
بهار 1398

www.roshdmag.ir
بـــرای سردبیــــران و کارشناســــــان آموزشـــی، ارتبـــاطات و رســــــانه 

با وب سایت مجالت رشد همراه باشید





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی



 سال نامه رشد شماره 13 بهار 1398 
 مدیرمسئول: محمد ناصري

 شوراي برنامه ریزي و کارشناسي:سيدکمال شهابلو، مانلی نورائی  آشتيانی، سيد سعيد بدیعي،  فریبا کيا
 مدیرداخلي: مانلي نورائي آشتياني 

 طراح گرافيک: نوید اندرودی
 ویرایش: بهروز راستاني، کبري محمودي 
 عکس: غالمرضا بهرامي ، اعظم الریجاني 

 نشاني: تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر شمالي، پالک 266 
 تلفن و نمابر: 88301487 

 چاپ: شرکت افست )سهامي عام(
  www.roshdmag.ir :وبگاه  

آراي مندرج در متون، ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن سالنامه نيست.



یادداشت
  یادداشت آِخر/ محمد ناصری/ 6

سرمقاله
 به مناسبت آغاز سال نو/ مانلی نورائی/8

پنجــــره
  رسالت مجالت رشد در بيانيه گام دوم/ سخنان حجت االسالم والمسلمين دکتر علي ذوعلم، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي در نشست برنامه ریزي ساالنة دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي/10
 دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي یک سازمان یادگيرنده است / سخنان محمد ناصري، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژي 

آموزشي در نشست برنامه ریزي ساالنة دفتر/26

گفت وگــو
  ترغيب به تعالی در مسير یادگيری/ نگاهي به فعاليت هاي 10 سالة دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي در گفت وگو با محمد ناصري، 

مدیرکل دفتر / محمدحسين دیزجی/30

نشست علمی ـ  کاربردی
  رشد و تعالی در مسير یادگيری/ تجربه هاي تأثير بر مخاطبان با حضور حجت االسالم و المسلمين محسن قرائتي/52

گــزارش
 رهبري اثربخش، نقشة راه مدیریت سازمان است / سخنان دکتر حيدر توراني، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 

در بيستمين نشست ساالنة دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي/66
 از سّری ترین سخنان تا جزئی ترین مسائل/ نگاهي به فعاليت تاریخ نگاران و راویان دفاع مقدس/ یونس باقری/72

 بهبود و تحول در کالس درس اتفاق می افتد/ گزارشي از ششمين همایش درس پژوهي دورة  ابتدایي در استان همدان/ محمدحسين 
دیزجی/76

فهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت



ميز گـــرد
 نشریاتي که پشتيبان برنامة درسي اند / ميزگردي با محور نقش و اهميت مجالت رشد در آموزش/84

سامان بخشی
 تدوین کتاب هاي آموزشي با راهنماي توليد کتاب/ نگاهی به تازه ترین راهنماهای کتاب های آموزشی/ زهره امينيان/102

 حضور فهرستگان رشد در مدارس سراسر کشور براي سومين سال متوالي/ گزارشي از انتشار فهرستگان و کتاب نامه هاي رشد در 
سال 1397 / طيبه الدوسی/ 108

  نقش کتاب هاي داستاني در گسترش ذهن / گزارشي از نشست ناشران داستاني در نمایشگاه بين المللي کتاب تهران/ س. رمضانپور/114 
 پایان شانزدهمين جشنوارة کتاب، با معرفي 38 کتاب برتر / دبيرخانة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي/120

  قهرمان هایي که از خط پایان گذشتند/ گزارشي از مراسم پایاني شانزدهمين جشنواره کتاب رشد/ سميه ميرزایی/126

جشنوارة فيلم  رشد
  سينما و آموزش، گامي براي صلح در جهان است/ گزارشي از مراسم اختتامية چهل وهشتمين جشنوارة بين المللي فيلم رشد / 

روابط عمومي جشنواره/134
  دانش آموزان فيلم ساز در چهل وهشتمين سکانس جشنوارة بين المللي فيلم رشد/ روح ا... مالمير/140

  رقابت فرهنگيان فيلم ساز در چهل و هشتمين جشنوارة بين المللي فيلم رشد / روح ا... مالمير/144
  کارگاه نقد و بررسي فيلم هاي فرهنگيان و دانش آموزان فيلم ساز در چهل و هشتمين جشنوارة بين المللي فيلم رشد 

/ روح ا... مالمير/148

جشنوارة عکس رشد
  مسائل آموزش و پرورش از پشت لنز دوربين شما/ گزارش مراسم پایاني دهمين جشنوارة عکس رشد/154

 نمایندگان رشد
  معرفی نمایندگان نشریات رشد در سال 1397/  166

کارنامة رشد
  روزشمار سال 1397/ 174

فهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت



همکاران ارجمندم در دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی

... هر شروعی را پایانی است و امروز که پس از یک دهه 
حضور در دفتر، این فضای دوست داشتنی را ترک می کنم، 
وظیفة اخالقی خود می بینیــم از همراهی و همفکری و 

همدلی شما، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
بی تردید، »مجالت رشــد« یک ســرمایة اجتماعی 
ارزشــمند برای سیســتم آموزش و پرورش ایران است. 
خانوادة بزرگ رشــد با پیشینة بیش از نیم قرن، در رشد 
و بالندگی ذهنی و روانی، روزآمد ســاختن دانش، اصالح 
بینش و تقویت مهارت های حرفه ای مخاطبانان خود، قطعًا 

تأثیر فراوان داشته است.
برای من جای بسی افتخار است که در طول خدمت 
نزدیک به سی و چهارسالة خود، بخش قابل توجهی را در 

خدمت همکاران عزیزم در این دفتر بوده ام.
خاطرات بسیار شیرین و بهجت انگیز، موج در موج، در 
کرانه های ذهنم از این دوره وجود دارد. آنچه در این نوشته 
و یادداشــت به آن تأکید می کنم، »رویکرد اصلی دفتر« در 

این دوره است.

رویکردهای دفتر
همة ما با همدلی یکدیگــر، برای نیل به کیفیت بهتر 
و بهره ور ساختن فرایندهای دفتر، در همة لحظات کار، به 

رویکردهای زیر تأکید داشتیم:
1. مخاطب محوری به جای سلیقه محوری؛

2. درک اولویت های زمانه به لحاظ ذهنی و زبانی و کنشی؛
3. درک تطبیق متون مجالت با سیاست های کالن آموزش 

و پرورش؛

یادداشت

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُقْل َربِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق ...
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4. تأکید بر نوآوری و خالقیت و پرهیز از سطحی انگاری؛
5. ایجاد فضای شوق انگیز و رغبت آفرین به تالش گروهی؛

6. برنامه محوری و نقد علمی پس از تولید مجالت؛
7. بهره منــدی از همة ظرفیت های بومــی در فرایندهای 

مدیریتی؛
8. تأکید بر سنجه های کیفی )استاندارد( در همة مراحل 
تولید، اعم از نیازســنجی، تولید محتــوا، پردازش زبانی، 
صفحه آرایی، چاپ و بازخورد سنجی و اصالح ورودی های 

سیستم پس از هر دوره؛
9. مستندسازی تجربه ها و تأکید بر تولید »سالنامة رشد«؛

10. تکریم بزرگان و پیشکسوتان در هر فرصتی؛
11. ایجاد زمینه برای گفت وگوی رودررو با مخاطبان؛

12. ایجاد و تقویــت روحیة تعامل با همة دفاتر مرتبط با 
آموزش و پرورش؛

13. ایجاد عدالت جنسیتی و تسهیم مطالب به دختران و 
پسران، با رعایت ویژگی های مشترک و متمایز؛

14. توجه جدی به زبان آموزی، ادبیات داستانی و طنز؛
15. توجه به ارائة متون دینی با رعایت نیازهای زمانه؛

16. تربیت نسل آیندة روزنامه نگار و نوین در قالب جلسات 
کارگاهی؛

17. استفاده از یافته های علمی صاحب نظران دانشگاهی و 
حوزوی در غنی سازی محیط کار؛

18. تأکید بر ارتباط طولی محتوای مجالت دانش آموزی؛
19. توجــه بــه تخصص گرایــی در حوزه هــای مفهومی 
و گونه های نوشــتاری و تصویری با تشــکیل »شــورای 

سردبیری« در مجالت پرشمارگان دانش آموزی؛
20. توجه به یافته های پژوهشی در استان ها و حوزة ستاد 

از بازخورد مطالب مجالت؛
و...

طبیعی است برای عینیت بخشیدن به این رویکردها، 
بایســتی برنامه ها و نقشــه های عملیاتی طراحی و اجرا 
می شد که هرســاله و بنا به شرایط زمانه، گزارش کامل و 
دقیق آن ها تا حدودی در نشریة »سالنامة رشد« همان سال، 

مستند سازی شده است.
تصورم این است به جز صدها و هزاران عنوان مجله که 
افتخار تولید آن در دهة گذشته به همکاران بنده منتسب 
است، قطعًا محتوای نشریة »سالنامة رشد« چراغ راه روشنی 
برای آیندگان خواهد بود تا از رهگذر آن، برای برنامه ریزی 
و سازمان دهی و اجرای فرایندهای آینده، استفادة معقول 

و حرفه ای ببرند.
در پایان، ضمن قدرشناســی مجدد از همة همکاران 
در همة بخش های داخل و خارج از دفتر )ســتاد آموزش 
و پــرورش، دفاتر ســازمان، نمایندگان مجالت رشــد در 
استان ها و...(، از خدای مهربان می خواهم تا مجالت رشد، 
این سرمایة ارزشمند اجتماعی را پویاتر، جذاب تر و مؤثرتر 
برای آیندگان حفظ کند و نسل کودک و نوجوان و جوان 
امروز و فردا را با مفاهیم و معانی عمیق و ســازنده ای که 
خواهد داشت، به آینده ای روشن تر از دیروز رهنمون سازد.

بی تردید، در طول این ســال ها کاســتی هایی وجود 
داشته است. به ویژه اگر در شرایط کار دفتر، رفتار و سخن 
اینجانب باعث دلخوری و کدورتی شــده است، صمیمانه 

پوزش می طلبم.
از خداونــد منان، برای همگان ســعادت، ســالمت و 

سرافرازی روزافزون آرزومندم. 

                                        محمد ناصری
                                      فروردین 1398
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بهار، فصل شکفتن است، فصل رویش است، فصل تحول و 
دگرگونی است. اگر با چشم بصیرت به تحولی که در عالم 
طبیعت اتفاق می افتد نظر افکنیم، صدای شــور زندگی، 
ترانة حیات، عشق و میل به کمال مطلق را در همة اجزای 
طبیعت می بینیم. همه جا پر از سرود سرزندگی، شادابی و 
کمال یابی است. اگر با همین چشم بصیرت به عالم هستی 
نگاه کنیم، می بینیم که در کل عالم وجود و کائنات، تنها 
انسان است که به عنوان احسن موجودات خلق شده است. 

سرمقاله

مانلی نورائی آشتیانی / عضو شورای سردبیری

خداوند متعال با ظرفیت ها و استعدادهایی که در انسان به 
ودیعه نهاده و ابزار و امکاناتی که در اختیارش گذاشــته و 
استعدادی که در او فراهم آورده است، او را آزاد گذاشته تا 
مسیر کمال را بپیماید. وجه امتیاز انسان با همة موجودات 
خلقت »عقل« اوســت که با بهره مندی از آن باید مســیر 
کمال خود را طی کند. اینجاســت که خداوند امکاناتی به 
انسان عطا کرده، پیامبران درونی در او قرار داده و عقل به 
عنوان مهم ترین پیامبر درونی، راهنمای عمل انسان است. 

به مناسبت آغاز سـال نو
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ضمن اینکه خداوند متعال پیامبرانی برای بشــر فرستاده است تا در 
مورد آنچه از عقلشان مغفول است او را راهنمایی و آگاه کند. 

در آغاز این فصل رســتاخیز پرشــور حیات در طبیعــت از خداوند 
می خواهیــم با تقدیر خویش قلب های ما را متوجة تحول واقعی کند 
که به دســت خودمان است و همه هم نســبت به ایجاد این تحول 
مسئولیم. اگر نّیت ها را خیر کنیم، ان شاء اهلل حرکتمان را »ِبسم رب« 
شــروع می کنیم و با »ِبسم رب« ادامه خواهیم داد. از محضر خداوند 
متعال می خواهیم که کارمان را در سال جدید به نام »او« شروع کنیم 

و با توفیقاتی که نتیجة الطاف اوست بتوانیم این راه را ادامه دهیم.
* * *

ســالنامة رشد شما را با یک سال فعالیت  و تجربه های دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی در حوزة مجالت رشد، فیلم رشد، عکس رشد، 

کتاب نامة رشد و... در سال 1397 آشنا می کند. با ما باشید!
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سخنان حجت االسالم والمسلمین دکتر علی ذوعلم،
 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نشست برنامه ریزی ساالنة

 دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

پنجره

رسالت مجـالت رشد
 در بیانیة گام دوم انقالب اسالمی 

بســم اهلل الرحمن الرحیم. خداوند را سپاسگزارم که 
توفیق حضور در جمع دوستان، برادران و خواهران بسیار 
ارزشــمند، نخبه، دلسوز و توانمندی را که بخش عمده ای 
از بــار تحول در آموزش و پرورش و پیشــبرد امر تعلیم و 
تربیت را بر عهده دارند، به من داد. از افرادی که قبل از ما 
در این دفتر بودند، از آقای دکتر حداد عادل که بنیانگذار 
مجموعة این دفاتر بودند، از آقای گلدانســاز و دوستان 
دیگر تــا زمان آقــای ناصری و جمع حاضــر، و از همة 
چهره های ارزشمندی که در این فرایند حضور داشته اند، 
قلم زده اند، و جهت  و مسیر کار را مشخص کرده اند، تشکر 
می کنم. خداوند را ســپاس گزاریم که این نشست در آغاز 
پنجمین دهة انقالب برگزار می شــود و امیدواریم ما هم 

بتوانیم در مسیر هم سویی با گام دوم انقالب اسالمی گامی 
برداریم.

زمانــی که با جنــاب آقای ناصری برای این  جلســه 
برنامه ریزی می کردیم، خبــری از »بیانیة گام دوم« نبود. 
این بیانیه برای ما بهانة خوبی شــد که امروز به استناد آن 
حرف  هایی بزنیم. برداشت من این است که بیش از اینکه 
به محتوای آن بپردازیــم، بیانیة گام دوم باید مدلی به ما 
بدهد که ما بعد از 40 سال بررسی کنیم که دستاوردهای 
مــا چه بــوده اســت و االن و در چه وضعی قــرار داریم. 
خطاهای ما چه بوده اند و آن ها را برطرف و تصحیح کنیم. 
ببینیم چه جهت گیری های کالنی را باید بعداً دنبال کنیم 
و در چه مســیری باید پیش برویم. وقتی که رهبر انقالب 
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چنین مدلی را ارائه می دهند، به خصوص برای ما می تواند 
چارچوب بسیار هدایتگری باشد. به نظر من در این نشست، 
نه فقط باید برنامة یک سال بعد را تدوین کنیم، بلکه باید 
ببینم گام دوم چیست. 40 سال زحمت کشیده شده و کار 
شده است که به این دستاورد رسیده ایم؛ دستاوردی بسیار 
ارزشمند که معلمان، دانش آموزان و  مدارس ما  از آن بهره 
برداری می کنند. ولی آیا همین کافی است؟ یا اینکه باید به 
یک جهش، یک حرکت، و یک تحول، شــناخت اقتضائات 

زمان و وضعیت کنونی مان برسیم. 
چون میالد مسعود حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 
اســت، باید از همکاران خواهرمان تشکر و سپاس گزاری 
کنیم. خواهران در این مجموعه ها معمواًل تالش مضاعفی 
دارنــد. چون درکنار کاری که باید انجام بدهند، در همین 
مســئولیت فرهنگی و اداری خودشــان باالخــره یا مادر 
هستند یا باید به خانواده رسیدگی کنند و  این واقعًا جهاد 

مضاعفی اســت. تبریک می گویم میالد مسعود حضرت 
فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( را و امیدوارم بتوانیم حقیقتًا 
آن مکتــب و نگاه و نگــرش را در کار خودمان هم متبلور 

کنیم.
 همچنین میــالد فرزند خلف حضــرت فاطمه زهرا 
)ســالم اهلل علیها(، رجــل الهــی، آن حکیــم انقالبی، آن 
بنیان گذار فیلســوف و اندیشمند، حضرت امام خمینی 
)رضوان اهلل تعالی علیــه( را تبریــک عــرض می کنم. اگر 
بخواهیم در یک کلمه بگوییم که ما در گام دوم چه کاری 
می خواهیم انجام دهیم، عرض من این است که ما باید در 
گام دوم، فکر و اندیشــة امام را بشناسیم و همان اندیشه 
را بــه اقتضای زمان، به اقتضای نیاز و به اقتضای مخاطب 
در جامعه مان نهادینه کنیم. ما نمی خواهیم کار ســختی 
انجام دهیم. اگر امام 80-70 قبل ایدة تحول در جامعه را 
مطرح کرد و آرمانی را نشــانه گیری کرد و در یک الیه ای 
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از آن آرمان توانســت هدفی را ترسیم کند و به آن هدف 
دست پیدا کند، با همت مردم، با همراهی مردم، از مردم، 
با مردم، برای مردم، ما هم باید بتوانیم با معلمان، با دانش 
آموزان، از معلمــان، از دانش آموزان، برای معلمان و برای 
دانش آموزان همان آرمان ها و هدف گیری را و همان سیره 

و سبک را دنبال کنیم. 
من چند روز گذشــته در »بشاگرد« بودم. عرض کنم، 
متأسفانه تالش هایی که دوســتان انجام می دهند، در آن 
الیه هایی که باید برود، نمی رود. من دیروز به هر مدرسه ای 
که در بشاگرد رفتم، از معلمان و دانش آموزان سؤال کردم 
که مجلة رشد کجاســت، اصاًل انگار اسم این مجالت هم 
به گوششــان نخورده بود. همان جا احساس کردم چقدر 
ما دربارة عدالت آموزشــی سخن می گوییم، اما از آن دور 
هستیم. ما شبکة رشد را داریم که باید از آن استفاده کنند، 
اما اصاًل امکانی برای بهره برداری از اینترنت در آنجا وجود 

نداشت.
 البته بشــاگرد نسبت به سال های قبل بسیار متحول 
شده اســت. آنجا نمونه ای است که نشان می دهد، چگونه 
بــا یک روحیة جهادی و با عــزم مردمی که نه حوزه و نه 
دانشــگاه دیده اند و نه تجمالت و آداب ما را دارند، خیلی 
خاکی، بی صــدا و بی ادعا، کاری کرده انــد که چهرة آن 
منطقه عوض شده است. اما آیا به وضع مطلوب رسیده اند؟ 

قطعًا نه.
با توجه به جلســة امروزمان به این فکر می کردم که: 
واقعًا ما با این ابزاری که داریم، چه کار می توانیم بکنیم؟ در 
این دفتر پنج کار مهم انجام می شــود که هر کدام به نوبة 

خود می تواند تحول ساز باشد. 

 مــا در همان جهاتی که مطرح کــردم، در مقام یک 
بازآرایی تشکیالتی هستیم. سرکار خانم کیا سال ها است 
در این دفتر مشغول هستند، هنوز گله مندند که فهرست 
منابعی که می تواند به فهم دانش آموز در فالن درس کمک 
کند، در پایان کتاب درســی نمی آید. چرا نمی آید؟ ما که 
کنار هم هســتیم. ما که با هم بیشــتر از یک اتاق فاصله 
نداریم. هنوز گله مندیم که چرا در نیازسنجی برای مجالت 
رشــد مرکز مطالعات و پژوهشگاه هیچ احساس وظیفه ای 
نمی کند. یا ما سفارش نداده ایم یا اینکه آنجا ساز و کارهایی 
هســت که این تحقق پیدا نمی کند. خب چرا؟  ما که زیر 

یک سقف هستیم. 
یا نکته ای که دربارة زیرساخت های سخت افزاری شبکة 
رشــد مطرح شــد. چرا نباید ما پنج سال قبل به این فکر 
می افتادیــم؟ این چراها را چگونــه باید جواب بدهیم؟ آیا 
همه را رئیس ســازمان باید جواب بدهــد؟ قطعًا نه. یک 
مانع آن جزیره ای بودن تشــکیالتی است. در دفتر فنی و 
حرفــه ای و کاردانش و دفتر تألیف نظری این تلقی وجود 
دارد که مثاًل گروه قرآن، گروه ادبیات، گروه زیست شناسی، 
گروه ریاضی و... فقط باید برای دورة متوســطه نظری کار 
کنند و  فنی و حرفه ای و کاردانش باید برای خودشان سراغ 
متخصصان ریاضی، زیست شناسی یا زمینه هایی که مربوط 
به رشته هایشان است، بروند. چرا باید این طور باشد؟ مگر 

ما دو تا آموزش و پرورش هستیم؟ 
بعد ما برای کارهای پژوهشی مان سراغ مسائلی می رویم 
که مسائل درجة سوم و چهارم هستند. مسائل درجة اول و 
درجة دوم ما نه کشف می شوند و نه مطرح، و نه به دنبال 
آن هستیم که به آن ها پاسخ بدهیم. ما در درجة اول باید 
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به یک برنامه ریزی تحولی در خود سازمان که بتواند این بار 
تحول را بردارد، دست بزنیم. یعنی اگر نگاه ما نگاه 10 سال 
قبل، ارتباطاتمان ارتباطات 10 سال قبل، و تشکیالتمان 
تشکیالت 10 سال قبل باشــد، نمی توانیم بگوییم تحول 
بنیادین اتفاق افتاده اســت؛ چون فقط یک شعار می شود. 
بعد خودمــان در مصاحبه ها  می گوییم تحول هنوز اتفاق 
نیفتاده است. در صورتی که تحقق این شعار به عهدة خود 

ماست. به قول شاعر: 
من از بیگانگان هرگز ننالم / که بامن هرچه کرد آن آشــنا 

کرد
من به وزارتخانــه و معاونت ها کاری ندارم چون آن ها 
برای خودشــان دارند تالش می کنند و زحمت می کشند. 
منتها این نکته درست است که رابطة ما باید با آن ها خیلی  
رابطة نزدیکی شــود و نباید فکر کنیم کــه فقط ما باید 
مجالت رشد را تولید کنیم. ما اگر بتوانیم همان دانش آموز 
بشاگردی را در تولید مجالت رشد شرکت بدهیم، این هنر 
ماســت. یعنی به گونه ای شود که اگر مجله برایش ارسال 
نشد، بگوید کجاست آن مجلة رشدی که حرف مرا می زد؟ 
در مرکز تهران همین طور. در شیراز، مشهد و تبریز و همه 
جا همین طور. آن نیاز باید احســاس شود که اگر او تشنه 

شد، این آب از باال و پس بجوشد.
پیشنهاد روشن بنده این است که ما در خود این دفتر 
که بحمدهلل، هم از چهره های پیشکسوت و هم از جوان های 
فعال و نوگرا و از طیف های مختلف فکری برخوردار است، 
ذیل همان تفکر انقالبی اســالمی و تفکــر حضرت امام، 
بتوانیم همة حرف ها را داشــته باشیم. دوستان با هدایت 
جناب آقای ناصری کارگروهی تشــکیل بدهند و یک گام 

دوم برای خودشان تعریف کنند: گام دوم ما چیست؟
حال ممکن است دو سه نفر را بنده به عنوان مشاوران 
رئیس سازمان پیشنهاد بدهم. کسانی که تلقی من این است، 
خارج از مجموعه، کاری می توانند انجام بدهند، اما رکن آن 
خود شــما هســتید. نمی خواهیم دوباره به چارچوب سند 
تحول بپردازیم که مبانی نظری چارچوب تحول و اندیشــه 
دربارة این سند چیست و فقط حرف بزنیم. شهید بهشتی 
50 سال قبل برای بچه ها کتاب های دینی تألیف کرده است. 
گاهی که من آن ها را می خوانم، می بینم همان ها را اگر امروز 
به بچه هــا درس بدهیم ـ  با عرض معذرتـ  از کتاب هایی 
که امروز نوشــته ایم، بهترند. جلســه گذاشته ایم، گفته ایم 
می خواهیم علمی بنویسیم، چارچوب نظری و مبانی تعیین 
کرده ایم، الگوهای مفهومی شرح داده ایم، و همین طور حرف 

زده ایم. اما آنچه در آمده است، به دل نمی نشیند.
هنرمندی مثل کمال الملک، وقتی نقاشــی کشیده، 
مبتنی بر ســند نقاشی نکرده اســت. درس خوانده، سند 
خوانده، فلسفه خوانده، حکمت خوانده، فکر کرده، ولی این 
تابلویی که ترسیم کرده، از فکری عمیق برخوردار و از یک 
حال هنری برآمده اســت. این حال خیلی اهمیت دارد. اگر 
این حال نباشد، ما همه چیز داریم، اما همة آن ها کلیشه اند 
و فقط به درد کتابخانــه و گزارش به دیگران می خورند. ما 

مـا بایـد در گام دوم، فکر و اندیشـة امام را 
بشناسـیم و همـان اندیشـه را بـه اقتضاي 
اقتضـاي  بـه  و  نیـاز  اقتضـاي  بـه  زمـان، 

مخاطـب در جامعه مـان نهادینـه کنیـم
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100 جلد تحقیق کرده ایم. بر اساس این 100 جلد تحقیق، 
10 جلد چارچوب برنامة  درسی هم نوشته ایم. شش سند هم 
تولید کرده ایم. اما کجاســت؟ بعد از شهادت شهید بهشتی 
مردم شــعار می دادند و می گفتند: »آمریکا در چه فکریه، 
ایران پر از بهشتیه.« ولی آیا واقعًا یک بهشتی داریم؟ آیا یک 
مطهری، یک رجایی، یک باهنر داریم؟ رجایی و باهنری 
که در آموزش و پرورش دغدغة دانش آموز را داشتند. یعنی 
ما را برای دیگران می خواستند، نه ما برای خودمان. ما گاهی 
می شــویم ما برای خودمان. پــس دیگران چی؟ می گوییم 
دیگران که دکترای فالن رشته ندارند، یا فالنی حرفش حرف 
سطحی است، یا فالنی روی فالن موضوع کار نکرده است یا 

