

هفتم

هفتم
ص 41

مقدمة كتاب و ص 121

11

12

تجلیلازمؤلفان
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انگليسی كتاب
دانشآموز

انگليسی كتاب
كار

نامها و يادها ـ پرچمداران (متن ادبی
و شعر دربارة دفاع از ميهن و حضور
نوجوانان و جوانانه در حماسة هشت
سال دفاع مقدس)

نهم

همت
تصوير شهيدان بهشتي ،باهنر و ّ

تصوير ادای احترام به مقام
شامخ شهيدان بهعنوان
راهنمايان زندگي

ص 113

تصوير يك رزمنده در دوران
دفاع مقدس با زيرنويس
«زندهباد سرباز»

ص 120

رژة ميليونی به مناسبت هفتة
بسيج

ص 11

رزمندگان در حال رژه

نهم
ص 16

تصويری زيبا از رزمندهای در
حال نماز

هشتم

13

مطالعات

فصل  ،2درس  ،4ص 19

فصل  ، 8درس ،16

اجتماعي

ص  109و 110
نهم

فصل  ،11درس ،22
ص 152

وظايف دولت ـ ديدار رئيس
جمهور محترم با يكی از
جانبازان عزيز جنگ تحميلي

اقدامات نظامی بعد از پيروزی
انقالب (حملة نظامی به طبس،
ترور شخصيتهای نظام ،مسئلة
جنگ تحميلی عراق و هشت
سال دفاع و پايداری ملت ،ايثار
رزمندگان)

معرفی بسيج و نقش آن در
حفاظت از امنيت ملی و دفاع از
ارزشهای اسالمي

ج ـ حماسة هشت سال دفاع مقدس در كتابهای درسی دورة دوم متوسطه
(پايههای دهم ،سوم متوسطه و پيشدانشگاهي)
پايه

رديف

كتاب درسي

1

آمادگی دفاعي

دهم

تاريخ معاصر

سوم

ايران

متوسطه

فصل /صفحه /درس

كل كتاب
درس  1تا ،10
ص  1تا 110

2

نام درس و موضوع (و
نحوه پرداختن به آن)

موضوعاتی چون امنيت
پايدار ،فلسفة تشكيل بسيج،
آشنايی با يادمانهای شهدا،
جنگ نرم ،معرفی مصاديق
دفاع مقدس در عرصههای
پدافند غيرعامل و نيز فضای
مجازی و تبيين تكليف
دانشآموزان در اين عرصه
و آموزش مهارتهای فردی
در دفاع و رزم و نيز آشنايی
با امداد و كمكهای اوليه
از بخشهای ديگر اين
كتاب است.

جنگ تحميلی رژيم بعثی
حاكم بر عراق عليه ايران
ـ بررسی وضعيت كشور
درس  ،24ص  210تا  219در دوران هشت سالة دفاع
مقدس ـ ذكر خاطرات و
معرفی شهدای سرافراز
ميهن

تجلیلازمؤلفان
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3

تاريخ ايران و

سوم

جهان 2

متوسطه

4

جامعهشناسی2

5

علوم اجتماعي

6

ادبيات فارسي

7

استانشناسي

سوم
متوسطه

پيش
دانشگاهي

هشت سال دفاع مقدس
ـ آشنايی با ابعاد مختلف
حماسة هشت سال دفاع
درس  ،26ص  239تا  250مقدس ـ معرفی كتاب
نورالدين پسر ايران ـ
آشنايی با سرداران و
اميران شهيد

ص  57 ،47و 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

ص  126تا 136

بررسی جنبشهای سياسی
در دوران معاصر ـ وحدت
بلوك شرق و غرب ،جهت
مقابله با انقالب اسالمی
نقش امريكا و اسرائيل در
منطقة خاورميانه بهويژه در
مبارزه با ايران اسالمي

درس  ،11ص 83

شعر زيبای«خاك آزادكام»
از بانو سپيده كاشانی (به
خون گر كشی خاك من
دشمن من)...

ص  86تا 92

شيرزنان ايران ـ متن
تقريظ مقام معظم رهبری
بر كتاب «من زندهام» و
بخشهايی از كتاب برای
تقويت مهارت روانخوانی
دانشآموزان

دهم

دليران و مردان ايرانزمين
درس  ،13ص  109تا  110ـ شعری از زندهياد محمود
شاهرخی(جذبه)
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سوم

فصل  ،5درس  13تا ،15

متوسطه

ص  74تا 89

دهم

فصل  ،11درس  ،7ص
 100تا 107

ادبيات انقالب اسالمی
معرفی آثار و جلوههای
ادبی انقالب و دفاع مقدس
در قالبهای گوناگون
نوشتاري
درس هفتم هر  31كتاب
استانشناسی به موضوع
«جايگاه استان در دفاع از
سرزمين ايران» و معرفی
شهيدان واالمقام و نيز
فعاليتهای مرتبط با
موضوع پرداخته است.