اصاًل اقتضائات ما را نمی دانند و از این قبیل حرف ها.
واقعًا در طول 10 ســال، 20 سال یا 40 سال گذشته 
سازمان ما چقدر یادگیرنده بوده است؟ ترجمه کردن منابع 
خارجی که یاد گیرندگی محســوب نمی شــود. ما ایرانی 
هستیم، باید ایرانی بیندیشیم. ما مسلمانیم، باید اسالمی 
بیندیشــیم. ما انقالبی هســتیم، باید انقالبی بیندیشیم. 
هویت ما این است. هویت ملی ما سه مؤلفة خیلی روشن 
دارد: ایران، اســالم و انقالب اسالمی. ما می توانیم به این 
سه مؤلفه افتخار کنیم و آن ها را  پیش برنده تلقی کنیم. 
این سه مؤلفه با هم و در هم تنیده معنا می دهند، نه جدا 

از هم. نه اینکه مثاًل اگر تخت جمشید را نماد کردیم پس 
این ُبعد ایرانی ماست. اگر یک جا قرآن را برجسته کردیم، 
این ُبعد اسالمی ماســت. اگر یک جای عکس امام زدیم، 
ُبعد انقالبی ماســت. نه، این ها با هم هستند. در درجة اول 
تحلیل و فهم این مویرگ ها و تار و پودی که در هویت ملی 
ماست، بسیار اهمیت دارد. اینکه در ما همان حالی را ایجاد 
کند که در کمال الملک ایجاد می کرد و در همین انســانی 

که در این مکان صاحب نام است: امیرکبیر. 
به اعتقاد من، امیرکبیر دقیقًا همین طور بود. یعنی او 
یک مســلماِن ایرانِی انقالبی بود. او واقعًا انقالبی بود، ولی 
شعار انقالب نمی داد. چون در آن زمان واژة انقالب خیلی 
مطرح نبود. امیرکبیر در عمــل در حد مقدورات خودش 
همان کاری را کرد که امام خمینی انجام داد. همان نگاهی 
را که امام خامنه ای امروز دنبال می کند و همان نگاهی 
که بر اســاس آن ما می گوییم پیشرفت ، تعالی و سند 50 
ســاله، همان را انجام داد. حرفش خیلی هم ساده بود. او 
می گفت: به  جای اینکه بچه ها را به ایتالیا، بلژیک یا فرانسه 
بفرستید که درس بخوانند و بعد عده ای اصاًل برنگردند و یا 
عده ای که برمی گردند، تفکرشان تفکر غربی شده باشد، ما 
خودمان یاد می گیریم. ما یادگیرنده ایم. ما از دیگران دعوت 
می کنیم بیایند اینجا و به ما یاد بدهند. ولی عمرش کفاف 
نداد که خودش این فرایند را هدایت کند. به همین سبب 
بعداً بحث توپ ســازی و علوم پایــه ماند و بحث حکمت و 
فلسفه و مانند این ها دیگر غایب شد. جهت گیری دارالفنون 
هم بعد از امیرکبیر تغییر کرد. ولی  ایدة استقالل علمی، 

ایدة او بود. 
یعنی ما حاضریم یاد بگیریم. باید یاد بگیریم. از غرب 

نبایـد فکـر کنیم که فقـط ما بایـد مجالت 
رشـد را تولید کنیـم. ما اگـر بتوانیم همان 
دانش آمـوز بشـاگردي را در تولیـد مجالت 

رشـد شـرکت بدهیم، این هنر ماسـت
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یاد می گیریم، از شرق هم یاد می گیریم، از گذشتة خودمان 
هم یاد می گیریــم. یادگیرندگی ما هیچ مرزی ندارد. ولی 
مهم این است که چه چیز را باید یاد بگیریم. ما امروز حتمًا 
به حافظ نیاز داریم. ولی به همان حال و هوایی که حافظ 
داشــت و مثاًل می نشست لب جوی آب و گذر عمر را نگاه 
می کــرد، نیاز نداریم؟ آیا باید ایــن کار را بکنیم؟ یا اینکه 
آنچه را که می خواهیم یاد بگیریم، باید مشخص و انتخاب 
کنیم؟ ما از مولوی، فردوسی، ابن سینا و خواجه نصیر 
باید یاد بگیریــم. از هگل و کانت هم باید یاد بگیریم. از 
داروین هم باید یاد بگیریم. اما مهم این است که چه چیز 

را یاد بگیریم.
ما هرگز غربی نیســتیم و هرگز نمی گوییم فرهنگ ما 
باید فرهنگ جهانی شــود. چون اصاًل محتوایی پشت سر 
این عنوان نیســت. فرهنگ جهانی یعنی چه؟ مگر جهان 
یک فرهنگ دارد؟ کجای جهان؟ برای چی؟ هرچند وقتی 
ما می گوییم فرهنگ ایرانی، به این معنی نیست که هرچه 
در فرهنگ امروزمان هســت را قبــول داریم. اگر فرهنگ 
امروز ما یک فرهنگ بســیار منزه در سطح کامل و عالی 
بود که وضع ما خیلی خوب بود. همه وجدان کار داشتند، 
همه نظم داشــتند، همه وظیفه شناس بودند، همه روحیة 
همکاری و همدلی داشتند، همه حاضر بودند نسبت به هم 
تواضع داشته باشند، و همه عدالت خواه بودند. اگر این طور 
بود چه اتفاقی می افتاد؟ خیلــی عالی بود. امروز فرهنگ 
اقتصادی ما خراب است، فرهنگ سیاسی ما اشکال دارد، 
فرهنگ آموزشــی ما عیب دارد. یعنی هر عیبی که وجود 
دارد، از معایب فرهنگی ماســت. پس اگر به فرهنگ ایران 

افتخار می کنیم، به نقاط مثبتش افتخار می کنیم. 

ما گاهی مباحث را قاطی می کنیم. به همین دلیل هم 
همة ما که پشت این میزها هســتیم، می گوییم فرهنگ 
ایرانی، فرهنگ اســالمی، فرهنگ انقالبــی. ولی فرهنگ 
انقالبی یعنی چه؟ یعنی فقط شــعار بدهیم؟ این فرهنگ 
انقالبی نیست. این کاری نمادین است که یک روز از سال 
انجام می دهیم. باید ببینیم آن عقالنیتی که در امام بوده 
اســت، چیســت. آن حکمتی که در انقالب اسالمی بوده 
اســت، چیست. استقالل به معنی ظلم نپذیرفتن و زیر بار 
نرفتن، خودباوری ملی و خوداگاهی ملی، آن چیست. آن 
آزادی به معنای اینکه واقعًا باید در جامعة ما بیش از آنچه 
هســت در فضای علمی و فکری مــا تحقق پیدا کند، آن 

چیست. 
من می بینم کارشناس می ترسد دربارة مدیرکلش نظر 
بدهــد. این یعنی فقدان آزادی. آزادی که فقط در خیابان 
و روزنامه نیست. آزادی در همین جا باید باشد. یعنی اگر 
دوســتان نسبت به بنده انتقاد داشتند، بتوانند با شجاعت 
بگویند و اگر دیدند مــن قبول نمی کنم، مرا توبیخ کنند. 
این یعنی آزادی. مثاًل کارشــناس مسئول فالن ادارة کل 
به من زنگ می زنــد و می گوید: آقــا، معاونی که مربوط 
به کار ماســت، اصاًل برای این جلسه که شما می خواهید 
بیایید، مرا دعوت نکرده اســت. یعنــی تا این حد خفقان 
و خودخواهی مدیریتی وجود دارد. این اشــکال ماســت. 
باید آن را بفهمیم. وقتی می گوییم انقالبی هستیم، یعنی 
همین. من با افتخار می گویم سازمان ما باید یک سازمان 
ایرانی، اسالمی و انقالبی باشد. سازمانی که می خواهد برای 
خودش حیات طییه را تجربــه کند. همین که در »دفتر 
انتشارات و فناوری آموزشی« صمیمیت و هم افزایی وجود 
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دارد، خیلی ارزشــمند است. این را باید حفظ کرد، ولی نه 
فقــط برای خودمان. یعنی باید دِر ایــن دفتر را باز کنیم 
و بگوییم: دفترتألیف هم باید همین طور بشود، پژوهشگاه 

باید همین طور بشود. 
به نظر می رســد هدف اصلی ما و گرانیگاهی که نقطة 
آغاز و نقطة پیشران تحول ماست، مدرسه است. ما هر دو 
روز و نیم یک مجله تولید می کنیم، هر روز سه کتاب امضا 
می کنیم که چاپ بشــود، هرچند 10 روز یک پژوهش را 
رونمایی می کنیم، هر ســال 50 هزار تن کاغذ را به کتاب 
و مجلــه تبدیل می کنیم و مانند این ها. خب، چه شــد؟ 
اگر مدرســة ما تکان نخورده باشد، اگر مدرسة ما تولیدات 
ما را بــرای خودش ابزار و مقدمه قــرار ندهد، چه؟ ما به 
مدرسة پویا، صالح و مدرسة زندگی نیاز داریم. مدرسه ای 

که بچه ها در آن نفس بکشــند و لذت ببرند. مدرســه ای 
کــه معلمش بتواند از مدیرش انتقاد کند. مدرســه ای که 
مدیرش آن را مشارکتی اداره کند. مدرسه ای که خانواده ها 
در هدف گذاری های آن شــریک باشند. نگوییم آن پدر و 
مادر که درس نخوانده اند. من از شما می پرسم آیا تأثیر پدر 
و مادر بر فرزندان فقط زمانی اســت که تحصیالت داشته 
باشند؟ چه کسی گفته است؟ همة ما دیده ایم، در بعضی 
خانواده  ها، پدر و مادر خیلی تحصیلکرده نیستند. نه اجتهاد 
حوزه دارند و نه دکترای دانشگاه. آنچنان عمق تربیتی در 
فرزندشان ایجاد کرده اند که آدم غبطه می خورد. برای من 
پیش آمده اســت که بارها غبطه خورده ام به حال بعضی 
از خانواده هایی که دیده ام، پدر چقدر قشــنگ با فرزندش 
تعامــل کرده و االن فرزندش روی پای خودش ایســتاده 
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است. فرزند او در زندگی و کارش خالق، با نشاط و امیدوار 
است و دارد کار می کند، ولی بسیاری از ما نتوانسته ایم.

زمانی مرحوم پرورش در جلسه ای تعریف کرد: »چند 
روز قبل اتفاقی باعث شد که به گریه افتادم.« در آن زمان 
که همه با امور تربیتی برخورد چکشــی می کردند که یا 
نباید باشــد یا دفاع محض می کردند که باید باشد، ایشان 
دفاع حکیمانه ای داشــت. در ابالغی که آن زمان در امور 
تربیتــی به من داد، چنین تعبیری بــه کار برد که: »من 
در خدمت شــما هستم، چرا که شــما در خدمت تربیت 

هستید.« 
در واقــع وزیر آموزش و پرورش کشــور تلویحًا با من 
شــرط کرد که اگر در خدمت تربیت باشی من در خدمت 
شــما هستم. ایشان تعریف کرد، وقتی که فرزند بزرگشان 

کوچک بــود، کاری کرده بود که او عصبانی شــد. گفت 
جوری شــد که مــن دنبال او کردم تــا او را بگیرم و با او 
صحبت کنم. فرزندم شروع کرد به دور حوض دویدن و من 
هــم به دنبال او افتادم. یک مرتبه به خودم آمدم و گفتم: 
»مِن وزیر آموزش و پرورش، از یک برخورد تربیتی با فرزند 
خودم که یک نفر اســت، عاجزم. االن که بار 8-7 میلیون 
دانش آموز بر دوش من اســت، چگونه می خواهم آن ها را 

تربیت کنم؟!«
گفت همان موقع به گریه افتادم. گفتم: »خدایا این بار 
را بر دوش من گذاشته ای، اما من عاجزم از تربیت یک نفر! 
بعد بالفاصله به این نتیجه رســیدم که خدایا چقدر خوب 
صحنه ای برای من پیش آوردی که این عجز از تربیت برای 
من ملموس شود. با خودم گفتم شاید خدا می خواست به 
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من نشان بدهد که تو می گویی من وزیر آموزش و پرورش 
هستم، برای بچه ها برنامه دارم، پدران باید چنین کنند و 
مادران باید چنان کنند، اما خودت از یک برخورد تربیتی 

با فرزندت، گاهی ناتوان می شوی. حواست باشد.«
نگاه شهید رجایی و شــهید باهنر این بود که ما باید 
بتوانیم در مدرســه فضایی ایجاد کنیم که بچه ها بتوانند 
تربیت شوند. ما که تربیت کننده نیستیم. خوش بختانه در 
تعریف تربیت این کنایة بســیار زیبا آمده است که: تربیت 
یعنی زمینه ســازی. پس ما باید زمینه سازی کنیم. آن هم 
برای یک فرایند. این هم فرایند است. یعنی نمی شود با یک 
بخشــنامه و یا تصمیم پشت تریبون تلویزیون اعالم کنیم 
و بعد هم بگوییم اقدام شــود. کسی که نامه را می خواند، 
اواًل باید فهمیده باشد که به او چه گفته ایم که اقدام کند. 
بعد هم باید متوجه شود که چگونه اقدام کند، با چه کسی 
اقــدام کند، کجا اقدام کند، چه زمانــی اقدام کند و اصاًل 

اقتضائات آن اقدام چیست.
حــاال اگر رهبری می گویند ما آماده ایم خطاهایمان را 
تصحیح کنیــم، یعنی همین. باید همین  خطاها را اصالح 
کنیم. ما اگر مدرســه را هدف قرار دهیــم، می توانیم به 
جایی برســیم. مدرســه هم باید خودش هویت پیدا کند. 
ما باید بتوانیم از طریق مجالت رشــد و ســایر رسانه های 
در اختیارمان به دوســتان بگوییم: اگر یک مدرسه هویت 
داشــت، می شــود »دارالفنون«. دارالفنون هویت دارد. در 
این مدرســه زمانی امیرکبیر حضور داشت. چنین فکری 
وجود داشــت که هنوز هم الهام بخش اســت. یا می شود 
»مدرســة البرز«. درست است افرادی را که این مدرسه را 
پایه گذاری کردند، ما قبول نداریم، چون اهدافشــان چیز 

دیگری بوده، اما به هر حال کاری اســت که ماندگار شده. 
اتفاقًا می گوییم افتخــار می کنیم که امروز خودمان داریم 
آن را اداره می کنیــم. البته به شــرط اینکه همان هویت 
را مدرســة البرز امروز پیدا کرده باشد. می شود »مدرسة 
علوی«. ممکن است من شخصًا با بعضی جهت گیری ها و 
رویکردهای مدرسة علوی تفاوت سلیقه ای داشته باشم، اما 

این مدرسه هویتی دارد.
خب، امروز چند تا از مدارس ما هویت دارند؟ مدرسة 
هویت دار یعنی مدرسه ای که مدیرش می داند این مدرسه 
می خواهد چه کار کند. صرفًا به خاطر بخشنامة وزیر برنامة 
ویژة مدرســه را اجرا نمی کند. اگر خودش این دیدگاه را 
داشته باشــد که مِن مدیر باید یک ساعتی را به نیازهای 
منطقه ای، محلی، بومی و مدرســه ای اختصاص بدهم، آن 
وقت خیلی قشــنگ و زیبا می شــود. این مدیر مدرسه به 
این حد رسیده اســت. حاال اگر وزیر هم بگوید انجام بده 
و این ها به هم گره بخــورد، تحولی اتفاق می افتد. اما اگر 
مدرسه ای اســت که اصاًل هویتی ندارد، مدیرش از جایی 
ابالغ گرفته که مدیر آن مدرسه بشود، در حالی که محل، 
منطقه و معلمان را نمی شناسد، وقتی می آید می خواهد از 
صفر شــروع کند، نمی داند که آنجا از 10 سال قبل مدیر 

داشته است، این مدرسه دیگر هویت پیدا نمی کند. 
مدرســة بدون هویت نمی تواند در فرزندان ما هویت 
ایجاد کند. مدرسه ای است که معلم آن تعلقی به آن ندارد. 
به دبیرش از فالن جا گفته اند، شما شش ساعت کم دارید، 
برای پر کردن ابالغتان یک روز باید بروید فالن مدرســه. 
بندة خدا از منطقة 14 بــا مترو و اتوبوس می رود منطقة 
2 و خسته می رسد به مدرسه. کاماًل بی انگیزه است و اگر 
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خیلی متعهد باشــد باید با آن ها تست کار کند. تست هم 
کاری ندارد به اینکه در کدام مدرسه، منطقه و محله است. 
در کردستان اســت یا خراسان. این هویت های منطقه ای 
و محلی اگر نباشند، چه بســتری برای هویت سازی باقی 
می ماند؟ من هرگز به این منطقه و جغرافیا متعصب نیستیم 
و تعصب غیرعقالنی ندارم کــه بگویم چون من اصفهانی 
هستم، هر جا می روم، باید ببینم چه کسی اصفهانی است 
و او را در اولویت قرار بدهم. این کار قطعًا غلط است و ضد 

آن اسالمی است که یکی از اضالع هویتی ماست. 
اینکه عرض کردم ما باید ببینیم کدام تار و پود هر کدام 
از این اضالع را می توانیم بگیریم، همین جا خودش را نشان 
می دهد. اســالم با هرگونه گرایش ضد عدالــت، با هرگونه 
تبعیض، با هرگونه رانت خواری، با هرگونه قوم و خویش بازی و 
رفیق بازی صددرصد مخالف است. ما االن در سازمان پژوهش 
هیچ فرد اضافی نداریم. هیچ کس قرار نیست از سازمان خارج 
بشود. ما االن فقط یک بازنمایی تشکیالتی انجام می دهیم. 
ممکن است یک نفر را از یک صندلی به صندلی دیگری ببریم. 
یعنی االن می خواهیم جورچین خودمان را درســت کنیم. 
می خواهیم ارتباطاتمان درست شود؛ البته اگر شما بخواهید. 
اگر نخواهید، هر چقدر هم بگوییم چه حرف های خوبی زده 

شد، اما کار انجام نخواهد شد.
زمانــی من در »مدرســة  توحید« قم کــه از مدارس 
هویت دار و مؤســس آن قای رضا فرهادیان است، تاریخ 
معاصــر درس می دادم. در آن مدرســه فضای بازی ایجاد 
کرده بودیم که بچه ها بتوانند حرف بزنند و ســؤال کنند. 
روزی یکی از بچه ها به من گفت: »حاج آقا، این جمهوری 
اسالمی تا کی هست؟« آن زمان بحث  اصالح قانون اساسی 

و جمهوری دوم و ســوم مطرح بود. مــن به او گفتم: »تا 
هر وقت شــما بخواهید هست، هر وقت نخواهید، نیست. 
منظورم فقط توی دانش آموز نیست، منظورم از شما یعنی 

همة  مردم.« 
واقعًا اعتقاد عمیق من این اســت که تا وقتی مردم از 
نظر عملی، فکری، باورهــا، عالقه ها و مانند آن بخواهند، 
جمهوری اســالمی هســت. نخواهند، نیســت. امروز به 
خصوص در این جمهوری که امام آن را بنیان گذاری کرده 
و بــه صراحت فرموده که: »میزان رای ملت اســت« و ما 
هم پای این حرف ایستاده ایم، خوب معلوم است که مردم 
باید بخواهند. اینجا هم همین طور اســت. ما برقراریم که 
بــا تبیین کاری که دنبال می کنیم، بگوییم این 5-4 دفتر 
دیوارهایشان باید برداشته شــود. این 11 حوزة یادگیری 
باید واقعًا شــکل بگیرند. باید واقعــًا حوزة یادگیری علوم 
تجربی بشوند؛ نه اینکه فیزیک، به عالوة شیمی، به عالوة 
زیست شناسی. اینکه حوزة یادگیری نیست. این ها سه گروه 
هستند که ما یک کلمه اش را برداشتیم و یک کلمة دیگر 
گذاشته ایم. باید از پوستة دیسیپلینی و رشته ای بودن در 
بیاید و حوزة یادگیری علوم تجربی بشــود. حوزة قرآن و 
معارف اســالمی نباید گروه قرآن به عالوة گروه عربی، به 
عالوة گروه دینی باشد. باید بشود قرآن، زبان قرآن؛ معارف 

قرآن، یعنی بشود یک نگاه یکپارچه. 

ما به مدرسـة پویـا، صالح و مدرسـة زندگي 
نیـاز داریـم. مدرسـه اي کـه بچه هـا در آن 

نفس بکشـند و لـذت ببرند 
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ضمن اینکــه این 11 حوزه نباید حوزه هایی باشــند 
که بینشان خط است، بلکه باید بینشان نقطه چین باشد. 
یعنی باید با هم ارتباط داشته باشند. همان مقدار که درس 
دینی دربارة ایمان افزایی مســئولیت دارد، درس ریاضی 
و علــوم تجربی هم به همان میزان مســئولیت دارند که 
ایمان دانش آموزان تقویت شــود. در اینجا هم نمی شــود 
کلیشــه ای عمل کرد. اگر در کتاب ریاضیات عکس مناره 
و گنبد بزنیم، کار درســت نمی شــود. گاهی الزم است و 
باید این کار را انجام بدهیم اما نه به صورت کلیشه ای. کار 
باید معنادار باشــد. یعنی دانش آموز ما باید احساس کند 
که از شنبه که به مدرسه می رود تا روز چهارشنبه، درس 
ریاضی که می خواند واقعًا ریاضی است و در او تفکر منطقی 
ایجاد می کند. آخرین دیدگاه های ریاضی را یاد می گیرد، 
نه ریاضی سدة نوزدهم و بیستم غرب را. واقعًا ریاضی قرن 
بیست و یکم هم در آن دیده می شود. امروز در دنیا ریاضی 
و آموزش ریاضی عوض شده است، در صورتی که ما در فکر 

ریاضی 40 سال قبل مانده ایم. 
بله زمانی بود که ما با غرب 200 سال فاصله داشتیم. 
زمانی که محمدعلی فروغی کتاب »ســیر حکمت در 
اروپا« را نوشت، ما 300 سال با فلسفة غرب فاصله داشتیم. 
امروز خوش بختانه کتاب سال های 2010  و 2012 ترجمه 

می شوند و به بازار می آیند. باید این فاصله ها را کم کنیم. 
یادگیری ما از دیگران باید به روز باشــد اما تقلید نباشد. 
نه اینکه همــة حرف ها را ترجمه کنیــم و بگوییم حرف 
عالی اســت. نه، حرف های عالی را می شنویم، حرف های 
عالــی خودمان را هم قاطی آن می کنیم. پنج هدف اصلی 
خودمان هم که برایمان مشخص است. می  خواهیم بچه ها 
به عقالنیت، ایمان، علم، عمل و اخالق برسند، در ارتباطات 
چهارگانــة رابطة با خود، با خدا، با خلق و با خلقت. با این 
تعابیــری که داریم، حاال برایشــان محتوا تولید می کنیم. 
محتوایی که در این حوزة یادگیری تولید می شــود، فقط 
محتوای کتاب درســی نیست. یک بخش این محتوا برای 
کتاب درســی اســت، یک بخش آن برای پایگاه رشــد و 
مجالت رشد است، بخشی از آن برای »انتشارات مدرسه« 

است و... 
اگر انتشارات مدرسه بخواهد کتاب هایش را در این ده 
سال گذشته در 20 خانه توزیع کند، دربارة تعقل با خود، 
تعقــل در رابطة رابطة با خدا، تعقل در رابطة خلقـ  خلق 
شامل خانواده، معلم، همسایه، هم وطنان، جامعة جهانی، 
دوســت و دشمن می شــودـ  تعقل در رابطة با خلقت که 
بخشی از آن طبیعت است و ما باید با آن آشنا باشیم، برای 
این خانه ها چند کار تولید کرده ایم؟ آیا از نظر کّمی توزیع 
متوازنی انجام شده است؟ مشکل ما بیشتر کجاهاست؟ ما 
االن در عنصر تعقل و تفکر بیشترین مشکل را داریم. یعنی 
تعقل و تفکر در ما، جامعة ما و دانش آموز ما باید ریشه دار 
بشود. ما در همة سطوح، هم به تفکر انتقادی، هم به تفکر 
تحلیلی، و هم به تفکر اکتشافی نیاز داریم. نمونة عقالنیت 
متعالی همان حضرت علی و حضرت زهرا هســتند. نمونة 

مدرسـة هویـت دار یعنـي مدرسـه اي کـه 
مدیـرش مي دانـد ایـن مدرسـه مي خواهد 
چـه کار کنـد و صرفـًا بـه خاطر بخشـنامة 
وزیـر برنامة ویژة مدرسـه را اجـرا نمي کند
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برتر و باالترش در ســطح جهان، وجود مقدس خاتم انبیا 
و پیامبر اکرم )صلی اهلل  علیه و اله( است که سعدی گفته: 
»بعد از خدا بزرگ تویی، قصه مختصر.« این اوج عقالنیت 
است. آن ها قله های دست نیافتنی هستند و ما می خواهیم 

در این دامنه حرکت کنیم. 
البتــه عقل کانتی هم جاهایی به درد ما می خورد و از 
آن  استفاده می کنیم و آن  را کنار نمی گذاریم. عقل ابزاری 
و تکنیکــی را هم در جایگاه خودش قبول داریم. بعضی ها 
فکر می کنند وقتی ما می گوییم عقل فقط ســراغ »اسفار 
اربعه« و این حرف ها می رویم. به تعبیر بنده عقل به جمیع 
معانی و در جمیع مراتبش برای ما مفید اســت. گاهی ما 
را به چالش می کشــند و می گویند شما اصاًل عقل را چه 
تعریف می کنید. در غرب که عقل چند جور تعریف شــده 
است. عالمه مجلسی هم 8-7 تعریف از عقل بیان کرده 
است. بنده می گویم: آقا این را به عقل شما واگذار می کنم. 
شما با عقل خودت، هر تعریفی که از عقل داری، عمل کن. 
هر کدام از ما مختصر عقلی داریم. این مختصر عقل ها اگر 
بــه هم گره بخورند، راه ما را باز می کنند. این گره خوردن 

را خیلی کم داریم. 
بچه های ما باید اهل تفکر بشوند. تفکر در پرسشگری 
بســیار الزم است. بچه ها باید پرسشگر و مسئولیت شناس 
شوند. ما باید به این مرحله برسیم که هر مقدار از جامعه 
مطالبه داریم، به همان اندازه برای جامعه تولید کنیم. اگر 
بیشتر تولید کردیم که می شویم نخبة جامعه. نخبگان بیش 
از آن مقدار که از جامعه مطالبه دارند، به جامعه می دهند. 
یک عده هم داریم که در جامعه مفت خور هســتند. فقط 
از جامعــه می گیرند و به جامعه هیچ چیز نمی دهند. ولی 

عدالت این است که حداقل به اندازه ای که از جامعه انتظار 
داریم به ما بدهد، ما هم به جامعه بدهیم. فالن تاجر بازار 
از اوضــاع بازار و دالر گله دارد یعنی انتظار دارد، دولت به 
او کمک کند. بسیار خب، اما شما هم باید به همان اندازه 
به جامعه کمک کنی و باید به جامعه بدهی. نمی شود شما 

فقط به فکر شخص خودت باشی. 
امروز متأسفانه اکثر سرمایه داران جامعة ما شعار می دهند 
که دولت باید اقتصاد را واگذار کند و من هم حاضرم تحویل 
بگیرم. بعد می رود کارخانــه ای را که هزار میلیارد می ارزد، 
به مبلــغ 200 میلیون تومان می گیرد و نصف همان را هم 
از بانــک قرض می کند و بقیه را با زد و بند، شــاید بدهد. 
بعد یکباره فهرستی بلند باال در می آید که این ها چند هزار 
میلیارد بدهکار هستند. خب بروید از آن ها بگیرید. من که 
نمی توانم بگیرم. قوة قضاییه و دولت باید بگیرند. یا حداقل از 
این به بعد وام ندهید. از آن طرف کارمند ضعیفی می خواهد 
خانه بخرد، بــرای 30-20 میلیون که می خواهند به او وام 

بدهند، کلی سخت می گیرند. 
بسیاری از رؤسای بانک ها چون پول دستشان هست، 
احســاس می کنند آدم های خیلی مهمی هستند و از باال 
به پایین نگاه می کنند. وقتی می فهمند طرف از آموزش و 
پرورش است، می گویند آموزش و پرورش گداخانه است. 
متأسفانه تحقیر می کنند و کارشــان را انجام نمی دهند. 
این همان فرهنگ اقتصادی غلط اســت. او حاضر نیست 
به همان اندازه که می خواهد، به همان اندازه هم به جامعه 
بدهد. قطعًا هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسالمی حق 
ندارد برای خودش فکر کند، برای خودش حریم خصوصی 
ایجاد کند یا برای خودش امتیــاز ویژه ای در نظر بگیرد. 
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حاال جایی ضرورت و نیاز اســت، و در حد ضرورت و نیاز 
اشکالی ندارد. 

اوایل انقالب این طور نبود که یک مسئول، خدماتی مثل 
ماشین ضد گلوله و محافظ داشته باشد. شهید بهشتی با 
اینکه نفر دوم مملکت بود، در مسجدی که از ایشان دعوت 
می شد، به منبر می رفت. شهید باهنر و شهید رجایی هم 
همین طور بودند. بزرگ ترین خیانتی که گروهک منافقین 
و گروه فرقان به این کشــور کردند این بود که جامعة ما را 
امنیتی کردند. آن ها جرقــه زدند و عده ای هم که در دل 
خودشان خیلی دوست داشــتند ماشین و محافظ داشته 
باشــند و برای خودشان شاهی باشند به میدان آمدند و از 
این وضعیت ســوء استفاده کردند. شهید بهشتی در سال 
1358 رئیس شــورای انقالب بود. روزی می خواست سوار 
ماشین بشــود که یک نفر در ماشــین را برایش باز کرد. 
ایشــان به او عتاب کرد که این کار را نکن. بعد گفت شما 
ما را بد عادت می کنید. خودم در ماشــین را باز می کنم. 
بعد ایشــان در جایی به صراحت هم به این موضوع اشاره 
کرد. اما متأســفانه نه صدا و سیمای ما این ها را بازنمایی 
می کند و نه آمــوزش و پرورش این ها را به گوش معلمان 
و جامعه می  رســاند تا نسل آیندة ما بدانند که چه منش، 
روش و اخالقی از کارگزاران مورد انتظار اســت. عده ای از 
ما هم حجاب شــده ایم. چون اگر بخواهیم خودمان از این 
کارها بکنیم، آن وقت از خودمان سؤال خواهند کرد و مثاًل 
می گویند آقای فالنی شما که می گویی من شاگرد شهید 
بهشــتی هستم، شهید بهشــتی این طور بود، و من چون 
نمی خواهم نقطة ضعف خودم برجسته شود، می گویم حاال 
از شهید بهشتی چیز دیگری بگویید که قدری بهتر باشد. 

مــا باید این موضوع را در آن عقالنیــت و در آن فرهنگ 
سیاسی و اقتصادی دنبال کنیم. 

من معتقــدم، اگر بخواهیم بــه ایــن گام دوم واقعًا 
بپردازیم، کافی نیست که فقط شعار بدهیم و چند جمله از 
آن در بیاوریم. یکی از جمالت بسیار برجستة مقام معظم 
رهبری در این گام دوم این است که: »باید آمادة تصحیح 
خطاهایمان باشــیم.« بعضی از ما فقط خطاهای دیگران 
را می گوییم. بعضی هم فقط برای ســند سازی، خطاهای 
انقالب را می گوییم که آن هم نه خطای انقالب، که گاهی 
خطای مســئوالن را به پای انقالب می نویســیم. این هم 
خطای دیگری اســت. باید واقعًا در پی تصحیح خطاهای 
گذشته مان باشیم. ما قباًل جامعة اسالمی نبوده ایم و هنوز 
هم نیستیم. ما یک جامعة فرهیخته ای که شیعة واقعی و 
مسلمان واقعی باشد نبوده ایم و هنوز هم نیستیم. خطاهای 
کلی و جزئی داشته ایم. باید آن ها را اولویت گذاری کنیم. 

من معتقدم هر کدام از ما در دستگاه خودمان ببینیم 
در تعامل با دانش آموز و مدرســه چه خطاهایی داشته ایم. 
در تشــکیالتمان در این سازمان کجا مانعی بوده است که 
سبب شــده، فهرســتی که این قدر برایش کار می کنیم، 
در کتاب ما نیاید. یعنی حداقل این اســت که بنده رئیس 
سازمان هستم، باید بگویم خانم کیا شما آن فهرست را به 
مــن بدهید تا روی آن تأمل کنم. کتاب که از دفتر تألیف 
به دست من رســید و من دیدم در انتهای آن فهرست را 
نگذاشته اند، خودم به چاپ و نشر بگویم که این فهرست را 
در آخر این کتاب بگذارید. چرا تا حاال این کار را نکرده ایم؟ 
در بخش آی  تی هم باید از همین امروز پیگیری کنند 
که زیرســاخت های مورد نیاز شــبکة رشد چه چیزهایی 
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است. باید زیرساخت قوی برایش درست کنیم که حداقل 
یــک میلیون کاربر بتوانند هم زمان از آن اســتفاده کنند. 
باید ببینیم چه کار الزم اســت انجام شود. اگر باید بودجه 
بگیریم، خب بگیریــم. خوش بختانه در مخابرات و وزارت 
ارتباطات دوستان ما هم جوان هستند هم همراه و آماده اند 

که این کار را انجام بدهند.
به نظرم بایــد مقداری این فضا را عوض کنیم. ممکن 
اســت در این راه چند نفر بر اساس برداشت های نادرست 
خودشان گله مند شــوند. این وسط شــیطان هم به کار 
می  افتد. کسانی هم هستند که این وسط شیطنت می کنند 
و حرف هایی می زنند. اما اصاًل این طور نیســت. من اینجا 
عرض می کنم، هیچ فردی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی بیرون نخواهد رفت. یعنی ما نمی گذاریم کسی 
بیرون برود. همة دوســتان باید باشند، اما باید افرادی هم 
اضافه شــوند. وقتی می خواهیم چنین کار سنگیِن تحولی 
انجام دهیم، نیــاز داریم نیروهای دیگری هم به ما کمک 
کنند. باید همدالنه کمک کنیم تا این 11 حوزة یادگیری 
شــکل بگیرند. چهار دوره که باید برای مدرسه کار کنیم. 
آقای رهبری نژاد کارگروهی را تشکیل داده اند تا ببینیم 
هر کدام از مســئوالن و گروه های دوره ای ما با نگاهشان 
به مدرســه، چه نیازی احساس می کنند. چه کمبود و چه 

خألیی وجود دارد؟ 
ما باید چند مدل داشته باشیم. نمی توانیم با یک متر 
همة مدارس را اداره کنیم. چه کســی گفته اســت، همة 
مدارس باید ساعت هشت صبح شروع شوند؟ ممکن است 
الزم باشد مدرسه ای در یک منطقه ساعت 9 صبح شروع 
شــود؛ مثل همین مدرسه ای که ما در بشاگرد دیدیم. اگر 

ســاعت کار این مدرســه از 9 صبح شروع شود، هم معلم 
جوانی که از راه دور می آید، راحت تر به مدرسه می رسد و 
هم دانش آموزی که از راه دور می آید راحت تر می آید. بعد 
هم مدرسه یک نوبته اســت. ظهر هم کمیتة امداد ناهار 
می دهد و اســتراحت می کنند و بعد از ظهر هم هستند تا 
ساعت چهار و بعد هم به خانه می روند. این یک مدل است. 

اصاًل این تصمیم را به عهدة مدیر مدرسه بگذاریم. 
مدرسة ما باید یک مدرسة دانا باشد. مدرسة هوشمند 
هم خوب است، اما هوشمند قدری با معانی دیگری آمیخته 
شــده و از آن دانایی درآمده است. امروز به مدرسه ای که 
زیادتر دوربین در آن کار می گذارند، می گویند هوشمندتر 
اســت. اما از نظر من این طور نیســت. مدرسه باید دانا، 
عاقل و فرهمند باشد. مدرسه ای باشد که در واقع خودش 
خودش را مدیریت کند. مدرسه ای باشد که به دنبال خود 
تحولی باشــد. چنین مدرسه ای خودش مشخص می کند 
که کی بیایند و کی بروند. ما به جای اینکه پنج شــنبه ها 
را بر اســاس بخشنامه تعطیل کنیم، می توانستیم بگوییم 
مدارس ما یک روز در طول هفته تعطیل باشــند. این یک 
روز می تواند به دو نیم روز هم تبدیل شــود. مثاًل ممکن 
اســت مدرسه بخواهد بعدازظهر یکشنبه و صبح سه شنبه 
را تعطیل کند، اما پنجشنبه دایر باشد. چه اشکالی دارد؟ 

اسـالم بـا هرگونـه گرایش ضـد عدالـت، با 
هرگونـه تبعیـض، بـا هرگونـه رانت خـواري، 
بـا هرگونـه قوم و خویـش بـازي و رفیق بازي 

صددرصـد مخالف اسـت
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خانواده هــا بیایند بحث کنند و نظر بدهند؛ به خصوص در 
جاهایی که جمعیت کمتر اســت و ارتباط بیشتری با هم 

دارند. 
ما فکر می کنیم همه جا تهران است و همه جا خیابان 
ایرانشهر است. نه همه جا این طور نیست. در همین تهران 
به منطقة 16 و یا 18 و یا منطقة 2 بروید، واقعًا وضعیت با 
جاهای دیگر فرق می کند. من زمانی که در دفتر تألیف در 
خدمت دوســتان بودم، بارها می گفتم ما که زیر این سقف 
نشسته ایم، خیلی مسئول هستیم. بسیاری از استرس ها و 
چشم  و هم چشمی ها ناشی از کارهایی هستند که ما انجام 
می دهیم. ما باید ایرانی بیندیشــیم و برنامه ریزی کنیم، نه 
ایرانشهری. گاهی تصمیم گیری ها ایرانشهری اند نه ایرانی. 
ایران کشــوری بزرگ و با عظمت با 14 میلیون دانش آموز 
است. ما در اســناد و در برنامة درسی ملی توجه به تفاوت 
های فردی آورده ایم، اما این هنوز شعار است. همین دیروز 
دانش آموزی خیلی قشنگ از من پرسید: »چرا شما کتابی 
نمی نویسید که منطقة بشاگرد را معرفی کند و ما بدانیم که 
بشاگرد چه جایی است؟« 12-10 سال قبل یکی از دوستان 
کتاب استان شناسی را نوشت. برای اینکه بچه های هر استان 
حداقل بدانند که استانشان چه مفاخری، چه پیشینه  ای، چه 
امکاناتی و چه ظرفیتی دارد و بداند چه کاری می تواند برای 

استانش انجام دهد. به او گفتم: حرف شما درست است. 
من معتقدم باید اسم آن دانش آموز بشاگردی را بگیریم و 
این ایده را به اسم او ثبت کنیم تا دانش آموزان دیگر بفهمند 
که ایدة نگاشت و تألیف کتاب درسی که منطقة بشاگرد در 
آن معرفی شده، از کجا آمده و اجرا شده است. کاری کنیم 

مدرسـه بایـد دانـا، عاقـل و فرهمند باشـد. 
خـودش  واقـع  در  کـه  باشـد  مدرسـه اي 
خـودش را مدیریـت کند. مدرسـه اي باشـد 

کـه بـه دنبـال خـود تحولي باشـد



که حداقل برای بعضی از مناطق این گونه کارها شروع بشوند؛ 
مثل همین بشاگرد. اگر ما انقالبی عمل کنیم و با لحاظ همة 
بحث های برنامة درســی، برنامه ریزی آموزشی و... کتاب را 
آماده کنیم، می توانیم بگوییم اول سال تحصیلی 1398 این 
کتاب در بشاگرد تدریس  شود تا بشاگرد در ذهن دانش آموز 
بشاگردی یک منطقة فلج و بد تلقی نشود. آنجا فرصت های 
کشاورزی دارد که در سطح ایران منحصر به فرد است. یعنی 
اگر دو نوع محصول در بشاگرد واقعًا کشت شود، تا 10 سال 
بعد به یکی از ثروتمندترین مناطق کشور تبدیل می شود؛ 
البته به شرط اینکه با فرهنگ اقتصادی درستی همراه باشد. 
نه اینکه مثل فالن شهرستانی بشود که صادرات آن خیلی 
رشــد پیدا کرد، ولی فقط یک طبقة نوکیسة جدید در آن 
شهرستان شکل گرفت که برای خانة دوطبقه اش آسانسور 

می گذاشت. این آفت کار است.
به یاری خدا باید این مسیر را دنبال کنیم. دوستان هم در 
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در پنج شاخة نرم افزارهای 
آموزشــی، مجالت رشد، انتشــارات مدرسه، شبکة رشد و 
جشنوارة فیلم رشد وارد عمل شوند. جشنوارة فیلم رشد باید 
فرصتی شود برای یک چرخه و فرایند ورود دانش آموزان به 
تولید رسانه های تصویری. یعنی بچه هایی که با موبایلشان 
یک فیلم مستند پنج دقیقه ای تولید کرده اند، تشویق شوند. 
منتها بگویید فیلم تو باید فیلمی باشد که به درد من بخورد. 
ســرگرمی محض نباشد. باید عقل مرا افزایش بدهد. من را 
به فکر فرو ببرد. در من پرسشی ایجاد کند. ایمان مرا ارتقا 
بدهــد. دانش مرا بیافزاید. به معنی انگیزة فعالیت بدهد. ما 
از هر کســی که به ما یاد بدهد، بــا هر ابزاری یاد بدهد که 

این پنج عنصر را در ما ارتقا بدهد، باید اســتقبال کنیم. ما 
به انگیزه نیاز داریم. ما نباید بعد از 30-20 ســال خدمت 
بگوییم این همه خدمت کرده ایم، حاال نوبت جوان هاست. بله 
جوان ها هم بیایند، ولی نه اینکه غیر جوانان بروند. آن ها هم 

باید باشند و کمک کنند تا تجربه ها منتقل شوند.
حضرت امام که امروز تولدشــان اســت، نمونة چنین 
انسانی بودند. ایشان در سن 85 سالگی انگیزه اش برای کار 
و تالش و پیگیری هدف ها کم نشده بود. شما در صحیفة 
امام می بینید که امام بــا چه انگیزه  و با چه نگاه عمیق و 
افق گشایی باالیی حرف می زند؛ آن هم از جایگاه یک فرد 
خودباور. فردی که نگاهش به خودش و به ملت و به جامعة 
اسالمی و به جهان است و می گوید ما می توانیم. ان شاءاهلل 
ســازمان ما هم بتواند چنین کاری را انجام بدهد. رویکرد 
ما نباید به جای نظارت رقابت بشود. باید با تولیدکنندگان 
مواد کمک آموزشی جلسه بگذاریم و بگوییم مواد آموزشی 
تولید کنید. بیایید کتاب دینی پایة پنجم را شما بنویسید. ما 
باید انحصار تعریف را بشکنیم. یعنی نباید در یک مصاحبة 
تلویزیونی به من بگویند که نویسنده گان شما سال هاست 
که یک عدة خاص هســتند. من چه باید به آن ها بگویم؟ 
چه می توانم بگویم؟ می توانم بگویم: بله این ها هســتند، 
ولی افراد دیگری هم هستند. این یک تخصص است. البته 
درست هم می گویم، این کار یک تخصص است. اما شهید 
بهشتی برای ما الگوی حضور است. امیدوارم خدای متعال 
به ما توفیق کار و تالش بیشتر با همین همدلی، همراهی، 

هم افزایی و هم فکری را بدهد؛ ان شاءاهلل.
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دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
 یک سازمان یادگیرنده است

سخنان محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
 در نشست برنامه ریزی ساالنة دفتر

بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. خدمـت همـة خواهران و 
بـرادران عزیز سـالم و خیـر مقدم عرض می کنـم. تبریک 
می گویـم ایـن روز بسـیار مبـارک را کـه میالد خجسـتة 
حضـرت فاطمة زهـرا )سـالم اهلل  علیهـا( و همین طور 

تولـد حضرت امـام خمینی )رحمـه اهلل علیه( اسـت.
 همین طـور خیـر مقـدم عـرض می کنـم بـه رئیـس 
محتـرم سـازمان، جنـاب آقای دکتـر ذوعلم و شـورای 
جلسـه  ایـن  اصلـی  فلسـفة  سـازمان.  مدیـران  محتـرم 
ایـن  اسـت.  ذوعلـم  آقـای  جنـاب  فرمایشـات  شـنیدن 
بخـش بسـیار اهمیـت دارد. کاری که ما معمـواًل در اواخر 

پنجره

فروردیـن ماه در تنکابن انجام می دادیم، االن در اسـفند و 
در ایـن روز بسـیار مبـارک انجام می دهیم بـه دلیل اینکه 
دفتـر ما دفتری اسـت کـه برنامه ریزی خـودش را در این 
ایـام قطعـی می کنـد و معمـواًل در برنامه ریـزی این طـور 
بـوده که رئیـس محترم سـازمان دیدگاه های خودشـان و 
دیدگاه هـای وزارتخانـه و اهـم نکاتـی را می گویـد که باید 
مـورد توجـه کارشناسـان دفتر قـرار بگیـرد. از ایـن بابت 
جلسـة حاضـر جلسـة بسـیار مغتنمـی اسـت. امـروز اهم 
نـکات و رویکردهـای جدیـد سـازمان گفته خواهد شـد و 

همـة مـا به اسـتقبال ایـن صحبت هـا خواهیـم رفت.
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بگویـم.  را  نکتـه  چنـد  می خواهـم  اجـازه  مـن  امـا 
اولیـن نکتـه اینکـه یکـی از توفیق هـای »دفتر انتشـارات 
و تکنولـوژی آموزشـی« به نظـر من حضور بسـیار مؤثر و 
تعییـن کننـدة خواهرانـی اسـت کـه در این دفتـر حضور 
دارنـد. یعنـی تردیدی نـدارم که اگـر این دفتـر توفیقاتی 
داشـته، بـه سـبب نظـم و انضبـاط و حساسـیت و وجـوه 
مادرانگـی اسـت که خانم هـا دارند و کاری را کـه به آن ها 
سـپرده شـده اسـت را از آب و گل در آورده انـد. نقطـة 
خیلـی مرکـزی آن هـم حضـور سـرکار خانـم فریبا کیا 

مؤثـر  بسـیار  و حضـور  دفتـر  سـامان دهی  معاونـت  در 
می کننـد.  خدمـت  بخـش  ایـن  در  کـه  اسـت  بانوانـی 
البتـه ایـن موضـوع هیـچ چیـز از همـة عزیـزان مـا کـه 
مثـل  هسـتند،  مشـغول خدمـت  دیگـر  بخش هـای  در 
سـردبیران بزرگـوار، مدیـران داخلـی کـه اغلـب از بیـن 
خواهـران انتخـاب شـده اند و همـة گروه هـای دیگـر کـم 
نمی کنـد. امـا می خواهم بگویـم آنچه خـودش را در دفتر 
ما در بخش سـامان دهی نشـان می دهد نقشـی اسـت که 
خانم هـا ایفـا می کننـد و در ذاتشـان آن نظـم و انضبـاط، 
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و دقـت نظـر وجـود دارد. مـن بارهـا در دفتـر از نزدیـک 
مشـاهده کرده ام که ایشـان بـا چه صبـوری و چه متانتی 
پاسـخ گوی ناشـرانی هسـتند که می آینـد و می روند. این 
کارهـا حوصلـه و مـدارا می خواهـد. ایـن کارها بـه احترام 
گذاشـتن بـه آدمـی نیاز دارد که زحمت کشـیده اسـت و 
کارش مشـکل دارد. اینکـه شـما بـا صبوری نـگاه آموزش 
و پـرورش را بـه آن هـا بگویید و آن هـا در انتها بـا آرامش 
بیـرون برونـد، کار بزرگـی اسـت. نقـش بانـوان در ایـن 

قضیـه بی نظیـر اسـت.
 خانـم کیـا و تعـدادی از همکاران ایشـان کـه عمدتًا 
از خواهران بسـیار خوب کارشـناس و محترم ما هسـتند، 
واپسـین روزهـای خدمـت خودشـان را می گذراننـد کـه 
مـن بـه همـة آن هـا خسـته نباشـید جانانـه می گویـم. 
دلیـل ایـن کار پر شـدن ایـام خدمـت این عزیزان اسـت. 
مـن بـه همـه دوسـتانی کـه در ایـن روزهـا بازنشسـته 
می شـوند، خسـته نباشـید عـرض می کنـم. سـازمان مـا 
همـواره سـازمانی یادگیرنـده بـوده اسـت. سـازمانی بوده 
کـه ایـن افـراد فارغ التحصیـالن آن هسـتند. چیزهایـی 
یـاد گرفته انـد و حـاال از ایـن تجربـه ای کـه اندوخته انـد، 
حتمـًا بهـره می گیرند و با روحیـه ای که دارنـد، در اوقات 

فراغتشـان کار دلشـان را انجام می دهند. ان شـاءاهلل که در 
ایـن برهـه از زندگـی هـم موفق باشـند.

نکتـة دیگـر این اسـت که تاکنـون چهره هـای مهمی 
در دفتـر مـا رفـت و آمـد کـرده و حضـور داشـته اند. گاه 
کـه مجله هـا را ورق می زنـم و بـه شناسـنامة آن هـا نـگاه 
می کنـم، واقعًا احسـاس افتخـار می کنم. چون سـال های 
سـال با این آدم ها معاشـرت کـرده ام و از آن ها آموخته ام؛ 
تخصص هـای مختلـف و هیئـت تحریریه های بسـیار مهم 
در همـة حوزه هـا. مثـاًل در تولیـد مجـالت دانش آمـوزی 
مـا واقعـًا افتخارانگیز اسـت که چنیـن گروه  هایـی درگیر 
تولید محتوای مجالت رشـد هسـتند. رشدهای تخصصی 
و عمومـی هـم همینطورند. همـة ما توفیق داشـته ایم که 
از یکدیگـر یـاد بگیریـم و بـه یکدیگـر یـاد بدهیـم و این 
ویژگـی مهمـی اسـت. البتـه همة سـازمان ایـن ویژگی را 

دارد. 
دفتـر مـا بـه ایـن دلیل که نـو به نـو تولیـدش عوض 
می شـود، دائمـًا در حـال تولیـد کـردن اسـت. ما بـه طور 
میانگیـن هـر دو روز و نیـم یک مجله تولیـد می کنیم. به 
طـور میانگیـن از کاری کـه فقط در بخش مجـالت انجام 
می دهیـم، 10هزار صفحـه تولید می کنیـم و این 10هزار 
صفحـه عمدتـًا تولید فرهنگی اسـت که اینجـا متولی آن 
اسـت. نـه اینکـه خودشـان تولید کننـد، یعنی همـکاران 
شهرسـتانی، معلمـان و صاحبـان قلـم می داننـد کـه این 
نقطـه، نقطـه ای اسـت کـه می تواننـد حرف هایشـان را 

بزننـد و نقطة امنی اسـت.

همـة مـا بایـد در خدمـت مدرسـه، کالس 
درس، دانش آمـوز و معلـم باشـیم. اگـر این 

کار را کردیـم، آدم هـای موفقـی هسـتیم
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ویژگـی دیگـر روابـط عاطفـی اسـت کـه بیـن افـراد 
وجـود دارد؛ چـه افـرادی کـه در دفتر به عنـوان نیروهای 
رسـمی مسـتقر هسـتند، چـه کسـانی کـه قراردادی اند و 
چـه کسـانی کـه بـه شـکل پـروژه ای کار می کننـد و در 
رفـت و آمـد هسـتند. این هـا همـة آن مـواردی بوده  انـد 
کـه بـه نظـر مـن باعـث قـوام و دوام دفتـر انتشـارات و 

تکنولـوژی آموزشـی بوده انـد.
نکتـة دیگری که بسـیار اهمیـت دارد و امـروز طلیعه 
و آغـاز آن اسـت، برنامـة سـاالنة دفتـر اسـت. امـروز کـه 
آقـای ذوعلـم فرمایشـاتی خواهند داشـت، شـما آن را به 
مثابـه نگاهتـان به برنامة سـال بعد ببینیـد. در واقع فصل 
برنامه ریـزی مجـالت رشـد، شـبکة  رشـد و سـامان دهی 
امـروز کلیـد می خـورد و هرکـس بـه فراخور آنچـه گفته 
می شـود، کاری را کـه در سـال آینـده بایـد انجـام بدهد، 

به عنـوان برنامـه یادداشـت کند. 
بـا مدرسـه و دانش آمـوزان  نکتـة دیگـر رابطـة مـا 
اسـت. همـة مـا بایـد در خدمـت مدرسـه، کالس درس، 
کردیـم،  را  کار  ایـن  اگـر  باشـیم.  معلـم  و  دانش آمـوز 
آدم هـای موفقـی هسـتیم. هرچـه سـفرهای اسـتانی مـا 
بیشـتر شـوند و هـر چقـدر ایـن ارتبـاط نزدیک تر شـود، 
محصولی که شـما تولیـد می کنید، بـه واقعیت و حقیقت 
نزدیک تـر خواهـد بـود. دفتـر ما ایـن توفیق را داشـته که 
ارتباطـش بـا مخاطبانش، بـا کف کالس و کف مدرسـه و 
بـا معلمـان و دانش آمـوزان زیاد بوده اسـت. البتـه باز هم 
عـرض می کنـم کـه بایـد زیادتر شـود. این ارتبـاط هرچه 

بیشـتر شـود، می توانـد تعییـن کننده تـر و مؤثرتر باشـد. 
در واقـع مـا وقتـی در کالس درس و در کنـار بچه هـا و با 
مخاطبـان اصلـی خودمـان حضـور پیـدا می کنیـم، جان 

تـازه ای می گیریـم. 
نکتـة دیگـر دربـارة ایـن دفتـر، شـور و نشـاط و لـذت 
بـردن از کار اسـت. نـه اینکـه کاری تولیـد می شـود، نـه 
اینکـه دیده می شـود، نـه اینکه بازخـورد داده می شـود، نه 
اینکه شـما بازخورد می گیرید، این نشـاط آور و شـورانگیز 
اسـت. لـذت بخـش اسـت. کار مفیدی اسـت. شـما در هر 
بخشـی از این فعالیت هـا که قرار می گیریـد، چه در بخش 
مدیریتـی، چـه در بخش تألیف و چـه در بخش توزیع، این 

ویژگی هـا را دارد و ایـن نکتـه مهمی اسـت.
ایـن نکتـه کـه عـرض کـردم، بخشـی از دریافت من 
بـود از ایـن سـال هایی کـه توفیـق حضـور در دفتـر را 
داشـتم و از ایـن بابـت خدا را بسـیار سـپاس گزارم. شـما 
هـم حتمـًا خـدا را شـکر کنیـد کـه توفیـق حضـور در 
سـازمان و فعالیت هـای آن را داشـته اید. آدم هـای بزرگی 
در سـازمان حضـور دارند کـه با آن هـا ارتباط داشـته ایم، 
از آن هـا یـاد گرفته ایـم و بـه نوبـة خودمـان، کاری را کـه 

بلـد بوده ایـم، انجـام داده ایـم.