دوران طاليـي دفـاع مقـدس
سـرماية عظيمــــي اسـت
كـه مفاهيـم و اصطالحـــات
معنويـت ،ايثار ،جهـــــاد و
شـهادت در آن عينيـت يافت
و فرصـت مغتنمـي اسـت تـا
آموزشوپرورش با آشناسـازي
نسـل جديـد كشـورمان با آن
دسـتاورد بـزرگ

نتيجة 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 آموزشوپرورش
با آشناسـازي نسـل جديد كشورمان با آن دسـتاورد بزرگ،
تـداوم راه امام عزيز و شـهداي گرانقدرمـان را محقق نمايد.
از زيباييهـاي دوران دفـاع مقـدس صحنههـاي بيبديلـي
اسـت كـه شـايد در تاريـخ نمونـة آن را فقـط در كربلاي
حسـيني بتـوان يافـت كـه چگونـه جوانـان و نوجوانـان
كمسـن و سـال دبيرسـتاني و بعضـاً راهنمايـي بـا گريـه و
التماس و حتي دسـتكاري در شناسـنامة خود ،اشـتياق به
حضور در جبهههاي جنگ عليه دشـمنان اسلام را نشـان
ميدادنـد.
شـهيد حسـين فهميده دانشآموز  13ساله و شهيد بهنام
محمـدي ،تنهـا نمونـهاي از هـزاران دانشآمـوز شـهيدي
اسـت كه هـر يـك ميتوانند رهبر ملتـي باشـند .گريهها و
نمـاز شـبهاي خالصانـه و عبادتهـا و مناجاتهـاي بيريا
و بـدون تعلقـات مـادي آنهـا در سـنگرهاي خـط مقـدم
دفـاع مقدس و عشـق به شـهادت و رسـيدن به قـرب الهي
و جـوار مقـدس حضـرت حـق ،برگهـاي زرينـي در تاريخ
معنويـت دانشآموزان ايران اسلامي اسـت.
حضـور بيشـمار بيـش از  395هـزار دانشآمـوز و
دانشـجوي تربيتمعلـم (كـه  60درصـد نيروهـاي اعزامـي
بـه جبهههـا را تشـكيل ميدادنـد) و شـهادت 36000
دانشآمـوز و جانبـاز و آزاده شـدن عـدة كثيـري از آنـان
در دوران دفـاع مقـدس ،نشـانگر تحولـي بـزرگ و روحيـة
تجلیلازمؤلفان
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شـهيد حســـــــين فهميـده
دانشآموز  13سـاله و شـهيد بهنام
محمـدي ،تنهـا نمونـهاي از هزاران
دانشآمـوز شـهيدي اسـت كه هر
يـك ميتواننـد رهبر ملتي باشـند.
گريههـا و نمـاز شـبهاي خالصانه
و عبادتهـا و مناجاتهـاي بيريـا
و بـدون تعلقـات مـادي آنهـا در
سـنگرهاي خط مقـدم دفاع مقدس
و عشـق بـه شـهادت و رسـيدن به
قرب الهـي و جوار مقـدس حضرت
حـق ،برگهـاي زرينـي در تاريـخ
معنويـت دانشآمـوزان ايـران
اسلامي است.

معنـوي و شـهادتطلبي اسـت كـه درسهـاي فراوانـي را
بـراي نسـل جـوان و آينـده سـازمان داد.
اينكـه حماسـة دفـاع مقـدس چـه سـهمي در تربيـت
دانشآمـوزان و فرزنـدان ما دارد؛ اصلي انكارناپذير اسـت اما
اينكـه برنامهريزان درسـي و معلمـان و مربيان در اسـتفاده
از چنيـن ظرفيـت عظيـم و موقعيـت طاليي چقـدر همت
گماشـتهاند؛ نكتـة مهمـي اسـت كه نبايـد بـه آن بيتوجه
بـود؛ بلكـه بايد بـا نقد و بررسـي وضعيت موجـود ،وضعيت
مطلـوب را ترسـيم و بـا توجـه بـه اسـناد تحولـي نظـام
آموزشـي و پرورشـي بازنگريهـاي الزم را صـورت داد.
در كنـا ِر داشـتن كتابهـاي مناسـب و محتواهـاي
كارشناسيشـده ،نبايـد حـوزة اجـرا و نقـش مـدارس و
معلمـان را ناديـده گرفـت .بـا توجه بـه اهميت مـدارس در
نشـر فعاليتهـاي فرهنگـي زيربنايي و جمعيـت قابلتوجه
مخاطبـان دانشآمـوز ،ميبايسـت بـا اتخـاذ سياسـتها و
جهتگيريهـــــــاي درسـت در جهت پرورش مذهبي و
دينـي دانشآمـوزان ،آگاه نمودن آنان به نادرسـتي فرهنگ
ي بين علم و
منحـط غـرب و نيز نبـود مغايرت و ناهماهنگـ 
دانـش بـا ديـن و مذهب و نيـز آميختگي دين با سياسـت،
گامهـاي مفيـد و مؤثري در جهت تربيـت و پرورش صحيح
دانشآمـوزان سراسـر كشـور و آيندهسـازان ايران اسلامي
برداشـته شود.

تجلیلازمؤلفان
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ویژه نامه سیزدهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه های آموزشی

ویـــــژه نامـــــــه
ســـیزدهمین همایـــش
تجلیـــل ازمؤلفــــــان
و پدیدآورنـــدگان مـــواد
ـی
ـایآموزشـــ
ـانههـ
و رسـ
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یادواره
شهید حججی

مصاحبه با دکتر حيدر تورانی

سرپرست سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی
برنامه درسی باید به خالقیت منجر شود
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