دفتـر ما بـه این دلیل کـه نو به نـو تولیدش 
عوض می شـود، دائمـًا در حـال تولید کردن 
اسـت. ما به طـور میانگین هـر دو روز و نیم 

یـک مجله تولیـد می کنیم
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نگاهی به فعالیت های 10 سالة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
 در گفت و گو با محمد ناصری، مدیرکل دفتر

محمدحسین   دیزجی

گفت وگو

ترغیب به تعالی
ـری  در مســیر یادگیـ

شاید آن روزهایی که برای مجالت رشــد داستان می نوشت و می فرستاد، این تصور در ذهنش پر رنگ 
نبود که چندین ســال بعد، به امضای او هر ماه چند میلیون نســخه نشریه در سراسر ایران زمین به دست 
گسترده ترین مخاطبان کشور، از دانش آموز ابتدایی تا معلمان و کارشناسان متخصص می رسد تا از این مسیر 
بر میزان دانایی و آگاهی خود بیفزایند. ابتدا به طور رســمی در سال 1375 با پذیرش مسئولیت سردبیری 
نشریة »رشد جوان« وارد این مجموعه شد. چندی بعد معاونت مجالت رشد را هم برعهده گرفت. تا پایان سال 

1379هم با پست معاونت و سردبیری این دفتر را همراهی کرد و سپس به »کانون زبان ایران« رفت.
روز 18 آذر سال 1387، به دعوت دکتر محی الدین بهرام محمدیان، رئیس »سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی«، به عنوان مدیرکل »دفتر انتشارات کمک آموزشی« به این مجموعه بازگشت. از آن روز تا زمان این 
گفت وگو که در زمستان سال 1397 انجام شده، این دفتر مسیرهای رو به تعالی و پیشرفتی را در ابعاد گوناگون 

پشت سر گذاشته است که ثبت و ضبط آن ها خالی از لطف نیست. 
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بهبود و افزایش کیفیت کاغذ مجالت، شورایی شدن سردبیری نشریات رشد برای بهره مندی بهتر و بیشتر 
از خرد جمعی در تولید محتوا، نقش آفرینی و حضور پررنگ تر اهالی و دســت اندرکاران مجرب و متخصص 
فرهنگ، هنر و ادب حوزة کودک و نوجوان کشور در نشریات دانش آموزی، عمومی و تخصصی رشد، انتشار 
مجالت به صورت الکترونیکی در کنار ارائة کاغذی آن به مخاطبان، و در دسترس قرار دادن نشریات رشد در 
قالب اپلیکیشن رشد برای استفادة بهتر و مطالعة دانش آموزان، معلمان و کارشناسان بر روی گوشی های تلفن 
همراه و تبلت، افزوده شدن دفتر تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از معاونت های این دفتر و مواردی از این 

دست، از جملة موضوع ها و نکته هایی است که طی 10 سال اخیر به آن ها توجه کرده است.
در همین ارتباط باب گفت وگویی را با محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش گشــودیم تا این دوره از فعالیت های دفتر را بهتر 

بشناسیم و مرور کنیم. باهم این مصاحبه را می خوانیم.
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 امروز که با هم به گفت وگو نشستیم، بیش از 10 
سال از ورود رسمی و مجدد شما به مجموعة بزرگ 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی می گذرد. بنا 
داریم نگاهی به این دوره از فعالیت های دفتر داشته 
باشیم و چه کســی بهتر از شما که اشراف کامل به 
مجموعه دارید. تا آنجا که من می دانم، فعالیت های 
بســیار ارزشمندی در طول این دهه به همت شما و 
همکارانتان انجام گرفته اند که شاید تشریح تک تک 
آن ها وقت بسیار و فراوان می طلبد. اما هدف ما تنها 
یک مرور است و بس. لذا با این پرسش آغاز می کنم 
که وقتی شما این مجموعه را تحویل گرفتید، دفتر 
دارای چه بخش هایی بود و چه فعالیت های اجرایی در 
آن صورت می گرفت؟ همچنین در ادامه، تغییرات و 
تحوالتی را بیان بفرمایید که عملکرد این دفتر را در 

ابعاد متفاوت بهبود بخشیدند.
بنده برای اولین بار به شــکل رسمی در سال 1375 به 
دعوت آقای سیدمحسن گلدانساز، مدیرکل وقت دفتر، با 
پذیرش مسئولیت »رشد جوان« به این دفتر آمدم. البته از قبل 
به طور غیررسمی داستان هایی را در مجله  های رشد داشتم و 
به این شکل با این مجله ها در ارتباط بودم. برخی از سردبیران 
آن ها هم از دوستانم بودند. زمانی که وارد مجالت رشد شدم، 
تعداد مجله های رشد حدود 15-10 مجله بود و من، سردبیر 

مجلة رشــد جوان شدم. به فاصلة کوتاهی و بعد از حدود دو 
سال مســئولیت دیگری با عنوان »معاون مجالت« به بنده 
محول شد. در همان سال ها اتفاقاتی رخ دادند که به تبع آن ها، 
فعالیت های »دفتر انتشارات کمک آموزشی« مفصل تر شدند. 
در آن زمــان فقط مجالت عمومــی ماهنامه که چند 
نسخه از آن ها مختص دانش آموزان و چند عنوان نیز مختص 
بزرگ ساالن بودند، چاپ می شدند. اتفاقی که رخ داد این بود 
که، وقتی من معاون مجالت شدم و به فاصلة چند ماه بعد از 
آن، آقای دکتر روح اله عالمی که رئیس سازمان پژوهش بود، 
از آقای گلدانساز خواست وظیفة انتشار مجله های تخصصی 
رشــد را که تا آن زمان بر عهدة دفتــر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درسی بود، دفتر انتشارات کمک آموزشی عهده  دار 

شود. 
می دانیم که اولین مجلة تخصصی رشــد در سال 1364 
منتشر شــد. در آن زمان مجله های رشد خیلی دیرتر توزیع 
می شدند. چون فرایندی برای توزیع این مجله ها وجود نداشت. 
به دلیل بی نظمی های موجود، در انتشار و توزیع مجله ها، انجام 
این کار را به آقای گلدانساز سپرد. ایشان هم از من خواست 
که با سردبیران و مدیران داخلی این مجالت جلساتی شبیه 
جلسات منظم مجالت ماهنامه داشته باشیم. به این ترتیب در 
سال 1377 سردبیران و مدیران داخلی مجله های تخصصی 
که عمدتًا از ســرگروه های مواد درســی بودند، آشنایی پیدا 
کردم و مجله های تخصصی به مجله های دفتر انتشارات کمک 

آموزشی ملحق شدند. 
رخداد دیگری نیز در ســال 1378 داشــتیم. این دفتر 
قباًل دارای یــک معاونت با عنوان معاونت دفتر انتشــارات 
کمک آموزشــی بود. آقای گلدانساز یک معاونت دیگر با نام 

مـا سـاالنه کارگاه هـای آموزشـی متعددی 
را بـرای ناشـران برگـزار می کنیـم و بـا 
دعـوت از ناشـران می کوشـیم رویکردهای 

آموزش وپـرورش را اشـاعه دهیـم
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»معاونت کتاب« را به دفتر اضافه کرد که بخش سامان دهی 
کتاب های کمک آموزشــی را راه اندازی کرد. معاونت جدید 
در ســال 1379 با حضور آقای محبت اله همتی که اولین 
معاون کتاب بود، کار خود را شروع کرد. در سال 1380 اولین 

جشنوارة کتاب های کمک آموزشی برگزار شد. 
فعالیت بســیار مهم دیگری که در دورة ریاســت آقای 
گلدانساز کلید خورد، انتشار مجموعه ای از کتاب های مورد 
نیاز نوجوانان بود؛ کتاب هایی مانند »چهره های درخشان«، 
»چلچراغ«، »فرزانگان« و... به این ترتیب بخش نشر این دفتر 
نیز فعال شــد. به عالوه، هنگامی که مجله های تخصصی به 
دفتر واگذار شدند، به تعداد عنوان  های این مجالت اضافه شد. 
از جمله مجلة رشد تربیت بدنی راه اندازی شد. خاطرم هست 
که به این منظور از آقای دکتر عباسعلی گائینی، از مدیران 
سابق تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش و استادان برجستة 
دانشــگاه تهران، دعوت به عمل آمد و در جلسه ای که بنده 
نیز حضور داشــتم، از ایشان خواسته شد مجله ای در زمینة 
تربیت بدنی راه اندازی کنند. دکتر گائینی برای یک ســال 
این مسئولیت را پذیرفت و همچنان بعد از سال ها سردبیری 

ایشان ادامه دارد. 
آقای گلدانساز در تاریخ 31 خرداد ماه 1379 از این دفتر 
خداحافظی کرد و مسئولیت ریاست »کانون زبان ایران« را 
بــه عهده گرفت. من نیز در پایان ســال 1379 از این دفتر 
خداحافظی کردم و به کانون زبان پیوستم. تا اینکه در تاریخ 
18 آذر 1387مجدداً به دعوت جناب آقای دکتر محمدیان 
که در همان سال به ریاست سازمان پژوهش منصوب شده 
بود، به دفتر بازگشــتم. در فاصلة سال 1379 تا سال 1387 
فعالیت های این دفتر کمی گســترده تر شــده بود و بنا به 

تصمیم رئیس جدید سازمان که مرحوم جعفر عالقمندان 
بود، سیاست حداکثری عنوان  های مجله  ها اجرا شد و از جمله 
مجلة »رشد مدرسة فردا« که در حوزة IT فعالیت دارد، مجلة 
»رشــد مدیریت مدرســه« و مجلة تخصصی »رشد قرآن« 

راه اندازی شدند.
 آیــا در این فاصله که فرمودیــد مجله ای از 

مجله های رشد حذف شد؟ 
خیر، مجله ای حدف نشــد، بلکه به تعــداد آن ها اضافه 
هم شــد. زمانی که مجدداً به این دفتر بازگشتم، آقای دکتر 
محمدیان چند نکته را به من متذکر شد. یکی اینکه به اضافه 
شدن مداوم عنوان های مجله  ها اعتقاد نداریم. مثالی که در 
این زمینه ذکر کرد، مجله های رشــد معارف و رشــد قرآن 
بودند. ایشان فرمود با وجود مجلة رشد معارف، لزومی برای 
انتشار مجلة رشد قرآن وجود ندارد. این دو مجله در حقیقت 
یکی هستند. دیدگاه دکتر محمدیان کاماًل بر متراکم سازی 
عملکرد مجله ها و پرهیــز از موازی کاری مبتنی بود. بعدها 
هم با انتشار اسناد تحولی، آقای محمدیان در جلسات مکرر 
خصوصی و عمومی با سردبیران، بر هم سویی با اسناد تحولی 
تأکید داشت. برای مثال، اگر ما در حوزة یادگیری ریاضیات را 
داریم، باید یک مجلة ریاضیات منتشر کنیم. یا در حوزة زبان 
و ادبیات فارســی، باید فقط یک مجله وجود داشته باشد. یا 
برای علوم پایه که شامل فیزیک، شیمی و ریاضی است، فقط 
باید یک مجله داشته باشیم. البته بنده با نظر ایشان در این 
مورد موافق نبودم. مطالب این علوم در یک مجله نمی گنجند. 
بنابراین سیاست دکتر محمدیان بر گسترش و تعدد عنوان ها 

نبود، مگر اینکه نیاز بسیار مهمی اتفاق بیفتد. 
روزی که بنده وارد دفتر شدم، یک شماره از مجلة »رشد 
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را اضافه کردیم و انتشار »رشد جوانه« نیز به صورت منظم تری 
صورت گرفت و از آن پس این مجله را به شکل الکترونیکی 
منتشر کردیم؛ البته به غیر از فصلی که در آن جشنواره برگزار 

می شد و به شکل کاغذی انتشار می یابد. 
بــا ورود من به ایــن دفتر رخداد دیگری داشــتیم که 
ظاهری تلخ داشــت و باطن آن برای این دفتر شیرین بود. 
آقای علیرضا حاجیان زاده، مدیرکل پیشین این دفتر، به 
بنده گفت که برای یارانة مجالت رشــد تخصصی که بسیار 
گران تر از قیمت روی جلد تولید می شوند، سازمان همیشه 
150 میلیون تومان به ما کمک می کرد )در ســال 1387(. 
از ایشان دربارة دلیل گفتن این موضوع سؤال کردم، ایشان 
گفت: از زمانی که آقای دکتر محمدیان آمده، این مبلغ به ما 
پرداخت نشده است. در همان ماه اول ورودم به دفتر، نامه ای 
با این مضمون که »خواهشمند است طبق سنوات گذشته 
مبلغ 150 میلیون تومان به حساب مجالت رشد واریز شود« 
برای آقای محمدیان نوشتم و این نامه را به دفتر ایشان بردم 

و با عنوان کردن یک مقدمه به ایشان تقدیم کردم. 
ایشــان نامه را خواند و با خنده کناری گذاشت و گفت 
که به مجالت رشد ریالی کمک نخواهند کرد، چون یکی از 
موفقیت های مجله  های رشد این است که خودگردان هستند. 
بنده عرض کردم که بحث مجله  های تخصصی مطرح است. 
ایشان گفت که مجله  های تخصصی را نیز خودگردان کنید 
و اگر مقــرون به صرفه بود ادامه دهید و در غیر این صورت 
انتشار آن ها را ادامه ندهید. همچنین ایشان دربارة سیاست 
خود که پرهیز از گسترش مجله  ها و بلکه تجمیع آن هاست 
صحبت کرد. به ایشان عرض کردم: این کمک مالی قباًل رایج 
بوده و چرا االن قطع شده است؟ ایشان دوباره خندید و گفت: 

آموزش پیش دبســتانی« به عنوان شمارة صفر منتشر شده 
بود. وقتی این مجله منتشر شد، بنده بر اساس مطالعاتی که 
داشتم متوجه شدم موضوع پیش دبستان موضوع مهمی است 
که باید ادامه پیدا کند و باید رسانه داشته باشد. همان طور 
که می دانید، موضوع پیش دبستان از یک سو به بهزیستی و از 
طرف دیگر به آموزش و پرورش مرتبط است. بعد از چند ماه 
بنده درخواســت اضافه شدن مجلة جدیدی با عنوان »رشد 
آموزش پیش دبستانی« را عنوان و دریافت مجوز انتشار آن را 
در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیگیری 

کردم و این مجله به مجله  های ما اضافه شد. 
بعد از چند سال با موضوع کودکان استثنایی درگیر شدیم 
و آقای محمدیان نیز از این موضوع حمایت بســیاری کرد و 
آقای همتی نیز در این عرصه اقدامات بسیاری داشتند. به این 
ترتیب دو نوع مجله به مجله های ما اضافه شــد: یکی مجلة 
»رشد روشن« برای نابینایان و دیگری همین مجله  هایمان 
منتها در قطع و فونت های بزرگ تر برای کم بینایان. به بیان 
دیگر، مجله های کودک، نوآموز، دانش آموز، نوجوان و جوان 
با همان محتوا و گاه با حــذف برخی از محتواها در قطع و 
فونت بزرگ تر چاپ می شد. پس از گذشت دو سال و به دلیل 
مسائل مالی موجود، آقای محمدیان به اتفاق دست اندرکاران 
تصمیم گرفتند مجلة کم بینایان حذف شــود و مجلة رشد 
روشن همچنان به کار خود ادامه دهد و هنوز هم ادامه دارد. 
انتشار این مجله یکی از کارهای بسیار دلنشین و قابل احترام 
دفتر اســت و مخاطبان آن نیز ارتباط نزدیکی با دفتر دارند. 
چون این مجله تنها مجله ای است که در میان مجالت رشد 
به شکل رایگان ارائه می شود و هیچ یک از مجالت ما رایگان 
نیست. در واقع ما مجله های رشد روشن و رشد پیش دبستانی 
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نســخه کمتر باشــد. به این ترتیب بنده دستور جمع آوری 
آمار دقیق ســفارش ها را دادم. این موضوع با انتصاب آقای 
سیدکمال شهابلو بــه معاونت دفتر مقارن شد. ایشان در 
بدو ورودم به عنوان مشاور بنده در دفتر حضور داشت. آقای 
واحدی بعد از یک ســال تقاضای بازنشستگی کرد و ما نیز 

موافقت کردیم و ایشان رفت.
 آیا بعــد از رفتن آقای واحدی و انتصاب آقای 
شهابلو، مجددأ اتفاق امحای مجله ها تا به حال صورت 

گرفته است؟
خیر. حضور آقای شهابلو برکات بسیار زیادی برای دفتر 
داشــته که یکی از آن ها مدیریت بســیار عالی در انتشار و 
توزیع مجالت اســت. برای مثال، تعداد امحای مجالت یک 
دهم تعدادی بود که پیش از این امحا می شد. مثاًل در سال 
ممکــن بود حدود 200هزار مجله اضافه بیاید. به طور مثال 
استان های گرمسیر مانند خوزستان به دلیل گرمسیر بودن 
منطقه، در ماه های گرم سال دانش آموز ندارند. لذا نمی توانند 
مجله  ها را توزیع کنند و ما در تعداد مجله  های آن ها تجدید 
نظر و آن ها از آمار خود خارج کردیم. البته اخیراً این استان 
زودتر از موعد نامه ای مبنی بر عدم درخواســت مجله های 
فروردین، اردیبهشــت و خرداد را برای ما ارسال کرده است. 
یا در ســال های اول ورود ما به دفتر، استان هایی بودند که 
درخواست مجله می دادند و سپس آن را لغو می کردند. به این 
ترتیب مجله ها اضافه می آمدند. ما از این اضافه ها در مناطق 

ما جشـنواره های متعـددی را برگزار می کنیم 
و یکـی از آن هـا جشـنوارة تولیـد محتـوای 
الکترونیکـی دانش آمـوزان و معلمان اسـت

با این شرایط کارها را پیگیری کنید و اگر به مشکل برخوردید 
با هم صحبت خواهیم کــرد. بنابراین از کمک مالی ناامید 
شدیم و دربارة چگونگی ادارة مجله  های تخصصی اندیشیدیم. 
در اوایل ورود بنده نامه ای که آقای فریدون واحدی آن را 
تنظیم کرده بود، به دست من رسید. مضمون نامه عبارت بود 
از اینکه: »لطفأ دستور بفرمایید، تعداد 1/990/000 نسخه 
از مجله  های رشــد امحا شود.« بنده در پاسخ گفتم که این 
درصد زیادی از مجله  ها را شامل می شود و چرا از شمارگان 
32 میلیون مجله باید حدود دو میلیون امحا شود؟ در پاسخ 
گفتند این که قاعدة مطبوعات اســت و امحای پنج درصد 

مشکلی ایجاد نمی کند. 
 دلیل دستور بر امحای این تعداد از مجله ها چه 

بود؟ 
چون تعدادی از مجله ها )مجله های فروردین و دورة قبل( 
فروش نرفته بودند. از این موضوع بسیار ناراحت شدم. به نظر 
بنده اساس شــمارگان مجله ها سفارش آن ها بود. با توجیه 
مسئله و اینکه سال های قبل نیز دو میلیون از مجله ها امحا 
شده اند، سعی داشتند از بنده رضایت بگیرند. برای آن سال 
این موضوع را پذیرفتم و قرار شــد در آینــده این کار را به 
خوبی مدیریت کنم و در صورت لزوم و وجود تقاضا تجدید 
چاپ صورت گیرد. بنده با مدیرعامل »شــرکت افست« که 
در آن زمان آقای علــی طارمی راد بود، دربارة مجله های 
رشد کودک، نوآموز و دانش آموز صحبت کردم و گفتم: اگر 
برای مجله های کودک، مثاًل 700هزار نسخه سفارش دهیم 
و مجدداً تقاضای 500هزار نسخه داشته باشیم، چه اتفاقی 
می افتد؟ ایشان گفت: اتفاقی نمی افتد و سفارش شما انجام 
خواهد شــد، فقط تعداد افزایش سفارش نباید از 200هزار 
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محروم و یا افغانستان استفاده می کردیم. عالوه بر این، برخی 
نهادها مثل کتابخانه ها، مجــالت را از ما می خریدند و یا به 
شکل رایگان به برخی نهادها واگذار می کردیم. به این ترتیب 
توزیع مجله ها کاماًل سامان دهی شد و در اینجا الزم است، از 
آقای شهابلو و تیم همکار ایشان به طور ویژه یاد کنم. آقای 
شهابلو بحث سامان دهی توزیع را یکی از سیاست های مهم 

دفتر می دانست و به طور جدی در آن فعالیت کرد. 
نکتة دیگر اینکه مجله های رشــد از شــرکت افست با 
بند شــیرینی بسته و با کامیون به انبارهای واقع در خیابان 
روبه روی شرکت افست برده می شدند.در نتیجه به هر مجله 
حدود دو تومــان یا 18 ریال هزینة باربری تعلق می گرفت. 
این موضوع هم باعث آسیب رسیدن به مجله ها و هم اضافه 
شــدن 20 ریال به بهای مجله می شد. بستن مجله ها با بند 
شیرینی از نظر ما بی ســلیقگی بود. ما تقاضای »شرینک« 
مجله ها و تغییر بسته بندی را به شــرکت دادیم. با این کار 
مجله ها با کمترین خســارت به دست مخاطب می رسیدند. 
شرینک مجله ها با مشمع از آسیب دیدن آن ها در اثر بارندگی 
نیز جلوگیری می کند. در عمل شرینک، 100-80 نسخه از 
مجله ها با استفاده از پالستیک ضخیم بسته بندی می شوند. 
در گام های بعدی دربــارة اضافه هزینة 20 ریال تمهیداتی 
اندیشــیده شد و مجله ها به جای انتقال به انبارها، به دست 
مصرف کننده می رسید. به این ترتیب ما 20 ریال را ذخیره 

کردیم. این هزینه ها به انتشار مجله های تخصصی که یارانة 
آن ها قطع شده بود، کمک کرد. همچنین با این اتفاق امحای 
دو میلیون مجله نیز حذف شد. در کل ما سیستم توزیع خود 
را از انبارها به خود شــرکت افســت منتقل کردیم و از یک 
جابه جایی بی جهت و اضافه جلوگیری کردیم و بدین ترتیب 

یک واسطه حذف شد. 
بعد از حدود دو سال از ورود من به دفتر، به نمایندگی از 
سازمان و به عنوان عضو هیئت مدیرة شرکت افست در آن 
شرکت حضور یافتم و بدین ترتیب در جریان همة اتفاقات 
شرکت افست قرار گرفتم. چون شرکت افست چاپخانه بود 
باید بابت کاری که انجام می داد، مالیات می پرداخت. اتفاق 
بزرگ دیگری که در زمان آقای گلدانســاز افتاد این بود که 
در اواخر دورة آقای طارمی در افست و طی شش سال اخیر، 
این اندیشــه که مالیات پرداختی از طرف شرکت افست در 
حقیقت از طرف ما پرداخته می شود، شکل گرفت. شرکت 
افست نیز مالیات میلیاردی پرداخت می کرد. بنابراین چون به 
ناشران مالیات تعلق نمی گرفت، شرکت افست به عنوان ناشر 
مجله ها در نظر گرفته شد و به این ترتیب، با این تغییر عنوان 
کل مالیات ها حذف شد. همة این اقدامات سبب پایین آوردن 

قیمت مجله  ها شد. 
 با حذف مالیات از شرکت افست، چگونه این 

مبلغ به دفتر کمک می کرد؟ 
همیشه قیمت تمام شدة مجله در نظر گرفته می شود. 
با حذف مالیات، مجله در قیمت پایین تری به چاپ می رسد. 
با این کار، هم به افست، هم به دفتر و هم به سازمان )چون 
کتاب های درسی هم در افست چاپ می شوند( کمک بزرگی 
شد. پرشــمارگان ترین مجله  های ما مجله  های دانش آموزی 

یکـی از فعالیت هـای ما در ایـن دفتر، جلب 
توجـه معلـم و دانش آمـوز بـه رسـانه های 
دیگر، اعم از قطعة فیلم، عکس، انیمیشـن، 

صـدا و صوت بوده اسـت
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هستند و یکی از مهم ترین انگیزه های بنده برای کار در این 
دفتر بودند. چون اگر فرض کنیم کل شــمارگان مجله  های 
ما 40 میلیون نسخه در یک سال باشد، از این تعداد حدود 
37 میلیون آن دانش آموزی است؛ یعنی مجله  های کودک، 
نوآموز، دانش آموز، نوجوان و جوان. ما مجله  هایی با شمارگان 
دو هزار و چهار هزار داریم. »رشــد معلم« در حدود 18هزار 
نسخه و »رشد مدرسة فردا« 16هزار نسخه به چاپ می رسند. 
به دلیل اشــراف در این حوزه، بنــده در بدو ورودم دو اقدام 
انجام دادم: اول اینکه نوســازی و حضور افراد حرفه ای تر در 

مجله  های دانش آموزی اتفاق افتاد.
 دلیل این کار شما چه بود؟

به دلیل این که بنده مجله های رشــد را ســرمایة ملی 
می دانــم و عقیده دارم که برای تولیــد آن ها باید به دنبال 
بهترین و عالی ترین افراد کشــور برویم. در بدو ورودم، وقتی 
مجلة کودک را مشــاهده کردم، متوجه شدم که یک استاد 
دانشگاه سردبیر آن است. بنده در همان سال 1387 که آمدم، 
در سه ماه اول کل بدنة مجالت دانش آموزی را مطالعه کردم 
و تغییر دادم. به نظر بنده، رشــد کودک که برای بچه های 
پیش دبســتان و اول دبستان چاپ می شود، مجله ای بسیار 
مهم است. چون در این حوزه ها قباًل آشنایی و مطالعه داشتم، 
بهترین فرد را سرکار خانم شکوه قاسم نیا می دانستم. بنده 
از ایشان دعوت کردم و وقتی ایشان دعوت مرا پذیرفت، تقریبًا 
همگان تعجب کردند. یکی از افرادی که بسیار متعجب شد، 
استاد بنده، مرحوم جناب آقای امیرحسین فردی بودند. 
ایشان به خاطر دعوت و جذب خانم قاسم نیا به بنده احسنت 
گفت. برای رشد نوآموز خانم افسانه موسوی گرمارودی را 
دعوت کردم. برای رشد دانش آموز از آقای شهرام شفیعی 

دعوت کردم و برای رشد نوجوان آقای حبیب یوسف زاده 
را درنظر گرفتم. سردبیر رشد جوان که آقای ناصر نادری بود 
و در این حوزه شناخته شده بودند، تغییر نکرد. این تغییرات 
در سال های آینده نیز ادامه داشت. مثاًل آقای یوسف زاده در 
مجله نوجوان از من خواهش کرد که در مجلة  دیگری فعالیت 
کند و بنده آقای علی اصغر جعفریان را جایگزین کردم. یا 
چند سال بعد، در مجله دانش آموز نیز تغییری انجام گرفت و 
از آقای بابک نیک طلب برای همکاری دعوت کردم. چون 
آقای نادری سردبیر رشــد جوان، به عنوان یکی از معاونان 
دفتر منصوب شــد، بنابراین از آقای محمدعلی قربانی و 
سپس آقای سیدامیر موسوی برای سردبیری رشد جوان 

دعوت شد. 
 برداشت من از صحبت های شما این است که 
وقتی آمار 37 میلیون مخاطب مجله را می بینیم و 
با توجه به تجربة برگشت مجله ها و خمیر شدن و از 
دست دادن سرمایه، نتیجه می گیریم که افراد  فعال 
در این مجله ها باید دارای مقبولیت و محبوبیت کافی 
بین مخاطبان خود باشــند و مجله ای ارائه کنند که 
مخاطب به دنبال آن و خواهان آن باشد تا در نتیجه 

شمارگان 37 میلیونی افت نکند.
بله صحیح است. باید عرض کنم، از روزی که وارد دفتر 
شدم، آمار شــمارگان مجله ها همواره رو به رشد بوده است 
و از ســال 1387 تاکنون از این حیث افولی در مجله  ها رخ 
نداده است. در حالی که در بدو ورودم جمعیت دانش آموزی 
14 میلیون بود و سپس به حدود 11 میلیون کاهش یافت. 
البته در حال حاضر مجدداً در حال افزایش اســت. یعنی با 
اینکه جمعیت دانش آموزی دچار کاهش شــد، شــمارگان 
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مجله های ما افزایش پیدا کرد. دلیل باال رفتن آمار مجالت، 
مسافرت های بسیار زیاد گروه های ما به استان های کشور بود. 
یعنی در ســال های 1388 و 1389 به طور میانگین هر 45 
روز یک به یکی از استان های کشور سفر داشتیم. مسافرت ها 
به صورت تیمی بودند و خاطرم هست که یکی از مهم ترین 
اتفاقات یک اســتان در آن ماه حضور تیم ما در آن اســتان 
بود. هنگامی که به یک استان وارد می شدیم، افراد در سطح 
استان پخش می شدند. یک گروه ستاد بود و بنده و مسئوالن 
و معاونان استان حضور داشتیم. حتی معاونان نیز به مدارس 

شهرستان های مختلف اعزام می شدند. 
در ســال 1388 متوجه شدم و آن این که مجالت رشد 
تا به آن روز با کاغذ کاهی یا کاغذ مکانیکال چاپ می شــد 
و کاغذها کهنه به نظر می رســیدند و به هر استانی که سفر 
می کردیم، از بی کیفیت بودن کاغذ مجله ها شکایت می کردند. 
نکتة دیگر اینکه خیلی از مجله های ما چهار رنگ و تمام رنگی 
نبودند و بیشــتر آن ها یا تک رنگ بودند و یا دو رنگ. با این 
اوصاف تصمیم گرفته شــد کاغذ مکانیکال را تغییر دهیم و 

کاغذ مرغوب استفاده کنیم.
 کاغذ مجله های شما از کجا تأمین می شود؟

به خاطر حجم بســیار باال و قیمت مناسب، معمواًل از 
خارج از کشور تأمین می شود.

 آیا افست باید کاغذ مرغوب مورد نظر شما را 
تأمین می کرد؟

چون به حجم باالیی از کاغذ نیاز داریم، شــرکت افست 
به نمایندگی از وزارت آموزش وپرورش برای مقرون به صرفه 
شدن آن مستقیمًا با کشــورهای ژاپن، فنالند، کره، مالزی، 
اندونــزی و... ارتبــاط برقرار می کند. کاغــذی به نام کاغذ 

»LWC« وجود دارد که در دنیا به عنوان نمونة مناســب و 
خوب برای مجله ها شــناخته می شود. این کاغذ گراماژهای 
متفاوتــی دارد؛ از 50 تا 60 یا 64 تا 70 گرم. با پیگیری ما 
مشخص شد، گاهی قیمت این نوع کاغذ از کاغذهای مورد 
اســتفادة ما کمتر است و کاغذ بدون اینکه هزینة اضافی به 
سازمان تحمیل کند، تغییر کرد. به این ترتیب کیفیت عرضه 

به یکباره باال رفت. 
منطق دوستان قبلی این بود که مهم محتوا است و بستر 
عرضة محتوا اهمیت چندانی ندارد. در صورتی که بستر ارائة 
محتوا، انگیزه و رغبت مخاطــب را افزایش می دهد. در این 
مورد رئیس سازمان نیز کاماًل همراه بود و عقیده داشت که ما 
باید بهترین کاغذ، بهترین چاپ و بهترین محتوا را به کودکان 
کشور ارائه دهیم. بنابراین ما کاغذ مکانیکال کاهی را به کاغذ 
LWC  تبدیــل کردیم و کاغذ مجالت از کاغذهای مرغوب 
و ســفید خارجی و در یک مقاطعی از کاغذ ایرانی استفاده 
می شــد. تمام مجالت عمومی بنا به ذائقه ای که از مخاطب 
به دست آوردیم، چهار رنگ و تمام مجله های تخصصی نیز 
دو رنگ شدند؛ البته به استثنای رشد آموزش جغرافیا و رشد 
آموزش زیست شناســی که چهار رنگ شدند. این تغییرات 
ناشی از آن بود که خودم در شرکت افست حاضر بودم و در 

جریان کاغذ، چاپ و... قرار داشتم. 
یکی دیگر از کارهای کلیدی این دفتر در سال تحصیلی 
89- 1388، درخواست برنامة ساالنه از سردبیران بود. یعنی 
می خواستیم بدانیم که مثاًل رشد زیست شناسی برای سال 
آینده چه برنامه ای خواهد داشت؟ بنابراین در همة مجله ها 
به سمت برنامه محوری حرکت کردیم و همگی باید برنامة 
ســاالنه ارائه می کردند. مثاًل  برخــی مجله ها صرفًا از مقاله 
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اســتفاده می کردند و هیچ گفت وگو یا گزارشــی در آن ها 
دیده نمی شــد. یا مقاله ها حول یک موضــوع بودند و مثاًل 
بــه موضوع هایی مثل یافته های علمــی و تجربه های مفید 
ما و دنیا، ســمینارهای مفید در حوزه های تخصصی، نقد و 
بررسی کتاب های درسی، چهره های علمی شناخته شده در 
رشــته های گوناگون و آشنایی با اقداماتی که در آموزش هر 

رشته صورت می گیرند،  نمی پرداختند. 
در این کار دو نکتة مثبت وجود داشت: اول اینکه عملکرد 
گروه هیئت تحریریه و شــورای برنامه ریزی را جدی تر کرد. 
یعنی دیگر فقط سردبیر فکر نمی کرد و خرد جمعی حاکم 
شد. ســردبیر برنامه را در شورای تحریریه عنوان می کرد و 
آن ها نیز برنامه را به ما اعالم می کردند. دوم اینکه مجله برای 
مطالب خود برنامة منظم می نوشت. بنده به رئیس سازمان 
عرض می کردم که برنامه را برای ســال جدید و در اســفند 
ماه هر ســال به طور ســاالنه در تنکابن ارائه می دهیم و هر 
پیشــنهادی وجود دارد، باید در این برهــة زمانی و قبل از 
تدوین قطعی برنامه گفته شود. برای مثال، یکی از کارهایی 

که در چند سال اخیر در مجله های رشد روی آن کار کردیم، 
موضوع مهم »تربیت جنسی« بود. این موضوع را در برنامة  
مجله ها، از رشد کودک تا رشد مشاوره و مجله های تخصصی 

گنجاندیم. 
یکی دیگــر از نکاتی که در اولین ســال های ورودم به 
دفتر متوجه شدم، این بود که بیشتر مجله های امحا شده از 
مجله های تخصصی تابستان بودند که کسی آن ها را نخریده 
بود. به سردبیران طرح افزایش تعداد صفحه های مجله های 
تخصصــی را از 64 صفحه به 80 صفحه دادیم و با این کار، 

مجله های تخصصی تابستان را حذف کردیم. 
 با این کار محتوا را به مخاطب منتقل کردید، اما 
عامل زمان را از آن گرفتید. یعنی محتوای مورد نظر 
را در سه فصل دیگر غیر از تابستان به مخاطب خود 

ارائه دادید.
بله. چون در تابستان مدرســه و مخاطبی وجود ندارد. 
نکتة دیگر اینکه در سفرهای استانی متوجه شدیم، بچه های 
دبســتانی عالقه دارند، در اردیبهشت و اوایل خرداد ماه که 
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امتحانات خود را پشت ســر گذاشته اند، به مجله های رشد 
بپردازند. در نتیجه رشدهای کودک، نوآموز و دانش آموز را در 
9 شماره چاپ کردیم و شمارة 9 را اضافه کردیم که هنوز هم 
ادامه دارد. البته اگر شمارگان رشد دانش آموز تا شمارة هشت 
1/600/000 اســت، این رقم برای شمارة 9 به 1/300/000 
نسخه می رسد. اما شمارگان مجموع رشدهای دانش آموزی 
به پنج میلیون نسخه می رسد )1/300/000 از شمارة 9 برای 
هر یک از رشــدهای کودک، نوآموز و دانش آموز( و یکی از 

دالیل باال رفتن شمارگان نیز همین موضوع است. 
یکی دیگر از اقدامات مهم این بود که سعی کردم رشدهای 
پرشمارگان را که بخش اصلی مجله های ما محسوب می شوند، 
از سلیقة فردی سردبیران خارج کنم تا شورایی اداره شوند. 
این رویداد دو سال است که اتفاق افتاده و برکات بسیار زیادی 
دارد. فلسفة انتقال رشدهای دانش آموزی را از نظام سردبیری 
به نظام شورایی، در سالنامة سال قبل )سالنامة رشد شمارة 

12 که در بهار 1397 منتشر شده است( شرح داده ام. 
در چند ســال اخیر ما در کنار مجله های کاغذی خود، 
مجله هــای الکترونیکی را نیز تهیه کرده ایم. البته نســخة 
»PDF« مجله ها از ســال 1388 به طور مرتب در ســایت 
ما موجود بوده اســت. مــا مجالت الکترونیکــی را نیز که 
قابلیت های صوتی، تصویری، متنی و عکســی بیشتر دارند، 
 QR« در سایت مجالت رشد داریم و در برخی از مجله ها از

کد« استفاده کرده ایم. یعنی به موازات مجله های کاغذی، کار 
الکترونیکی همة مجله ها نیز پیش می رود. حتی اپلیکیشنی 
هم وجود دارد که افراد می توانند از طریق آن، مجله ها را در 

گوشی ها و تبلت ها مطالعه کنند.
 بنابراین با ورود شما شمارگان مجله ها بهبود 
پیدا کرد و نســخة PDF مجله ها نیز برای استفادة 
 PDF افراد تهیه شد. البته در دسترس بودن نسخة
مجله  ها نیز طبیعتًا با یک فاصلة زمانی از مجله  های 
کاغذی میسر می شود. نکته ای که به نظرم رسید این 
اســت که وقتی مجله کاغذی بود، امکان دسترسی 
به محتواهای قبلی و مطالب سال های گذشته وجود 
نداشت و یا به سختی انجام می گرفت. ولی با آنچه 
که شما شــرح دادید و با وجود نسخة الکترونیکی، 
حداقل دسترسی به آرشیو این دورة 10 ساله امکان 

پذیر شده است. 
بله، دقیقًا همین طور است. ضمن اینکه چون انتشار اولین 
مجله های تخصصی از سال 1364 آغاز شد، بعد از ورود بنده 
این  مجله ها در حال نزدیک شدن به شمارة 100 بودند. لذا 
ما تصمیم گرفتیم، هر مجله ای که به شــمارة 100 رسید، 
جشــنی برای آن بگیریم و در آن از تمام سردبیران سابق و 
افراد مهم مجله  تقدیر کنیم. اولین جشن را برای مجلة رشد 
آموزش ریاضی گرفتیم که چند شخصیت مهم ریاضی مثل 
مرحوم پرویز شهریاری و مرحوم عبدالحسین مصحفی 
حضور داشــتند. این مراسم بسیار جذاب و عاطفی بود و در 
آن افراد پیشکســوت و مسن تر شرکت می کردند. برای این 
مراسم نشان ذرین هم تهیه کرده بودیم که در واقع آرم دفتر 
بود که آن را با طال ریخته بودند؛ البته با وزن کم، به طوری 

سـعی کـردم رشـدهای پرشـمارگان را که 
محسـوب  مـا  مجله هـای  اصلـی  بخـش 
سـردبیران  فـردی  سـلیقة  از  می شـوند، 

خـارج کنـم تـا شـورایی اداره شـوند
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که در آن زمان از ربع ســکه کمتر می شــد. ما این نشان را 
تقدیم عزیزان می کردیم. به عالوه، تمامی 100 شمارة قبلی 
را به صورت »CD« با قابلیت جســت وجو در آوردیم. یعنی 
رشــدهای تاریخ، فیزیک، زیست شناســی، ریاضی و... را با 
قابلیت جســت وجو به صورت CD تهیه و تمام 100 شمارة 
قبلی را در آن تعبیه کردیم. این CD را همراه با لوح تقدیر و 
نشان ویژه به سردبیر تقدیم می کردیم. این نیز از کارهایی بود 
که پیش از این انجام نشده بود. البته به مناسبت دویست و 
پنجاهمین شمارة رشد معلم نیز به صورت نمادین و به عنوان 
نمایندة بقیة مجله های رشد، مراسمی برگزار کردیم و تمام 
رؤسای سابق و زندة سازمان و همة مدیر مسئوالن مجله ها 
دعوت شدند و وزیر وقت آموزش وپرورش نیز حضور داشت و 
مراسمی بسیار عاطفی بود. در این مراسم تمام مدیرمسئوالن 
مجله های رشــد به غیر از مرحوم ایرج جهانشاهی، آقای 
سیدمحسن گلدانساز،  آقای  محسن چینی فروشان، 
آقای جعفر ربانی، آقــای علیرضا حاجیان زاده حضور 

داشتند. همة سردبیران رشد معلم هم حاضر بودند.
بیشتر مخاطبان مجله های رشد شهرستانی هستند و این 
یعنی ما مجله ای ارزان و مفید که به ارتقای فرهنگی و علمی 
دانش آموزان و مهارت های حرفه ای معلمان کمک می کند، 
در راستای بسط عدالت آموزشی ارائه می کنیم. با مقایسة آمار 
می بینیم که شهرستان ها و استان ها نسبت به پایتخت، بیشتر 

مشتری مجالت ما هستند. 
 با توجــه به اینکه دانش آمــوزان، کودکان و 
کمتری  دسترسی  امکان  شهرســتان ها  نوجوانان 
به منابع کســب اطالعات دارنــد، طبیعتًا با اتخاذ 
راهبرد درست توسط دست اندرکاران، بیشتر جذب 

مجله های رشد خواهند شد. اگر ممکن است بفرمایید 
چه تدبیرها و چه اقداماتی بــرای جذب بچه های 
شهرستانی انجام داده اید تا همچنان آن ها را تشنة 

دریافت مجالت رشد نگه دارید؟
هنگامــی که مخاطب واقعی بــا تولیدکنندگان واقعی 
ارتباط داشــته باشــد، این عالقه مندی حفظ می شود. ما 
کوشیده ایم این ارتباط را حفظ کنیم و برای دانش آموزان در 
حد توان در حوزة تولید محتوا سنگ تمام بگذاریم. جلسات 
طوالنی برگزار می کنیم و گروه های متنوعی از نویســنده، 
شــاعر، تصویرگر و... برای این کار تشکیل داده ایم. در واقع 
زیر سقف این دفتر بخشی از بهترین و مهم ترین نویسندگان، 
تصویرگران، طراحان، شــاعران و همة پدیدآورندگان حوزة 
کودک و نوجوان در تردد و در ارتباط هستند. این افراد خود 
ارتباط هایی با بچه ها دارند و ما نیز از طریق سفر به استان ها 

و مدرسه ها و سایر برنامه ها، این ارتباط ها را وسیع تر کنیم. 
به بیان دیگر تولیدکنندگان مطالب مجالت رشد سعی در 
به دست آوردن هوا و فضای مورد نظر مخاطب دارند و همة 
این عوامل دست به دست هم می دهند تا محتوایی در خور 
عالقه های مخاطبان تولید شود. هنگامی که مجله های رشد 
وارد مدرسه های ابتدایی می شوند و مدیران یک و یا نیمی از 
روز را به مجله اختصاص می دهند، این به معنای مهم بودن 
مجله  است. در دهه های قبل موّضعین مجله های رشد عمدتًا 
از کسانی بودند که کتاب های درسی را توزیع می کردند. یعنی 
جزو گروه معاونت اداری-مالی-پشــتیبانی بودند. اما از دورة 
قبل از ورود ما، معاونان آموزشی درگیر شدند و ما نیز همین 
روند را ادامه دادیم. وقتی معاون آموزشــی آموزش وپرورش 
استان نمایندة مجله رشد باشد، کار توزیع به کاری فرهنگی 
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تبدیل می شــود. در واقع اجرای این برنامه ها در کالس ها و 
مدرسه ها جزو وظایف آن هاست. 

بدین ترتیب مدیران و معاونان مدرسه ها هم درگیر این 
موضوع می شوند. یعنی بدنة اصلی که در مدرسه نقش ایفا 
می کند، با این روند به ما کمک می کند. ما نیز تاکنون با آن ها 
جلسات ساالنه داشته ایم و تنها سالی که این جلسه به طور 
مستقیم برگزار نشد، امسال بود که به دلیل مسائل اقتصادی 
تشکیل نشد. وگرنه طی 9 سال گذشته برخی از جلسات در 
تهران و برخی دیگر در تنکابن یا مشهد تشکیل شده اند. البته 
عمدتًا در تهران بوده اســت. ما جلسه  های معاونان آموزشی 
اســتان ها و مدیران آموزش وپرورش تهران را در دو مراسم 
مجزا برگزار می کنیم، هر ســال از آن ها تقدیر می کنیم و با 
آن ها دربارة منطق مجله ها به گفت وگو می نشینیم و به این 
ترتیب همواره با این افراد ارتباط داشــته ایم. این ها همگی 

دلیل ادامه، چاپ مجالت ما هستند. 
 لطفًا در مورد فعالیت های دیگر دفتر نیز صحبت 

بفرمایید. 
در دهة 1370، حدود 10 عنوان مجلة رشــد منتشــر 
می شد. ســپس بنا به نیاز، معاونت سامان دهی کتاب های 
کمک آموزشی به وجود آمد و تا دهة 1380 به همین شکل 
ادامه داشــت. از سال های قبل، سازمان دفتری به نام »دفتر 
تکنولوژی آموزشی« داشــت که ادارة شبکة رشد، برگزاری 
جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد، تهیة مواد و رسانه های 
الکترونیکی، ارزیابی  فیلم های معلمان و... را بر عهده داشت. 
یعنــی اگر قباًل یک معاونت به این دفتر اضافه می شــد، در 
سال 1391 این دفتر یکباره با دفتر ما ادغام شد و همة بدنه 
دفتر تکنولوژی به این دفتر منتقل شــد. اکنون در سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی تنها یک دفتر وجود دارد 
که دارای چهار معاون است. دفتر تألیف نظری و دفتر تألیف 
فنی وحرفــه ای هر یک دارای دو معاون هســتند. ولی دفتر 
انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی چهار معاون دارد و با این 
تصمیم تمامی کارشناسان دفتر تکنولوژی به دفتر ما ملحق 
شدند. ساختمان دفتر تکنولوژی قباًل در خیابان سمنان بود و 
با ساخت و سازهایی که در اینجا انجام شد، همة دوستان به 
این محل منتقل شدند. از این تاریخ به بعد، دفتر ما به دفتر 

انتشارات و تکنولوژی آموزشی تغییر نام داد.
 آیا الحاق دفتر تکنولوژی آموزشی به این دفتر 

کمکی هم به دفتر شما کرد؟ 
نه، در واقع دو دفتر مهم و مســتقل در ســازمان وجود 
داشت و ادغام آن ها واقعًا کار اشتباهی بود. هرکدام از این دو 
دفتر می توانست مدیریت خود را داشته باشد. بعد از ادغام این 
دو دفتر بنده مدیرکل آن شدم. حرف من به دلیل فشاری که 
به ما وارد شــد نیست، بلکه به این دلیل است که تکنولوژی 
و انتشارات، با همة ارتباطی که با هم دارند، دو کار و فعالیت 
مجزا هستند. حوزة کاری آن دفتر الکترونیکی، فیلم، و مانند 
این هاســت، در حالی که حوزة کاری ما مجله، انتشــارات و 

کتاب است. 

 سؤال من این است که وقتی دفتر تکنولوژی 
به اینجا منتقل شد، چه اتفاقات مهمی در این دفتر 
رخ داد؟ با این ادغام چه تغییری در جشنوارة فیلم 
رشد، تعداد فیلم های آن، تعداد مخاطبانش و ارائة 
خدمات به معلمان صورت گرفت؟ آیا با انتقال به این 
دفتر، همچنان مسیر فعالیت های قبلی طی شد؟ یا 
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اینکه وقتی به مجموعة شــما اضافه شد، شما به 
عنوان مسئول باالدست این مجموعه، باعث گسترش 
فعالیت های آنان شدید؟ آیا برای فعالیت های آن ها 

تدابیر خاصی اندیشیدید؟
دفتر تکنولوژی آموزشی بنا به ذائقه و عالقة رئیس سازمان 
به حوزة تکنولوژی، افت و خیزهایی داشته است. مثاًل زمانی 
که آقای رحمت اله مهرابی مدیرکل دفتر تکنولوژی بود و 
ایشان جشنوارة فیلم رشد را  اداره می کرد، بودجه ای کالن 
با نیروی انسانی وسیع و تبلیغات گسترده و حجم عظیمی 
از خدمات برای این کار به آن دفتر داده شــد و دورة مهمی 

از جشنوارة فیلم رشد بعد از انقالب به آن دوره برمی گردد. 
 سپس افول اتفاق افتاد و ضعیف تر شد. 

از دیدگاه مثبت اگر بخواهیم به رویداد ادغام دو دفتر نگاه 
کنیم، این است که وقتی حوزه های انتشارات و تکنولوژی با 
یک مدیریت واحد دنبال می شوند، طبعًا ارتباط آن ها با هم 
نســبت به زمانی که دو دفتر مستقل هستند، خیلی بیشتر 
می شود. برای مثال، وقتی شبکة رشد را داریم و می خواهیم 
برای تمام مجالت رشــد از آن استفاده کنیم،  باید دو دفتر 
ارتباط برقرار کنند. در حالی که وقتی دو دفتر ادغام شده اند، 
ارتبــاط مجله  ها در یک دفتر با آن ســایت خیلی غنی تر و 
راحت تر می شود. اگر مجله  های رشد بخواهند فیلم یا قطعاتی 
از فیلم بسازند، به راحتی می توانند با بخش تکنولوژی خود 
مرتبط شــوند و خدمات مورد نظر را تدارک ببینند و آماده 
کنند. فیلم رشد، مجالت رشد، شبکة رشد، سایت مجالت 
رشد، عکس رشد، تولیدات الکترونیکی، نظارت بر فعالیت های 
الکترونیکی، مجوز کتاب های مناســب و نامناســب و... از 

فعالیت های دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی است. 

البته نیروی انسانی همة دفترها و از جمله این دفتر در 
کل و به مرور کاهش پیدا کرده است. مثاًل من سال 1375 با 
پست سردبیر مجلة رشد جوان وارد این دفتر شدم. در حالی 
که اکنون همة این پست ها حذف  شده اند و فقط پست هایی 
که جنبة نظارتی دارند، باقی مانده اند. پســت های رســمی 
مجله  ها انگشت شمار هستند، در حالی که تعداد مجله ها در 
آن سال ها زیر 10 نسخه بود و امروزه 33 عنوان مجله وجود 

دارد.
 در مورد سامان بخشی بفرمایید. سامان بخشی 
از جمله کارهای بسیار با ارزشی است که در این دفتر 

از دیـدگاه مثبت اگر بخواهیم به رویـداد ادغام دو 
دفتر نگاه کنیم، این اسـت که وقتـی حوزه های 
انتشارات و تکنولوژی با یک مدیریت واحد دنبال 
می شـوند، ارتباط آن ها با هم بیشـتر می شود
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انجام می پذیرد و نتایج بسیار مفیدی هم داشته است.
اجرای طرح سامان بخشــی از سال 1378 شروع به کار 
کرد. دلیل این امر وجود یک سلسله کتاب های نامناسب در 
جامعه بود که به طور عادی وارد مدرسه ها می شدند. سازمان 
پژوهش، به منظور جلوگیری از فعالیت های مغایر با هدف های 
آموزش وپرورش، بر لزوم نظارت بر کتاب ها و تعیین حدودی 

برای ناشران تأکید کرد. 
 نامناســب از نظر محتواهای عمومی یا از نظر 
محتوای درسی؟ در این صورت نقش وزارت فرهنگ 

و ارشاد چیست؟
محتواهای عمومی نیز مد نظر است. وزارت ارشاد مجوز 
کتاب را صادر می کند، اما تشخیص اینکه کتاب با هدف های 
وزارت آموزش وپــرورش مغایرت دارد یا با اســتانداردهای 
آموزشــی و تربیتی همراه است، بر عهدة سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی است. سازمان پس از داوری کتاب چاپ 
شــده اعالم می کند کدام کتاب مناسب است و می تواند به 

مدرسه وارد شود. 
 پس طبق فرمایش شــما، بخش سامان دهی 
به این دلیل تشکیل شده اســت که حریمی برای 

کتاب های دارای مجوز ارشــاد کــه می خواهند به 
مدرسه وارد شوند، ایجاد کند.

بلــه، دقیقاً. بدین معنا که ما از بین کتاب ها، کتاب های 
مناسب را انتخاب و گلچین می کنیم. دیدگاه آموزش وپرورش 
برای ورود کتاب های آموزشی و فرهنگی-تربیتی به مدرسه، 
داشــتن استانداردهای مشخص اســت. این استانداردها به 
تمامی ناشران و نویســندگان اعالم شده اند. حتی برای این 
کار جشنواره برگزار می کنیم و فهرست کتاب های مناسب 
را منتشر می کنیم. در مجله  های رشــد نیز این کتاب ها را 
معرفــی می کنیم و نام بهترین های آن هــا را در کتاب های 
درسی نیز می آوریم. بدین ترتیب ما عمل »هدایت، نظارت 
و هدایت« بر کتاب ها را انجــام می دهیم. عمل هدایت اول 
را با ارائة اســتانداردهای مورد نظــر و کتاب  های راهنمایی 
که تولیــد کرده ایم انجام می دهیم. عمل نظارت را از طریق 
بدنة 500 نفره ای از کارشناسان که بیش از 450 نفر از آنان 
بیرون از سازمان هستند )این کارشناسان از معلمان مجرب، 
نویســندگان، هنرمند و... هســتند(، روی کتاب ها صورت 
می گیرد. عمل هدایت دوم نیز از طریق انتشــار کتابنامه و 
درج فهرست کتاب های مناسب در انتهای کتاب های درسی 
و همچنین اهدای جایزه در جشنواره و تبلیغ در مجله های 

رشد اعمال می شود.
اولین جشــنوارة کتاب رشد در سال 1380  برگزار شد. 
تا سال 1387 با یک روال ادامه پیدا کرد. هنگامی که من به 
دفتر آمــدم، از آقای محبت اله همتی به عنوان بنیان گذار 
این جریان، دعوت کردم به عنوان معاون به این دفتر بیاید. 
چون ایشــان در »دفتر چاپ و توزیع« بود. آقای همتی به 
دفتر آمد، و کارهای سامان دهی با جدیت و شتاب بیشتری 

یکـی از جشـنواره های مهم ما »جشـنوارة 
عکس رشـد« اسـت که هر دو سـال یکبار 
برگـزار می شـود و یکـی از اهـداف ایـن 
جشـنواره معطـوف کـردن توجـه جامعـة 
عکاسـان، اعـم از آماتـور و حرفـه ای، بـه 
موضوع هـــای آموزش وپــرورش اسـت
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دنبال شد. قدرت ناشران رو به صعود بود و وظیفة سامان دهی 
خیلی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده بود. با آقای دکتر 
محمدیان دربارة تقویت این کار صحبت کردیم و ایشان چون 
قباًل دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش بود، پیشنهاد کرد 
که این موضوع را درشــورای عالی آموزش وپرورش به قانون 
تبدیل کنیم. مصوبة 828 که مبنای همة فعالیت های ما در 
این حوزه است، در ســال 1389 تصویب و سپس در سال 
1391 آن را ابالغ کردند. این مصوبه در مورد ســامان دهی 
منابع آموزشی اســت و چکیدة همة فعالیت ها در آن آمده 

است. 
ما به مدت دو سال و از سال 1388، با شرکت در جلسات 
متعدد می کوشیدیم این مصوبه را آماده کنیم تا توسط رئیس 
جمهور ابالغ شود. یعنی می باید تمامی حوزه های مرتبط، اعم 
از صدا و سیما و همة دستگاه ها به این امر کمک کنند. نتیجة 
جلسة 828 شورای عالی آموزش وپرورش این مصوبه بود. 10 
ســالی که این مصوبه، اوایل بــه همت آقای همتی و بعد با 
زحمات بی دریغ خانم فریبا کیا، در حال اجراست و در حال 
حاضر یکی از مهم ترین فعالیت های وزارت آموزش وپرورش 
محسوب می شود. با اجرای درست این مصوبه کمک شایانی 
به پیشــبرد اهداف آموزش وپرورش می شــود. چون در این 
مصوبه نحوة مشارکت بخش خصوصی نیز معین شده است. 
 طرح ســامان دهی به نویسندگان، ناشران یا 
فیلم ســازانی که خارج از آموزش وپرورش در حال 
فعالیت هستند، چه کمکی می کند؟ چون هر یک از 
آن ها قطعًا منافــع خود را می بینند. برای مثال، اگر 
برای نویســنده ای منفعتی نداشته باشد، وارد این 
حیطه نخواهد شــد. زمانی ناشر یا فیلم ساز خود را 

با این سامان دهی همراه خواهد کرد که منفعتی نیز 
برای خود ببیند. 

اولین منفعت ســامان دهی این است که استانداردها به 
روشنی اعالم شده اند. وقتی از کتابی در حوزة فیزیک یا ریاضی 
به عنوان کتاب مناسب نام می بریم، باید مطابق با اسنادی به 
نام »راهنمای تولید کتاب« باشد که به صورت دقیق منتشر 
شده و اســتانداردهای ما را به خوبی بیان کرده است. ناشر 
نیز طبیعتًا قصد حرکت برخالف جریان آموزش وپرورش را 
ندارد و این استانداردها به مسیر درست ناشران کمک خواهد 
کرد. ما ساالنه کارگاه های آموزشی متعددی را برای ناشران 
برگزار می کنیم و با دعوت از ناشران می کوشیم رویکردهای 

آموزش وپرورش را اشاعه دهیم.
بعد از مرحلة اعالم استاندارد به ناشران، بر کارهای آنان 
نظارت می کنیم و کتاب های استاندارد را به عنوان کتاب های 
مناسب اشاعه و ترویج می دهیم. اشاعة عادی آن ها، آوردن نام 
کتاب ها در کتابنامة رشد و باالتر اینکه در کتاب های درسی 
نیز ذکر می شوند و باالتر از آن هم اینکه در جشنواره معرفی 
می شــوند. در مورد فیلم های آموزشــی نیز استانداردهای 
مشــخصی وجود دارند و شــورایی به نام »شورای حمایت 
از اکران فیلم« داریم که فیلم هایی را که مناســب مدرسه، 
دانش آموز و معلم هستند، بررسی می کند و در مورد نمایش 
این فیلم برای ردة سنی مشخصی نظر می دهد. این نتیجه به 
مدارس بخشنامه می شود. اگر مدرسه ای نیز بخواهد بچه ها 
را به ســینما ببرد، فیلم مناسب بچه ها به صورت بخشنامه 
به مدارس اعالم می شــود. اگر معاونت پرورشی قرار است 
برای تجهیز کتابخانة مدارس 10 میلیارد تومان هزینه کند، 
طبیعتًا از فهرســت کتاب های مناسب که اعالم شده است، 

شــماره ســـــیزدهم 
1  3  9  8 بهـــــــار 

45



استفاده می کند. نکتة تأکیدی بنده این است که در بخش 
سامان دهی بدنة کارشناسی ما، افراد در اینجا مستقر نیستند 
و ترکیبی از معلمان برجســته، مؤلفان کتاب های درسی، 

نویسندگان و... هستند.
 یعنی وقتی این دفتر کتابی را معرفی می کند، 
بدین معناست که آن کتاب از فیلترهای قابل توجهی 
که دغدغه های آموزش وپرورش را منعکس می کنند، 
عبور کرده است و افراد می توانند با اعتماد کامل آن را 
برای فرزندان خود تهیه کنند. خب اگر از این موضوع 
هم بگذریم، به بحث سایت های اینترنتی می رسیم. 

دربارة سایت های دفتر برایمان بیشتر بفرمایید.
مهم ترین نکته در مورد سایت ها این است که هر دفتری 
در سازمان پژوهش یک سایت اختصاصی دارد؛ مانند سایت 
دفتر تألیف، سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، سایت 
معاونت پشتیبانی سازمان و... سایت دفتر ما اطالعات زیاد و 
خوبی در اختیار دارد. همچنین تولید خبر به صورت دائم در 

این سایت انجام می گیرد. 
 لطفًا نشانی اینترنتی سایت دفتر را بفرمایید. 

نشانی »سایت مجالت رشد« www.roshdmag.ir است. 
سایت دیگری معروف به »شبکة ملی مدارس ایران« داریم به 
نشانی www.roshd.ir، که در دهة 1380 از نظر کلیک خور 
بودن در صدر بود و »تبیان« و ســایر ســایت ها در رده های 
بعدی بودند. یکی از بخش های این سایت »دانش نامه« است 
و در آن می تــوان دربارة انواع موضوع های علمی مثل نجوم 
جست وجو کرد. در واقع این سایت تمام موضوع های علمی 
را برای حوزة دانش آموزی و حتی معلمان پوشش می دهد. 
اخیراً با فعالیت های صورت گرفته، این سایت در حال تبدیل 

شدن به یک سایت تعاملی است. مثاًل برای پایة دوم دبستان 
یا پایة دوازدهم مجالت رشد و دانشنامه وجود دارد. سؤال ها و 
رشته های دانشگاهی مرتبط نیز در این سایت آورده شده اند. 
یکی از محاسن تلفیق این است که بخش انتشارات دفتر و 
تولیدات تکنولوژی در این سایت معرفی شده اند و مخاطبان 
هم زمان به تمام اطالعات به صورت یکجا دسترســی دارند. 
تا سال قبل این سایت به صورت یکطرفه فعالیت می کرد و 
وقتی بحث تعامل پیش آمد، تغییرات اساسی در این سایت 

صورت گرفت.
 تعامل به چه معناســت؟ آیا مخاطب می تواند 
چیزی بــه آن اضافه کند؟ آیا به عنوان یک معلم یا 
دانش آموز امکان اضافه کردن مطلبی در این سایت 

وجود دارد؟
بلــه این امکان و یا امکان پرســش در آن وجود دارد و 
کارشناسانی هستند که به ســؤال ها پاسخ می دهند. برای 
مثــال، در بخش تعاملی معلمان، برای کتاب جدید التألیف 
مطالبی دربارة منطق کتاب و نحوة تدریس آن به صورت فیلم 

آورده شده است. 
 یعنی مخاطب دانش آموز یــا معلم می تواند 
محتواهای خود را در این ســایت ارائه کند و بعد از 

بررسی کارشناسان در سایت ارائه می شود؟
بلــه. ضمن اینکه برای تعامل، این ســایت باید شــما 
را بشناســد. یعنی با کد ملی می توان به ســایت وارد شد و 
امتیــازات خاص خود را دارد. به این صورت نیســت که هر 

کسی بتواند هر مطلبی را در آن بنویسد. 

 ایــن از اقتضائات هر ســایتی اســت و در 
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ســایت هایی مثل تبیان مخاطب می تواند با سایت 
ارتباط برقرار کند و کارشناسانی هستند که درباره 
صحت و سقم محتواهای ارائه شده نظر می دهند و با 
سنجش سالمت مخاطب، مطلب را ارائه می کنند. آیا 
مخاطبان ما )معلمان و دانش آموزان( وقتی محتوایی 
را در سایت ارائه می دهند به نام خودشان در سایت 

درج می شود؟
بله. البته قابل ذکر اســت که ما جشنواره های متعددی 
را برگزار می کنیم و یکی از آن ها جشــنوارة تولید محتوای 
الکترونیکی دانش آموزان و معلمان اســت. مثاًل در ســال 
گذشــته 200 هزار قطعه محتوای متنوع تولید شد. یکی از 
اهداف برگزاری این جشنواره تشویق تولید محتواهای غیر 
مکتوب است؛ با توجه به اینکه مانند گذشته رسانه ها فقط 
شــامل رسانه های مکتوب نیستند. هدف دیگر آن توسعه و 
تعمیم فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی و استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در فرایند یادگیری است. برای مثال، در 
تولید محتوا، معلم برای فهم یک مفهوم فیزیکی قطعه ای را 
تولید می کند، یا دانش آموز پاورپوینتی تهیه می کند و یا یک 
عکسی با هدف علمی،-آموزشی و-فرهنگی تهیه می شود. این 

محتواها می توانند در جشنواره شرکت کنند. 
 جشــنوارة تولید محتوای الکترونیکــی دانش آموزان و 
معلمان جشنواره ای استانی اســت. برگزیدگانی در مرحلة 
استانی انتخاب و سپس در سطح ملی و در این دفتر بررسی 
و داوری می شــوند و جوایزی به افراد برتر تعلق می گیرد. از 
محصوالت و محتواهای برگزیده در همین ســایت استفاده 
می شود. محورهای برگزاری جشنواره در دوره  های گذشته 
عبــارت بودند از: درس  افزارهای آموزشــی، درس افزارهای 

کمک معلمی، نرم افزارهای قرآنی-پرورشــی، نرم افزارهای 
تربیت بدنی و حوزة ســالمت، نرم افزارهای فرهنگ و دایرة 
المعــارف، نرم افزارهای بــازی و ســرگرمی، نرم افزارهای 
آزمایشــگاه و کارگاه مجازی و... این جشنواره از سال 1382 
توسط دفتر فنی و حرفه ای برگزار شده و همچنان ادامه پیدا 
کرده است. یکی از فعالیت های ما در این دفتر، جلب توجه 
معلم و دانش آموز به رســانه های دیگــر، اعم از قطعة فیلم، 

عکس، انیمیشن، صدا و صوت بوده است. 
 در مــورد roshd.ir  توضیح کافی ارائه کردید. 
لطفًا دربارة roshdmag.ir نیز توضیح دهید و اینکه 

این سایت قبل از شما نیز وجود داشت؟
این سایت در گذشته فعالیت بسیار ضعیفی داشت ظرف 
10 سال گذشته رونق بسیار باالیی پیدا کرد. اگر سرفصل های 
ســایت roshdmag.ir را ببینید، متوجه می شوید که هر روز 
جنبة اطالع رسانی و خبری دارد و مواردی که مربوط به دفتر 
است، در آن جا اطالع رسانی می شوند. مهم ترین محتواهای 
مجالت رشد تقریبًا در تمام روزها به شکل خبر و چکیده در 
این سایت دیده می شود. برای مثال اگر در مجلة رشد مشاور 
مدرسه موضوع مهمی مطرح شده باشد، چکیدة آن به شکل 
خبر در سایت می آید و به همین منوال مطالب مهم درسی 

فیزیک، شیمی و... نیز در سایت آورده می شوند. 

روابـط عاطفی و بسـیار عمیق دوسـتانه، و 
خواهرانـه و برادرانـه ای کـه در ایـن دفتر 
وجـود دارد، یکی از مهم تریـن عوامل دوام 

و قـوام فعالیت هـای دفتر اسـت
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همچنین در این سایت افراد می توانند نسخة PDF مجالت 
رشد را به طور کامل و یا به تفکیک مقاله های مودرنظرشان 
دریافت کنند و یا وارد حجم عظیمی از اطالعات سامان دهی 
کتاب شوند. می توانند همة راهنماها و جشنواره ها را ببینند 
و  فهرست ها را نیز مشاهده کنند. همچنین ناشران می توانند 
تمامی مراحل ارسال کتاب بر روی سایت انجام دهند و فقط 
فیزیک کتاب اســت که برای ما ارسال می شود. برای مثال 
ناشر در ساعت دو و نیم شب می تواند کتاب مورد نظر را در 
سایت قرار دهد و به طور خودکار پس از یک ماه جواب برایش 

ارسال می شود. 
 آیا ناشران کتاب را برای سامان دهی در سایت 

بارگذاری می کنند؟
ناشــران در کار سامان دهی هر اقدامی را می توانند روی 

کتاب انجام دهند و روی سایت بارگذاری کنند. 
 در واقع ناشر فرایند گذر کتاب تا مرحلة نتیجه 

را می تواند روی سایت ببیند؟
بله. در سایت کاماًل می توانند مشاهده کنند.

 نکتة قابل تأمل اینکه کل مجالت رشــد بعد 
از انتشــار پس یک بازة زمانی در سایت در اختیار 
مخاطبان قرار می گیرد. در واقع، پس از اطالع رسانی 
از انتشار مجله و بعد از یک ماه و نیم که فروش مجلة 

کاغذی به سرانجام رســید، می توانند مجله را در 
سایت دریافت کنند. این امکان یکی از قابلیت های 
خوب دفتر است و اگر کسی کل مجله را به صورت 
PDF بخواهــد، می تواند کل مجلــه و یا به صورت 
مجزا بخشی از مجله و یا حتی بخشی از یک مقاله 
را داشته باشد. لطفًا در خصوص جشنواره های رشد 
مانند جشنواره های عکس، فیلم و سایر جشنواره ها 

توضیحاتی داشته باشید.
یکی از جشــنواره های مهم ما »جشنوارة عکس رشد« 
است که هر دو سال یکبار برگزار می شود و دورة دهم آن نیز 
برگزار شده است. یکی از اهداف این جشنواره معطوف کردن 
توجه جامعة عکاسان، اعم از آماتور و حرفه ای، به موضوع های 
آموزش وپرورش اســت. بدیــن معنا که عکاســان با نگاه 
آموزش وپرورشــی عکاسی کنند. این نگاه آموزش وپرورشی 
جنبة اطالع رســانی و دانش افزایی دارد. مثاًل ممکن است 
عکاسان عکس هایی با موضوع؛ فعالیت مدارس مدرن، مدارس 
خاص مثل مدرسة طبیعت، و یا مدارس محروم داشته باشند. 
عکاسان می توانند به طور کلی به جلوه های مدرسه در سراسر 
کشــور نگاه کنند و عکس بگیرند و یا از جاذبه های طبیعی 
ایران عکاسی کنند. همچنین می توانند به وجوه اجتماعی 
موضوع ها نگاه کنند و مثاًل در خصوص نام گذاری ســال ها 

عکاسی کنند. 
 آیا هر سال موضوعی برای عکاس ها مشخص 

می شود؟
هر ســال یک سلســله موضوع ها مطرح می شوند، ولی 
که معمواًل موضوع های دانش آموزان آزاد اســت. عکاســان 
حرفه ای تر نیز بر اســاس موضوع هایی که آموزش وپرورش 

از روزی کـه وارد دفتر شـدم، آمار شـمارگان 
مجله هـا همـواره رو به رشـد بوده اسـت و از 
سـال 1387 تاکنـون از ایـن حیـث افولی در 

مجله  هـا رخ نداده اسـت
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اعالم می کند، عکاسی می کنند. به این ترتیب حجم وسیعی 
از عکس ها به دســت ما می رسد؛ حدود 20 هزار عکس که 
بعد از بررسی و ریزش بیشــتر، حدود 300 عکس انتخاب 
می شوند. این عکس ها را به منظور استفادة خودمان به مبلغی 
می خریم. از بین این 300 عکس، عکس های برتر اول، دوم 
و ســوم انتخاب و به مبلغ باالتری خریداری می شوند. طی 
مراسمی هم به رتبه های اول تا سوم جوایزی اهدا می کنیم. 
به غیر از این 300 عکس، عکس های با کیفیتی وجود دارند 
که ســردبیران برای استفاده در مجله با عکاس آن ها تماس 

می گیرند و آن ها را می خرند.
 آیا عکس های خریداری شــده جزو آن 300 

عکس هستند یا ...؟ 
این عکس ها چون مناسب هستند، خریداری می شوند. 
در واقع هر عکسی با اجازة عکاس در کتاب یا مجله می آید. 
با این کار به آرشیو آموزش وپرورش عکس اضافه می شود. از 
آنجا که عکس یک رسانه است، ما در خدمت آموزش وپرورش 

از آن استفاده می کنیم.
 یکی دیگر از نتایج اقدامات شــما این است که 
تعدادی عکاس در حوزة آموزش در اســتان ها تربیت 
می شوند و این موضوع  باعث کاهش هزینه ها می شود. در 
گذشته اگر مأموریت عکاسی در استان ها وجود داشت، 
می باید از تهران عکاس اعزام می شد، ولی امروزه در همة 

استان ها عکاس تربیت شدة آموزشی داریم. 
در ضمــن بــا ایــن اقــدام عکاســی کــه مثــاًل در 
سیستان وبلوچستان زندگی می کند و کار عکاسی آموزشی 

انجام می دهد، دارای شغل و درامد شده است. 
»جشنوارة بین المللی فیلم رشد« یکی از قدیمی ترین 

جشــنواره های ســاالنة فیلم در ایران اســت که امســال 
چهل وهشتمین دوره را سپری کرد. اولین دورة این جشنواره 
در دهة 1340 شروع شــد و اولین دبیر جشنواره نیز آقای 
پرویز ناتل خانلری بود که ایشــان شــخصیت شناخته 
شده ای در حوزة فرهنگ بودند. تغییر کلمة »فستیوال« به 
»جشنواره« نیز توســط آقای خانلری انجام شده است. این 

جشنواره همچنان با فراز و نشیب های خود برگزار می شود. 
یکی از اتفاقات امســال این بود که مــا از آقای وحید 
نیکخواه آزاد، فیلم ساز و کارگردان حوزة کودک و نوجوان، 
دعوت کردیم. ایشان از چهره های شناخته شده و کارگردانان 
مطرح در فیلم سازی کودک و نوجوان است. البته ما باید بتوانیم 
بین آموزش وپرورش و فیلم سازان آشتی ایجاد کنیم که این 
آشتی موجب استفاده از رسانة فیلم در حوزة آموزش وپرورش 
می شود. می توان موضوع های آموزش وپرورش را به فیلم های 
سینمایی و یا غیر سینمایی تبدیل کرد و با این کار اقتصاد 
فیلم آمورشی نیز به چرخش در می آید. جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد در آبان ماه و در تمامی استان ها برگزار می شود. 
قابل ذکر اســت که سال گذشــته چهار میلیون دانش آموز 

فیلم های منتخب جشنواره را دیدند. 
 تا اینجا موضــوع صحبت های ما فعالیت های 
اصلی دفتر بود، اما در این 10 سال حتمًا کارهایی هم 
در حاشیه انجام شده اند؛ رویدادهای خوبی که شاید 

در حاشیة این گفت وگو بتوان آن ها را مطرح کرد.
بله، ما کارهای مهم دیگــری نیز در دفتر انجام داده ایم 
که دانستن آن برای مخاطبان اصلی ما می تواند جذاب باشد. 
ما هر سال مجله ای به نام »سالنامة رشد« منتشر کرده ایم و 
این گفت وگو نیز در ســالنامة رشد چاپ خواهد شد. در این 
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سال ها ســعی کرده ایم گزارشی از منطق فعالیت هایمان در 
سالنامه بیاوریم. برای مثال موضوع شورایی شدن مجله  های 
رشد دانش آموزی را در سالنامة سال گذشته )شمارة 12، بهار 

1397( توضیح دادیم.
 آیا مخاطبان ســالنامة رشد همکاران خود ما 

هستند؟
مخاطبان ســالنامه در واقــع مدیران و کارشناســان 
آموزش وپرورش و فعاالن حــوزة اختصاصی این موضوع ها 
هستند. سالنامه شمارگان بسیار کمی دارد که البته در سایت 
مجالت رشــد هم بارگذاری می شود. ما در سالنامه فلسفة 
فعالیت های خود را بیان کرده ایم. مثاًل وقتی بحث »تربیت 
جنسی« را شروع کردیم، در سالنامه از شخصیت های مهم، 
استادان دانشگاهی، صاحب نظران این حوزه و افراد مختلف 
دعوت کردیم و این افراد اهمیت، منطق و راه های ورود به این 
بحث را بیان کردند. بنابراین سالنامة رشد یکی از اسناد مهم 

ما محسوب می شود. 
 آیا سالنامة رشــد در این دورة 10 ساله تولید 

شده،یا از قبل وجود داشته است؟
در این 10 سال به طور مستمر چاپ شده است. سالنامة 
رشد گزارش کاری از فعالیت های ساالنة دفتر و منطق پشت 
فعالیت های آن نیز محسوب می شود. یکی دیگر از کارهای ما 
در همان سال های اول، تولید کتابی حدوداً 250 صفحه ای 
با عنوان »از پیک تا طلوع رشد« بود که توسط آقای محمد 
دشتی در 20 نسخه آماده شد. در این کتاب تاریخ دفتر از 
آغاز در سال 1341 تا سال 1390 آمده است. کتاب دیگری 
که در حدود 500 صفحه منتشر شده »تاریخ شفاهی مجالت 
رشد« است که حاوی گفت وگوهای آقای مهرداد غفارزاده 

با رؤســای ســازمان پژوهش، مدیران کل دفتر انتشارات و 
سردبیران، مدیران داخلی، مدیران هنری مجالت رشد است و 
خیلی از افراد خاطراتشان را نقل کرده اند. گردآوری این کتاب 
هم با آقای دشــتی بوده است.  »فرهنگ نامة پدیدآورندگان 
مجالت رشــد« نیز کتاب دیگر ماســت که بر روی سایت 

مجالت رشد نیز بارگذاری شده  است.
 یعنی به نوعی مخاطبان و نفرات بعدی که وارد 
مجموعه می شوند، می توانند با افرادی که در گذشته 

با رشد همکاری داشته اند ، آشنا شوند.
همین طور است. 

 آیا این فرهنگ نامه نیز بر روی سایت قرار دارد؟
بله. این ها فعالیت هایی هستند که به تدریج انجام داده ایم 
و کارهایی هســتند که معمواًل در مستندسازی و مدیریت 
دانش اهمیت دارند. یعنی اگر کسی بخواهد دربارة جزئیات 
فعالیت های دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی اطالعات 
کسب کند، بســیار راحت تر از سایر قســمت های سازمان 

می تواند این کار را انجام دهد. 
 به عنوان حسن ختام این گفت وگو اگر نکته ای 
هست که تمایل دارید به آن اشاره کنید، در خدمت 

شما هستیم.
بیشــترین چیزی که می توانم از فضای مجالت رشــد 
تعبیر کنم، »خانوادة رشد« اســت. روابط عاطفی و بسیار 
عمیق دوســتانه، و خواهرانه و برادرانــه ای که در این دفتر 
وجود دارد، یکی از مهم ترین عوامل دوام و قوام فعالیت های 
دفتر اســت. این دفتر از بدو تشــکیل تا به امروز )به غیر از 
کسانی که حدود ســه ماه در آن مسئولیت داشته اند( و به 
طور کلی در این 60 ســال، شش مدیر داشته است. یعنی 

شــماره ســـــیزدهم 
1 3 9 8 ر بهـــــــا

50



مرحوم آقــای ایرج جهانشاهی در سال 1341 این دفتر 
را تأســیس می کنند و تا ســال 1357 مدیرکل دفتر بوده 
است. سپس آقایان محسن چینی فروشان، جعفر ربانی، 
سیدمحسن گلدانساز و علیرضا حاجیان زاده آمدند و 
ســپس بنده وارد دفتر شدم. به عبارت دیگر، من ششمین 
مدیر دفتر هستم. البته در این سیر مرحوم آقای سیدهادي 
محدث، جناب آقای دكتر علیرضا میرزا محمد و... هم 

چند ماه در این دفتر مدیریت کرده اند.
دلیل ماندگاری مدیران و افرادی مثل سردبیران دارای 
بیش از 30 سال سابقه )مثل دکتر عادل یغما(، اول وجود 
روابط عاطفی و انسانی در دفتر طی همة این سال ها بوده، و 
دوم احترامی است که مدیران برای مدیران قبل از خود قائل 
بوده اند )اگر به ســالن جلسات ما مراجعه کنید، عکس های 
همة ایــن مدیران را می بینید(. معمــواًل مدیران چیزی را 
خراب نکرده اند و فعالیت ها را وسیع تر و معایب احتمالی را 
اصالح کرده انــد. به عبارت دیگر، همة مدیران یکی پس از 
دیگــری کارها و فعالیت های یکدیگر را تکمیل کرده اند. به 

عبارت دیگر: 
هر که آمد عمارتی نو ســاخت/ رفت و منزل به دیگری 

پرداخت
ایــن روابط و احترام به تخصصی که افراد گوناگون دارند، 
در همــة حوزه های فعالیت ما به چشــم می خــورد. یکی از 
شاخصه های مهم مجالت که افراد زیادی هم با آن ارتباط دارند، 
سردبیران بسیار شایسته و بزرگی هستند که در این دفتر حضور 
دارند. برخی از آن ها در حوزه های تخصصی خود، شخصیت های 
بی نظیری در کشور هستند. احترام به این تخصص ها و قدردانی 
از آن هــا )که قدردانی مطلقاً مالی نمی تواند باشــد(، به دلیل 
شــخصیت های عالی فرهنگی این افراد، باعث شروع و ادامة 

فعالیت این عزیزان در این دفتر شده است. 
الزم است عرض کنم که بنده در این دفتر خیلی چیزها 
آموختم و با شــخصیت های بسیار بزرگی مأنوس و محشور 
بوده ام. درست است که به ظاهر من مدیر مسئول بوده ام، با 
این حال می دانستم که سردبیر مجله، شخصیت بسیار مهمی 
است. ایجاد شرایط برای انجام فعالیت های این افراد، وظیفة 
من بوده است. از نظر بنده، این دورة بالغ بر 10 سال، دارای 
فضایی دلپذیر، دوستانه و توأم با احترام بوده است. بین همة 
دوستان ما، اعم از افرادی که در حوزة خدمات فعالیت داشتند 
تا افراد باالتر، روابط عاطفی عالی برقرار بوده است. بارها دیده 
شده است، همة دوستان به احترام شخصی که کار خدماتی 
انجام می دهد و چای می آورد، از جا برخاســته اند. ان شاءاهلل 

فعالیت های این دفتر همواره بر همین مدار بچرخد. 
بنده نیز با توجه به اینکه به ایام بازنشستگی خود نزدیک 
می شوم، خداوند را شاکر هستم که بخش اعظمی از زندگی ام 
در دفتری با روابط انسانی، گرم و عاطفی و در کنار انسان های 
فرهیخته ســپری شده اســت و از این طریق از دوستان و 
همکاران خود تشــکر و تقدیر می کنم و از همة آن ها بابت 

قصور و تقصیر خود حاللیت می طلبم. 
 با تشکر از شما برای حضور در این گفت وگو.

بیشـترین چیـزی کـه می توانـم از فضـای 
مجالت رشـد تعبیر کنـم، »خانوادة رشـد« 
عمیـق  بسـیار  و  عاطفـی  روابـط  اسـت. 
دوسـتانه، و خواهرانـه و برادرانـه ای کـه در 

ایـن دفتـر وجـود دارد
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تأثیرپذیـري  مخاطبـان  از محتـواي  پیام هاي  وسـایل  ارتباط  جمعي  اعـم  از مطبوعات ، رادیو، تلویزیون ، سـینما 
و... سـابقه اي  دیرینه  دارد. از همان  آغاز انتشـار نخسـتین  روزنامه ها، همـواره  میزان  و نحوة  اثرگـذاري  آن ها بر 
خواننـدگان  و دریافت  كننـدگان  مطالـب  آن ها در كانون  توجـه  نویسـندگان  و گردانندگان  آن ها بوده  اسـت . به 
دلیـل اهمیـت موضوع  الگوهـاي  تأثیرپذیري  مخاطبـان  از محتوای مجالت رشـد فرصت ویژه ای فراهم شـد تا 
طی نشسـتی با حضور حجت االسـالم و المسـلمین قرائتی و سـردبیران و کارشناسان مجالت رشـد، از نظرات 

و تجربیـات ایشـان در ایـن زمینه بهره مند شـویم. آنچه در پی می آید گزارشـی از این نشسـت اسـت.

حجت االسالم و المسلمین قرائتی
خوش حالـم شـب عید غدیر در جمع شـما صحبـت می کنم، 
امـا متأسـف هسـتم کـه چرا دیـر یکدیگـر را شـناختیم. من 
چنـد اصـل را بـرای شـما کـه اهل قلم و دانشـمند هسـتید، 

می کنم.  عنـوان 

نشست
 علمیـ  کاربردی

گفت وگو و تبادل نظر درخصوص تجربه هــای تأثیر بر مخاطبان
 با حضور حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی

بهتریـن کتاب ما »قرآن« اسـت. حضرت علـی )ع( می فرماید: 
قـرآن دریایی اسـت که دسـت ما بـه عمقش نمی رسـد: »َبْحراً  
َرُك َقْعـُرُه.« بـرای اینکـه قـرآن وارد زندگی مردم شـود،  اَل ُیـدْ
نقـش مجالت رشـد چیسـت؟ تفسـیر المیـزان بـه درد مجلة 
شـما نمی خـورد. مثاًل پوسـتین لباسـی قیمتـی اسـت، اما به 

رشـــــــــد،
 در مسیر آموزه هـای قرآنی
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درد مـردم شـهر بندرعبـاس نمی خـورد. بـرای مـردم زنجـان 
خـوب اسـت، آن هـم فقـط در زمسـتان. کلمـة علمـی بودن 
بـه بـت تبدیل شـده اسـت. مثاًل می گوینـد باید علمی باشـد. 
نتیجـة آن چـه می شـود؟ کتاب هایـی داریـم که نویسـندگان 
آن ها دانشـمند هسـتند، ولـی چون »قـواًل معروفا« نیسـتند، 
یعنـی بیـان آن عرفـی نیسـت، عـوام آن را نمی فهمنـد. قلم و 
بیـان بایـد به شـکلی باشـد کـه عـوام آن را بفهمنـد و خواص 
هـم آن را بپسـندند. اگـر عـوام آن را نفهمنـد، 50 درصـد آن 
ناقـص اسـت. اگر عوام می فهمنـد اما خـواص می گویند از نظر 
علمی مردود اسـت باید برای ما عار باشـد. حواسـتان باشد که  

اصطالحـات دانشـگاهی نبایـد شـما را گیج کنند. 
مثالـی برایتـان بزنم. پارسـال جایی دعوت شـده بـودم. گفتند 
در ایـن مجلـس هـزار نفـر روان شـناس حضـور دارنـد و مـا 
می خواهیـم شـما بـرای آن هـا سـخنرانی کنیـد. گفتـم مـن 
روان شناسـی نخوانـده ام و اصطالحـات آن را هـم بلد نیسـتم. 
گفتنـد خودشـان می خواهند شـما برای سـخنرانی بیایید که 

گفتـم مـن اصـاًل در حـوزة آن ها تخصصـی ندارم کـه بخواهم 
برایشـان حـرف بزنـم. هـر کسـی تخصـص خـودش را دارد و 
نمی تواند در حوزة تخصص دیگران وارد شـود. در نهایت گفتم 
یـک موضـوع بـه من پیشـنهاد بدهید کـه دربـارة آن صحبت 
کنـم. موضوع پیشـنهادی آن ها اسـترس و آرامـش بود. گفتم 
در مـورد ایـن می توانم صحبت کنـم. آیات و روایـات زیادی در 

ایـن مـورد داریـم. اصاًل همـة دین مـا آرامش اسـت. 
اینکـه می گوینـد رهبر بایـد معصوم باشـد یعنی چـه؟ او باید 
معصـوم باشـد تـا مـا آرام باشـیم. اگـر دسـتمان بـه معصـوم 
نرسـد، می گوینـد مجتهـد باید عادل باشـد تـا ما آرام شـویم. 
اگـر عـادل نباشـد بـه دیکتاتـوری دچـار می شـود. اگر کسـی 
رئیـس باشـد امـا عادل نباشـد و بگویـد هرچه مـن گفتم باید 
همـان انجام شـود، می شـود اسـتبداد. فـرق بیـن والیت فقیه 
و اسـتبداد همیـن اسـت. اگـر والیـت فقیـه حتی کمـی گناه 
بکنـد، نـه تنها والیت فقیه نیسـت، حتـی نمی تواند پیش نماز 
یـک روسـتا بشـود؛ چـون از عدالـت افتاده اسـت. ایـن عدالت 
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یعنـی آرامـش. مرجـع تقلید شـما باید اَعَلم باشـد تـا آرامش 
داشـته باشـد. من در قرآن حدود 500-400 آیـه برای آرامش 
پیـدا کـرده ام. برخـی از این آیه ها را نوشـتم و دادم بـه آقایانی 
کـه اسـتاد تمـام روان شناسـی بودنـد. آن هـا گفتنـد این ها در 
کتاب هـای مـا نیسـتند. دلیـل آن هم این اسـت کـه به کلمة 
»ُهـم« عمـل نشـده اسـت. خـدا در قـرآن می فرماید: »شـاِور 
ُهـم«. ُهـم یعنی همه. روحانیـون دور هم می نشـینند و با هم 
مشـورت می کننـد. یک روز بـه جامعة مدرسـان رفتم و گفتم 
باالخره من 40 سـال اسـت که در تلویزیون هسـتم، شما نباید 
از مـن هـم نظـر بخواهیـد؟ تـا بـه حـال کالس هـای من یک 
شـب جمعه هـم تعطیل نشـده اسـت. این خیلی مهم اسـت. 
بپرسـد کـه نظر تـو در این مورد خاص چیسـت. انسـان ها هم 
خودشـان باید تیم بشـوند و مقاله بنویسـند و سخنرانی کنند، 

و هـم وارد تیم هـای دیگر بشـوند. 
همـة ما مسـلمان هسـتم. اما واقعـاً برای قـرآن چـه کرده ایم؟ 
خـوب اسـت هـر مجلـه ای یـک سـتون باز کنـد و یـک نکتة 
قرآنـی بگوید کـه وقتی یک جـوان یا یک معلـم آن را بخواند، 
بـا خـودش بگویـد: »عجـب! ایـن را نمی دانسـتم.« البته دقت 
کنیـد کـه مطلب نـو و جدید باشـد. پیشـنهاد من این اسـت 
کـه هرکدامتـان در مجلـة خودتان سـتونی به دیـن اختصاص 
بدهیـد. سـهم دین چقدر اسـت؟ االن مشـکل مملکـت ما دو 
چیـز اسـت: یکـی اینکـه عـده ای دیـن ندارنـد و دیگـر اینکه 
عـده ای دیـن دارند، اما مهـارت ندارند. االن بیشـتر افراد بی کار 
در جامعـة مـا افـرادی هسـتند کـه مـدرک لیسـانس دارنـد. 
چیزهایـی حفـظ کرده اند بـرای گرفتن نمره. مـدرک که اصاًل 

کاربـرد و خاصیتـی ندارند. 
بـه آقـای دکتـر جاسـبی، زمانی کـه رئیـس دانشـگاه  آزاد بود 
گفتـم: گیـرم کـه همـة  دیپلمه هـا را لیسانسـه کـردی، برای 

ذخیـرة آخرتـت چه کردی؟ قـرآن چندین آیه دارد کـه در آن 
می گویـد برای قیامتـت چه ذخیره کرده ای. از او پرسـیدم: این 
آدمـی کـه لیسـانس گرفـت و در زندگی اش هم بـه همه چیز 
رسـید چقدر انسـان اسـت؟ چقدر در زندگی اش صداقت دارد؟

مشـکل مـا االن فناوری نیسـت. همة ما تلفن همـراه داریم اما 
در آن دروغ می گوییـم. همـة مـا تلفـن همراه که یک وسـیلة 

ارتباطـی هسـت را داریـم اما با هم قهر هسـتیم. 
یـک تخصـص »نمـاز« داریـم. بهترین فرد در هسـتی مـا امام 
زمـان )عـج( اسـت. یـک تخصـص »مهدویـت« داریم کـه در 
مـورد آن هـم حـدود 400 کتـاب موجود اسـت. بایـد از این ها 
کمک بگیرید. شـما می توانید یک سـتونی داشـته باشـید که 

در آن امـام زمـان را بـه بچه هـا معرفـی کنید. 
مـن االن شـبهه ای مطـرح می کنـم تـا ببینیـم چـه کسـی 
می تواند جواب دهد. همة شـما شـیعه هسـتید. کسـی ممکن 
اسـت بگویـد: مـن »غدیـر خـم« را از پایه قبـول نـدارم، برای 
اینکـه نمی شـود ده هـا هـزار نفـر در غدیـر خـم ببیننـد کـه 
پیغمبـر گفت: »َمـْن ُكْنُت َمـْوالُه، َفهذا َعِلىٌّ َمـْواله«، همه هم 
بشـنوند، امـا بعـد از 70 روز همـه از یادشـان برود. اگر کسـی 
ایـن را گفت شـما چـه جوابی می دهیـد؟ آیا نباید جـواب این 
پرسـش را بلـد باشـیم؟ با یک سـخنرانی مجله هـای میلیونی 
شـما روی هوا مـی رود. من االن می توانم 30 شـبهه القا کنم و 
همـة بچه هـا را بی دیـن کنم. پـس یک سـتون بـرای دین باز 

کنیـد و بچه هـا را بیمـه کنید. 
ایـن شـبهه ای کـه مطـرح کـردم 12 جـواب دارد. بیـن فـوت 
پیغمبـر و غدیـر خـم 70 روز فاصله اسـت. مگر می شـود ده ها 
ىٌّ َمْواله را شـنیده اند  هـزار نفر کـه َمْن ُكْنـُت َمـْوالُه، َفهذا َعلـِ
در عرض 70 روز یادشـان برود؟ بله، می شـود. پسـران یعقوب 
صبـح بـه پـدر قـول دادنـد کـه یوسـف را بـه ما بسـپار، بـا ما 
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بیایـد بـرای گـردش و حفظش می کنیم. شـب که برگشـتند، 
گریـه کردنـد کـه نتوانسـتیم حفظـش کنیـم. آن هـا پسـران 
پیغمبـر بودنـد. حسـادت بـرادر را هم می کشـد، این ها که بعد 
از 70 روز فرامـوش کردنـد. بچه های حضرت یعقوب )ع( صبح 
قـول دادند و شـب فرامـوش کردند. حضرت یوسـف )ع( حتی 
یـک سـیلی بـه برادرهایش نـزده بود امـا چون حسـادت بود، 
برادرهایـش می خواسـتند که او نباشـد. حضـرت امیر پدرهای 
آن هـا را در جبهه هـا کشـته بـود، چـه توقعـی اسـت کـه از او 

حمایت کننـد: »َأْحَقادا َبْدِریَّـًة َو َخْیَبِریَّـًة َو ُحَنْیِنیًَّة.«
حضرت یوسـف )ع( در کنعان محبوبیت داشـت. کنعان شـهر 
کوچکـی بـود. اما حضـرت علـی )ع( حکومتی ابـدی در طول 
تاریـخ می خواسـت. توقـع دارید تحمـل کننـد؟ محبوبیت در 
کنعـان را بـرای حضرت یوسـف )ع( قبول نکردنـد، توقع دارید 

محبوبیت جهانـی حضرت علـی )ع( را بپذیرند؟
خـود مـا وقتـی مریـض می شـویم، قـول می دهیـم و نـذر 
می کنیـم و وقتـی خوب می شـویم، فرامـوش می کنیم. »َفـِإَذا 
اُهْم.« تا  ا َنجَّ یـَن َفَلمَّ َرِكُبـوا ِفي اْلُفْلـِك َدَعُوا اهللََّ ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ
در امتحان کنکور اسـت، مادرش با تسـبیح صلوات می فرستد. 
در دانشـگاه سـال اولی ها بهتر از سـال دومی ها هسـتند، سال 
دومـی هـا بهتر از سـال سـومی هـا هسـتند. هرچه باسـوادتر 

می شـوند، فاصله شـان از خدا بیشـتر می شـود. 
تفسـیر گفتـن بسـیار مهم اسـت. نمونـه ای برایتـان می گویم. 
در دانشـکدة مدیریت دانشـگاه تهران جلسـه ای رفته بودم که 
اسـتادان مدیریت، معاونان دانشگاه و دانشـجویان دانشکده در 
آن جلسـه حضـور داشـتند. بـه آن ها گفتـم می خواهـم از آیة 
»ِإنَّ اهللََّ َو َمالئَِكَتـهُ ُیَصلُّـوَن َعَلى النَِّبيِّ یـا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا 

َعَلْیِه َو َسـلُِّموا َتْسـِلیمًا«، اصول مدیریتی برای شـما بگویم. 
یکـی از وظایـف مدیـر، صـدور بخش  نامـه اسـت. کسـی کـه 

می خواهـد بخش  نامه صـادر کند، بایـد اصولـی را رعایت کند. 
اول اینکـه بخش  نامـه باید شـفاف، قاطع و قابل فهم باشـد؛ که 
« اسـت. دوم، کسـی که بخش  نامـه را صادر  همـان کلمـة »ِإنَّ
می کنـد، بایـد خـودش هـم بـه آن بخش  نامه عمل کنـد. خدا 
وقتی می خواهد بگوید مردم صلوات بفرسـتید، می گویـد: »ِإنَّ 
اهللََّ َو َمالئَِكَتـهُ ُیَصلُّـوَن«: خدا و فرشـته ها صلوات می فرسـتند. 
بعـد بخش  نامـه می کند کـه: »یا أَیَُّهـا الَِّذیـَن آَمُنوا َصلُّـوا َعَلْیِه 

َو َسلُِّموا َتْسِلیماً.«
اگـر می خواهیـد مردم به بخش  نامه های شـما عمـل کنند، به 
مردم بگویید از شـما بهترها به آن عمل کرده اند: »َو َمالئَِكَتُه« 
مثـاًل بگوییـد در کشـورهای پیشـرفته بـرای موتـور سـیکلت 
از کاله ایمنـی و بـرای رانندگـی از کمربنـد ایمنـی اسـتفاده 
می کننـد، یـا قطع درخـت را جـرم می داننـد. در ایـن آیه هم 
می گویـد: مالئکـه که از تو بهتر هسـتند صلوات می فرسـتند، 

تـو نمی خواهی صلوات بفرسـتی؟
اگـر می خواهـی مـردم به حرفـت گوش بدهنـد، بـا کرامت با 
مـردم صحبـت کن. نمی گویـد: »یـا أَیَُّها اَلنـاس َصلُّـوا َعَلْیِه«، 
می گویـد: »یـا أَیَُّها الَِّذیـَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیـِه.« مرتبة عبارت »یا 

أَیَُّهـا الَِّذیـَن از یـا أَیَُّها اَلناس« باالتر اسـت. 
بخش  نامـه دهنـده خـودش باید بیـش از دیگران بـه آن عمل 

پسـران یعقـوب صبح بـه پدر قـول دادند 
کـه یوسـف را بـه مـا بسـپار، با مـا بیاید 
بـرای گـردش و حفظـش می کنیـم. شـب 
کـه برگشـتند، گریه کردند که نتوانسـتیم 
حفظـش کنیـم. آن هـا پسـران پیغمبـر 
بودنـد. حسـادت بـرادر را هـم می کشـد
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کند: »ُیَصلُّوَن« یعنی دائمًا در حال صلوات فرسـتادن هسـتند.
بخش  نامـه باید جامع باشـد. می گوید: »َصلُّـوا«، یعنی با زبانت 
و »َسـلُِّموا َتْسـِلیمًا«، یعنی با عملت هم تسـلیم باش. این طور 
نباشـد کـه عکس امـام باالی سـرت باشـد، اما ضـد امام عمل 
کنـی. »َتْسـِلیمًا«، یعنـی عمل بـه بخش  نامه با عشـق و عالقه 

باشـد، نه با اکـراه و از روی اجبار. 

اگـر آموزش و پـرورش ما در کنار محفوظـات، ادب، معنویت و 
دیـن هـم تزریق کرد و اگر دسـت بچه هـا را در دسـت قرآن و 
امـام زمان )عج( گذاشـت، بچـه ها تقلید می کنند. می پرسـد: 
چـرا تقلیـد کنیـم، در حالـی کـه خودمان عقـل داریم؟ شـما 
بـرای لبـاس دوختـن بـه خیـاط مراجعه می کنیـد و یـا برای 
سـاختن سـاختمان به مهندس سـاختمان مراجعـه می کنید. 
پـس چطور وقتـی نوبت به دینتـان میرسـد، می گویید خودم 
کارشـناس هسـتم؟ رجوع به کارشـناس اصلی اسـت که همة 
دنیـا بـه آن اعتقـاد دارنـد. یـک نفـر در روی کرة زمیـن وجود 
نـدارد کـه لباسـش را بـه خیاط و سـاختمانش را بـه مهندس 

ندهـد. تقلید یعنـی رجوع به کارشـناس.
سـؤال اینجاسـت که آیا ولی فقیه ممکن اسـت اشـتباه کند؟ 
بله. ما نمی گوییم اشـتباه نمی کند، اما ضریب اشـتباه او بسیار 
کم اسـت. پزشـک ممکن اسـت قرصی به اشـتباه تجویز کند، 
اما در 100 تجویز ممکن اسـت یکی از آن ها اشـتباه شـود. در 
حالی کـه اگـر دکتـر نباشـد، ممکن اسـت از 10 مـورد در پنج 
مورد آن اشـتباه کند. اگر دسـت ما به معصوم نمی رسـد، باید 

به سـراغ عـادل برویم که ممکن اسـت اشـتباه هم بکند. 
مـن شـما را به درسـتی نمی شناسـم، امـا حرف هایـی می زنم 
کـه اگـر یک سـاعت دیگـر نبـودم، حرف هایـم را به درسـتی 
نَّاُهْم  زده باشـم. قـرآن آیه ای دارد کـه  می گوید: »الَِّذیـَن ِإْن َمكَّ
ـالة.« یعنـی عالمـت مؤمـن این اسـت  ِفـي اْلَْرِض أََقاُمـوا الصَّ
کـه وقتـی قـدرت پیـدا کـرد، دسـت مـردم را در دسـت خدا 
بگذارد. یعنی شـما باید بین نسـل نو و خدا دالل بشـوید. بعد 
اَلَة، َوآَتُوا الزََّكاَة«. یعنی شـما مشـکل اقتصاد، فقر  از »أََقاُموا الصَّ

و گرسـنگی را بایـد حـل کنیـد تا رابطـه با خدا حل بشـود.
از خـود بچـه هـا کمک بگیرید. چند سـالی اسـت کـه بچه ها 
پرسـش مهر دارند. االن هم هسـت. شـما هم از بچه ها سـؤال 

در مجله هایتان یک سـتون خنده داشـته 
باشـید. من خودم چند هزار خنـده دارم
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کنیـد اگـر شـما بودیـد، چـه می کردیـد. گاهی ممکن اسـت 
بچه هـا نظریـه ای بدهند که کارشناسـان رسـمی به ذهنشـان 
نرسـد. حضـرت ابراهیـم 100 سـاله بود و یک پسـر 13 سـاله 
ي أََرى ِفـي  داشـت کـه بـا او مشـورت  می کـرد. میگفـت: »إِنـِّ
ي َأْذَبُحـَك«: پسـر جـان! مـن پـی در پـی خـواب  اْلَمَنـاِم أَنـِّ
ِت اْفَعـْل َما  می بینـم کـه باید سـر تـو را بُبـرم. گفـت: »َیـا أَبـَ
ُتْؤَمـُر«: هـر چـه را کـه خـدا گفته اسـت انجـام بـده. من صبر 
می کنـم. »َفانُظـْر« نظـر بدهیـد. »َفانُظـْر َمـاَذا َتـَری« نظر تو 
چیسـت؟ از مخاطبانتـان بپرسـید. یـک سـتون مشـورتی در 
مجلـه بگذاریـد. ممکـن اسـت چیزهایـی بـه ذهنشـان بیاید. 
مثـاًل بگوینـد جاهایی اسـراف می شـود و پول بیخـودی خرج 

می شـود. جایی هسـت کـه مشـابهی دارد. 
شـما می توانید از آن ها بپرسـید: بـرای صرفه جویی چه کنیم؟ 
تحریـم آمریـکا علیه ما زیاد شـد. اگر تو بودی چـه می کردی؟ 
جلـوی چه ولخرجـی را می گرفتی؟ ممکن اسـت چیزهایی به 
ذهنشـان بیاید. در خود آموزش و پرورش این مجلة رشـد شما 
باعث شـده اسـت که جلوی اسـراف گرفته شـود. آقـای دکتر 
عالمـی زمانـی معـاون وزیـر آموزش و پـرورش بود. در جلسـة 
معاونـان آمـوزش و پـرورش می گفت: فالن کشـور کـه به دنیا 
کاغـذ می فروشـد، بچه های خودشـان کتاب های درسـی را 9 
سـال می خواننـد. یعنی هر سـال که کتـاب را خواندنـد، برای 
سـال بعـد کتاب ها را بـه بچه های بعـد از خودشـان می دهند. 
مـا هـر سـال کتاب هـا را دور می ریزیـم. اصاًل اگر کتـاب چاپ 

نشـود، چه اتفاقـی می افتد؟ 
یـک نفـر به من گفـت: شـنیده ام روزنامـه نمی خوانـی! گفتم: 
بلـه، روزنامـه نمی خوانـم. پرسـید: چـرا؟ گفتـم یک بـار رفتم 
مکـه 40-30 روز روزنامـه نخواندم. وقتی برگشـتم دیدم هیچ 
اتفاقـی نیفتـاد. فهمیـدم اگـر نخوانـم اتفاقـی نمی افتـد. باید 

چیـزی بخوانـم کـه اگـر آن را نخوانـده باشـم، جایـش خالـی 
باشـد. حدیـث داریـم اگر می خواهیـد ببینید آخونـدی آخوند 
خوبـی اسـت یـا نـه، ببینیـد اگر نباشـد چـه اتفاقـی می افتد. 
شـما هم ببینیـد اگـر مجله تان نباشـد، چـه اتفاقـی می افتد. 
اگـر مقالـه ای نباشـد چه می شـود؟ اگر مقـداری کمتر شـود، 

چـه اتفاقـی می افتد؟ 
شـنیده ام پایان نامه هـا بایـد فـالن تعـداد صفحه باشـند، روی 
کاغـذ A4 باشـند، در هـر صفحـه 11 سـطر، هـر سـطر 11 
کلمه و... باشـد. اینکه پژوهش نمی شـود. مانند مرده شـورهای 
قدیـم کـه مرده هـای چـاق را کیلویـی، مرده هـای قـد بلند را 
متـری و بچه هـا را عـددی می شسـتند. ایـن پژوهش نیسـت. 
این مرده شـوری اسـت، از نوع فرهنگی. محقق کسـی نیسـت 
که کارش کلمه ای و سـطری باشـد. باید دید، اگر اثرش باشـد 
چـه می شـود و اگـر نباشـد چـه می شـود. حدیث آن هـم این 
اسـت: »اذا مـات العالـم الفقیه ثلم فی االسـالم ثلمة الیسـدها 
شـیء«: عالـم خوب کسـی اسـت که اگر نباشـد، جـای خالی 
او احسـاس  شـود. جای شـهید مطهری، شهید بهشتی و 
امام )ره( کسـی نیسـت. معلـوم می شـود این هـا آخوندهای 
خوبـی بوده انـد. اما گاهی اوقات شغلشـان کاذب اسـت. گاهی 
اوقـات مجالت می تواننـد همدیگر را معرفی کننـد. امام ها هم 
همیـن کار را می کردنـد. از پدرانشـان نقـل می کردنـد یعنـی 

می دادند.  حوالـه 
مـن تـا امـروز حـدود 4500 سـخنرانی داشـته ام. فهرسـت 
سـخنرانی هایم را نـگاه کـردم و ایـن موضوع هـای بـه نظـرم 
بـه درد مجالت رشـد می خورند. مثاًل در حـرف »آ«  کلمة آبرو 
را داریـم. االن خیلـی راحـت آبـرو را می ریزنـد. خیلـی  راحت 
می گوینـد: بردنـد، خوردند. اول ثابت کنیـد، بعد بگویید بردند 
و خوردنـد و بعد مجازاتشـان کنیـد. تا ثابت نشـده نمی توانید 
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بگویید. اگر سـه نفر عادل گفتند فالن زن فاسـد اسـت، ثابت 
نمی شـود. یـا باید چهار شـاهد عـادل شـهادت بدهنـد، یا هر 
کـدام بایـد 80 ضربه شـالق بخورند. شـالق به عـادل می زنند 

کـه چرا حـرف غلط زده اسـت.
یـک سـتونی بـاز کنیـد بـا عنـوان »آخریـن گفتارهـا«. مثاًل 
آخریـن کلمـه ای کـه ابوعلی سـینا قبـل از مرگـش گفت چه 
بـود؟ یا آخرین سـخنان حضـرت علی )علیه السـالم( چه بود؟ 
معمـواًل آخریـن کلمـه قطعنامـة عمـر آدم هاسـت. قطعنامـه 

همـان وصیت نامـة آدم هاسـت.
سـتونی بـاز کنید با عنـوان »آداب« دربـارة آداب غـذا خوردن، 

آداب مهمانـی، آداب عروسـی، آداب سـفر، آداب گفت وگو و...
سـتونی بـاز کنیـد بـرای »آرامش«: چـه چیزهایـی آرامش به 
وجـود می آورنـد. اگر افرادی با یک شـایعه دلهـره انداختند در 
جامعـه، با آن ها چـه کنیم؟ قـرآن می گویـد: »َوالُمرِجفوَن ِفي 
الَمدیَنِة. َرَجَف« یعنـی لرزید. »َوالُمرِجفوَن ِفي الَمدیَنِة« یعنی 
خبرهایـی پخـش می کنند که جامعـه بترسـد. در اینجا قرآن 
می گوید: اگر دسـت برندارنـد، َ» لُنغِرَینََّك بِِهم«. یعنی پیغمبر 
َك«: حـق مجـاورت  تـو را بـر آن هـا می شـورانیم. »الُیجاِورونـَ
ندارنـد و از مدینـه بایـد اخراج شـوند. هر کجا آن هـا را دیدید، 
بکشیدشـان و بـه نحـوه بـدی هم بکشـید. چـرا؟ بـرای اینکه 

آرامـش جامعـه را به هـم می زنند. 
»آزادی«: آزادی یعنـی چـه؟ یک نفر می گویـد من می خواهم 
حجابم طور دیگری باشـد. این آزادی اسـت؟ اصاًل آزادی یعنی 
چـه؟ هنـوز خیلی ها معنـای آزادی را نفهمیده اند. مثاًل کسـی 
بـا لباس شـنا بیایـد سـر کالس فیزیک بشـیند و بگویـد این 
آزادی اسـت. این طور نیسـت. اگر من عمامـه ام را مدل دیگری 
بـر سـرم بگـذارم، دادگاه ویـژة روحانیـت مرا احضـار می کند و 
از تلویزیـون هـم مـرا بیـرون می کننـد. می گویند ایـن آزادی 

نیسـت. چرا می گویند لباس مشـهور حرام اسـت؟ اگر لباسـی 
بپوشـیم که وقتی وارد جایی می شـویم، همـه نگاهمان کنند، 
ایـن حـرام اسـت. ایـن آزادی نیسـت. معنای آزادی چیسـت؟ 

حدود آزادی چیسـت؟
»آزمایش های الهی«: یک سـتون برای داسـتان داشـته باشید؛ 
بـرای قصه هـای قـرآن. قـرآن 268 قصـه دارد. از داسـتان های 
واقعـی اسـتفاده کنیـد. بـه قـول شـهید مطهری: داسـتان 

راسـتان باشـد نه داسـتان خیالی.
»تمثیـالت«: خـودم کتابـی نوشـته ام بـه نام »تمثیـالت« که 
در آن 100 شـبهه را بـا 100 ضرب المثـل حـل کـرده ام. مثاًل 
می گوینـد: خـدا عـادل اسـت. ما کـه 30 سـال گنـاه کرده ایم 
چـرا بایـد تـا ابـد بسـوزیم؟ چرا جهنـم ابدی اسـت؟ مـن 50 
سـال گنـاه کـرده ام، چـرا بیـش از 50 سـال در جهنم باشـم؟ 
خالدیـن در قـرآن بـه چـه معناسـت؟ مثالـی می زنم. شـما با 
چاقـو یـک لحظه بـه چشـم تان بزنیـد؛ تا ابـد کور می شـوید. 
گناه شـما یـک ثانیه اسـت، اما کوری شـما ابدی خواهـد بود. 
یـک نفر حرف زشـتی به شـما می زنـد، اما کینـة آن یک عمر 

در دل شـما می مانـد.
قـرآن آیـه ای دارد کـه می گویـد: »َحِبَطـْت َأْعَماُلُهـْم.« یعنـی 
بـه خاطـر یـک خالفی کـه کـردی، همـة خوبی هایـت از بین 
رفتنـد. حـاال اگـر ما اشـتباهی کردیـم، باید تمام زحمـات 50 
سـاله مان از بیـن بـرود؟ می گوینـد: بلـه. می گوییـم: مگر خدا 
عـادل نیسـت؟ پس چـرا برای یـک اشـتباه 50 سـال عذاب؟ 
می گوینـد: اگـر شـما یـک سـوزن بـه تـوپ بزنیـد، کل بازی 
فوتبـال قطـع می شـود. نمی توانیـد بگویید من یک سـوزن به 
گوشـة تـوپ زدم. همـان کار کوچک باعث شـد که بـازی لغو 
شـود. یک بار در یکی از کشـورها سـوار هواپیما بودیم، ناگهان 
همـه را از هواپیمـا پیـاده کردند. حتـی بارها را هـم از هواپیما 
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خالـی کردند. پرسـیدیم چـه شـده. گفتنـد در هواپیما موش 
پیدا شـده اسـت. گفتیم: این همه مسـافر و بار را به خاطر یک 
مـوش خالـی کردید؟ گفتند بله. ممکن اسـت ایـن موش یک 

سـیم را بجـود و رابطـه خلبان بـا فرودگاه قطع شـود. 
»مهـارت هـای معلمـی«: مـن بیشـتر از 50 سـال اسـت کـه 
معلـم هسـتم و 40 سـالش هـم در تلویزیـون بـوده اسـت. 
بـرای مهارت هـای معلمـی کتابـی نوشـته ام. کتـاب را ببینید. 
تجربه هـای خوبـی دارد. بـه این موضوع توجـه کنید که حرف 
را عوام باید بفهمند و خواص هم بپسـندند. به نوشـته های من 
نگاه فنی نداشـته باشـید. من وارد اصطالحات نمی شـوم. مثاًل 
بـه جـای »در رونـد تکاملـی تاریـخ« بگوییـد »همان طـور که 
پیـش می رود.« یا بـه جای »در این مقطع حسـاس«، بگویید: 
»حـاال.« بعضی هـا بـا الفـاظ بـازی می کننـد و فکـر می کنند 
مطلبشـان علمی شـد. خیر چنین نیسـت. به روح قصه توجه 
کنیـد. روزی یکـی از اسـتادان دانشـگاه کـه روحانـی هـم بود 
می گفـت: عبـارت »ُکِل ُیوٍم عاشـورا و ُکِل اَرٍض َکرَبال«، حدیث 
نیسـت. گفتم: حدیث نیسـت اما روحش در قرآن هست. قرآن 
در یـک آیـه می گویـد: »َو َکذالِـَک َجَعلنـا لُِکــلِّ َنِبیٍّ َعـُدوًّا.« 
یعنـی همـة پیامبران دشـمن داشـتند. ایـن یعنـی در مقابل 
هـر یزیدی یک امام حسـین هسـت. در مقابل موسـی فرعون 
هسـت. بـرای بعضـی چیزها دنبـال لفـظ و اصطـالح نگردید. 
روان کنیـد. یکـی از کتاب هـای مـن بـا عنـوان »نیـم قـرن 
تدریـس و تبلیـغ«، مطالب خوبی بـرای معلمـان دارد. توصیه 
می کنـم آن را بخوانیـد. اگـر از 10 صفحـة آن چیـزی گیرتان 

نیامد، کنـار بگذاریدش. 
خاطـره ای برایتـان بگویـم. یـک بـار از مـن دعـوت کردند که 
پیش نمـاز مسـجد دانشـگاه تهـران بشـوم. گفتـم: به شـرطی 
می آیم که تفسـیر قـرآن هم بگویم. گفتند: دانشـجویان صبح 

تـا ظهـر سـر کالس بوده اند و خسـته هسـتند. گفتم: تفسـیر 
10 دقیقـه ای می گویـم. گفتنـد: بـرای 10 دقیقه هم خسـته 
هسـتند. زمـان را کم کـردم تا رسـیدم به نیم دقیقـه. گفتند: 
شـما نیـم دقیقـه تفسـیر می گوییـد؟ گفتـم زمـان بگیرید و 
شـروع کـردم: »بسـمه تعالی. در قـرآن چند بـار گفتـه ُکوُلوا، 
یعنـی بخوریـد. هرجور کـه بخوریـد، کنارش یک مسـئولیت 
وا اَنفقـوا« یعنـی بخوریـد و بـه فقرا هـم بدهید.  هسـت: »ُکولـُ
وا َوشـُکرو« یعنـی بخـور و یـاد خدا هـم بکـن. »ُکوُلوا و  »ُکولـُ
َعملـوا الصالحـات«، یعنـی بخـور و از انـرژی کـه بـه دسـت 
وا ال ُتسـرفوا«، یعنی  مـی آوری، عمـل صالـح انجام بـده. »ُکولـُ
وا وال َتغطـوا«، یعنی بخـور اما  بخـور امـا پرخوری نکـن. »ُکولـُ
وا اسـت، اما بخور  وا، ُکولـُ طغیـان و بـد مسـتی نکـن. پس ُکولـُ
بخـور نیسـت. کنار هـر خوردن مسـئولیتی هسـت. والسـالم 

علیکم و رحمـه اهلل.«
در عـرض 30 ثانیـه این تفسـیر را بیـان کردم. ما عـادت داریم 
همـه چیـز را کش بدهیـم. خیلـی از کتاب هـای 400 صفحه 
را می تـوان بـه یـک صفحـه تبدیـل کـرد. خـدا می دانـد امـا 
انـگار چـون صفحـه ای پـول می دهند تـا پژوهش کننـد، هی 
مطلـب را کـش می دهنـد. به طلبه هـا هم همیـن را می گویم. 
مثـاًل روی منبـر یـک کلمـه بگوییـد 60 و تمام. حـاال بعضی 
می گوینـد: 60 یعنـی دو 30؛ 60 یعنـی سـه 20؛ 60 همـان 
عـدد بعد از 59 اسـت؛ و... می تـوان آن را کوتاه کـرد و می توان 
خیلـی هـم دربـارة آن حـرف زد. قدیمی ها می گفتنـد: مفت، 

مفیـد و مختصر. 
در مجله هایتـان یک سـتون خنده داشـته باشـید. مـن خودم 
چند هـزار خنده دارم. یعنی هزارتا از سـخنرانی های مرا جایی 
کـه مخاطـب را خندانـده ام، گـردآوری کرده اند. چـون دین ما 
دین خنده هم هسـت. قـرآن می گوید: »ُهَو َأْضَحـَک َو أَْبکي.« 
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یعنـی خـدا هم می گریانـد و هم می  خنداند. اشـکالی ندارد که 
معلم سـر کالس دانش آمـوزان را بخنداند. 

از خاطـرات معلمـی اسـتفاده کنیـد. شـما بـا یـک میلیـون 
معلـم سـر و کار داریـد. اگـر هـر معلمـی یک خاطرة شـیرین 
هـم بفرسـتد تـا مدت ها مطلـب رایگان بـرای چـاپ در مجله 
داریـد و نیـازی هـم به پـول دادن بـرای پژوهش نداریـد. دائم 
بـه عنـوان محقـق و نویسـنده دور خودتان تاب نخورید. شـما 
در نهایـت 20 نفـر هسـتید؛ یعنـی 20 مغـز هسـتید. اما یک 
میلیـون معلـم یعنی یـک میلیون مغـز؛ یک میلیـون خاطره. 
خاطـرات معلمـان خیلـی مسـئلة مهمی اسـت. مثـاًل از آن ها 
برایتـان  خوانده انـد،  کـه  را  نمـازی  شـیرین ترین  بخواهیـد 

بفرسـتند. هرکـدام کـه بهتر بـود را جایـزه بدهید. 
یـک بـار بـرای سـتاد اقامـه نماز چنـد گونـی نامه آمـد. چون 

تابسـتان بـود، از چنـد معلـم خواهـش کردیـم کـه نامه هـا را 
بخواننـد و بررسـی کننـد. در میـان آن هـا نامة بسـیار جالبی 
بـود. عنـوان نامـه ایـن بـود: »شـیرین ترین نمـاز مـن«. ایـن 
نامـه از دختـری 11 سـاله بود که بـه همراه پدرش بـا اتوبوس 
مسـافرت می کـرده اسـت. در راه نگاهش به خورشـید می افتد 
و ناگهـان یـادش می آیـد که نماز نخوانده اسـت. همـان موقع 
از پـدرش می خواهـد کـه بـه راننده بگویـد ماشـین را متوقف 
کنـد تـا او نمازش را بخوانـد. پدرش می گویـد: راننده به خاطر 
یـک دختـر بچه ماشـین را نگـه نمـی دارد و اگرهم نگـه دارد، 
ممکن اسـت مسـافران دیگر  ناراحت شـوند و اعتـراض کنند. 
دختـر بـه پدرش می گویـد: خـودم بـروم  و به راننـده بگویم؟ 
پـدرش مخالفـت می کنـد. می گویـد پس شـما برو بـه راننده 
پـول بـده و از او بخـواه چنـد دقیقـه بایسـتد. پـدرش بـاز هم 
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مخالفـت می کنـد. اینقـدر دختـر اصـرار می کنـد کـه پدرش 
عصبانـی می شـود و بـه او می گوید: حاال که نمـازت را به موقع 

نخوانـد ه ای بایـد منتظر بمانـی و قضـای آن را بخوانی. 
دختـر تصمیـم می گیرد خـودش کاری کند. از داخل سـاکش 
یـک بطـری آب برمـی دارد و بـا اسـتفاده از سـطلی کـه زیـر 
صندلـی بـوده اسـت وضـو می گیـرد. قـرآن آیـه ای دارد کـه 
می گویـد: هـر کـه بـرای خـدا کاری کنـد، مهـرش بـه دل هـا 
می نشـیند. ایـن دختـر بچه نـه مأموریتی داشـت و نـه اضافه 
کار. دوربینـی هـم در کار نبـود. فقـط می خواسـت بـرای خدا  
نمـاز بخوانـد. همین که داشـت وضـو می گرفت، شـاگر راننده 
از او پرسـید: دختـر چه می کنـی؟ دختر همة ماجـرا را برای او 
تعریـف کرد. شـاگرد راننده هم این موضـوع را به راننده تعریف 
می گویـد. مهـر آن دختـر در دل راننـدة اتوبوس می نشـیند و 

بـه او می گویـد: دختـرم حـاال کـه می خواهی نمـاز بخوانی، به 
احتـرام تو ماشـین را نگه مـی دارم. 

دختر از اتوبوس پیاده می شـود و به نماز می ایسـتد. مسـافران 
کـه ایـن صحنـه را می بیننـد، هـر کـس از بغـل دسـتی خود 
می پرسـد: تو نمـاز خوانده ای؟ همین روز قیامت حجت اسـت. 
ایـن دختـر اراده و غیـرت داشـت. بی خیـال نبـود. درد دیـن 
داشـت. مسـافران یکـی یکی از ماشـین پیـاده می شـوند و به 
نماز می ایسـتند. دختر گفت وقتی نمازم تمام شـد، برگشـتم 
و دیـدم 17 نفـر پشـت سـر مـن دارنـد نمـاز می خواننـد. من 
فهمیـدم امـام فقط امام خمینی نیسـت. یک دختر 11 سـاله 
هـم می توانـد در بیابـان امام مردم باشـد. این داسـتان خودش 
می تواند یک فیلم نامه باشـد، اگر آن را به کارشناسـان بدهیم. 
دکتـر پورنجاتـی، قائم مقـام صدا و سـیما بود. زمانـی برای من 
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تعریـف کـرد یـک بـار از کارگردانـان دعـوت کردیم کـه برای 
امام حسـن عسگری )ع( یک فیلم بسـازند. همة کارهای اولیه 
اعـم از بـراورد بودجه و... انجام شـد. بعد از شـش مـاه آمدند از 
ما پرسـیدند امام حسـن عسـگری )ع( همان امام جعفر صادق 
)ع( اسـت؟! پژوهشـگران بی دیـن در برابـر آن دختـر بچـة 11 

سـالة با دین. 
االن سال هاسـت در دانشـگاه تهران تفسـیرهای یک دقیقه ای 
تـا پنج دقیقـه ای داریـم. همان طور کـه آبیاری قطـره ای داریم، 
دیـن قطـره ای هـم داریـم. اتفاقـاً دین قطـره ای اثرش بیشـتر 
اسـت. بـه این ترتیب در هر سـتونی شـما ضامـن دین بچه ها 
هـم هسـتید. حتـی اگـر از اینجـا بازنشسـته شـدید و رفتید، 

تجربه هایتـان را بـه افـرادی کـه اینجا هسـتند منتقل کنید. 
یـک نفـر می گفـت مـن بعضـی از یادداشـت های تـو را نقـد 
می کنـم. بـه او گفتـم اگـر چیزی بـرای من در قیامـت ذخیره 
بشـود، همـان اسـت کـه تو بـرای من نقـد می کنـی. منتها به 
شـرط اینکـه نگویـی قرائتی، بگویـی یکـی از دوسـتان. چون 
آنچـه خـود آدم می گویـد، ممکـن اسـت بـرای خدا نباشـد و 
بـرای پـول، حق التدریـس و... باشـد. امـا زمانی که بازنشسـته 
شـدی، دیگر هیچ مسـئولیتی نـداری. به همـکارت می گویی: 
آقـا من سـال ها اینجا بـوده ام. حـاال تجربه هایی دارم که شـما 
می توانیـد از آن هـا اسـتفاده کنیـد. ایـن بـرای قیامـت شـما 
می مانـد. چون اینجا شـما دیگر خودتان هسـتید و بـرای پول 
ایـن کار را نکرده ایـد. مـا می توانیـم از ایـن ظرفیـت اسـتفاده 

 . کنیم
همان طـور کـه گفتـم، در کتـاب تمثیـالت، 100 ضرب المثل 
هسـت کـه به 100 شـبهه جـواب می دهـد. دربارة امـام زمان 
)عـج( سـؤال کرده انـد کـه ایشـان در سـه سـالگی بـه امامت 
رسـیده اند. آیـا واقعـاً بچـة سـه سـاله می توانـد امـام جمعـه 
بشـود؟ در جـواب ایـن سـؤال مثـال زدم: فلـش رایانه بـه این 
کوچکـی کـه داخل آن هـم خالی اسـت، به یک اشـاره صدها 
هـزار صفحـه را از یـک رایانـه به رایانـة دیگر منتقـل می کند. 
یعنـی بشـر چیزی سـاخته اسـت کـه اطالعـات از فلـز به فلز 
منتقـل می کنـد. آن وقـت خـدا نمی توانـد اطالعـات را از امام 

حسـن عسـگری )ع( بـه بچة سـه سـاله منتقـل کند؟ 
پرسـیدند: مگـر می شـود امـام زمـان )عـج( 1200 سـال عمر 
کننـد؟ جـواب مـن ایـن بـود: ابـروی شـما 80 سـال بلنـد 
نمی شـود، امـا در کنـار همیـن ابرو موی سـر و صورت هسـت 
کـه تـا اصالح می کنـی، هفتة بعدش بلند شـده اسـت. از یک 
پوسـت بـا یک تغذیـه، خـدا می خواهد یـک مو ثابت باشـد و 
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یکـی دیگر متغیـر. خدا می خواهد یک انسـان مثل امـام زمان 
)عـج( ثابـت باشـد و بقیة انسـان ها متغیر باشـند. 

کتاب »مهارت های معلمی« مطالـب خوبی برای معلمان دارد. 
اگـر می بینـد حـرف تـازه ای در آن نیسـت، در عالـم رفاقت به 
مـن کمـک کنیـد و نظرتان را به مـن بگویید که آیـا واقعاً این 
کتـاب حـرف تازه  ای داشـت یـا نه؟ چون من ضامن عمر شـما 
هم هسـتم. وقتی شـما کتـاب مـرا می خوانید، بایـد چیزی نو 
در آن وجـود داشـته باشـد. حدیث داریم هـر پیش نمازی باید 
حـرف نـو بزند. مسـجد که می روید، به هشـت چیز می رسـید 
که یکی از آن ها این اسـت: »َو ِعْلًما ُمْسـَتْطَرًفا.« وقتی مسـجد 
برویـد، حـرف تـازه ای می شـنوید. یعنـی پیش نماز بایـد دائمًا 

مطالعـه کند تا حـرف جدیدی یـاد بگیرد.
زمانـی آقایان وطنی و بهشـتی بچـه بودند و بـه کالس های 
مـن می آمدنـد. آن موقـع آن هـا 14-13 سـاله بودنـد و مـن 
20 سـاله. االن هـم کـه آقای وطنی سـر کالس من بنشـیند، 
می گویـد چیـز جدیـدی گفتـی. مـن میانگیـن روزی شـش 

صفحـه مطالعـه می کنم. 
کلمـة فارغ التحصیـل را بایـد از فرهنگمـان حـذف کنیـم. زن 
بـاردار فـارغ می شـود. آدم با خواندن 100 کتـاب و 200 کتاب 
فـارغ و باسـواد نمی شـود. دکترا، آیت اللهـی و... همـه الفاظ اند 
و سـواد نیسـتند. قرآن یـک آیـه دارد که می گویـد همه تان با 
هـم یک ذره سـواد داریـد: »َوَمـا ُأوِتیُتم مِّـن اْلِعْلـِم إالَّ َقِلیاًل.« 

این ژسـت ها درسـت نیستند. 
بـا همسـایه، همـکار،  برخـورد  بیایـد:  بایـد در کار  اخـالق 
هم شـاگردی و... کتـاب »اخالق در آمـوزش« چهار بخش دارد: 
اخـالق آمـوزش، اخالق پژوهـش، منش و رفتار اسـتاد و رابطة 

بین اسـتاد و شـاگرد. 
موضـوع دیگـر شـیوة دعوت بـه نماز اسـت که می توانـد برای 

مجـالت شـما مفید باشـد. شـما در درجـة اول باید دیـوار دور 
خودتـان را برداریـد. از دیگـران هم اسـتفاده کنیـد. من هم به 
عنـوان معلم، همکار شـما هسـتم. اگـر می خواهید نکتـه ای را 
بگوییـد بـه من بگوییـد که ایـن نکتـه را در تلویزیـون بگویم. 
شـما از مـن بخواهیـد کـه بعضـی وقت هـا مـن مجری شـما 
باشـم کـه: مثاًل این نکتة مهمی اسـت که نسـل نوی مـا با آن 
درگیـر هسـتند و جـواب آن هم این اسـت. شـما ایـن نکته را 
در تلویزیـون بگـو. من هم مثل شـما میلیون ها مخاطـب دارم. 

بایـد با هم بده بسـتان داشـته باشـیم. 
تـا اینجـا چند تخصـص را مطـرح کـردم. تخصـص مهدویت، 
تخصص نماز، تخصص تفسـیر، سـتون قصه، ستون تمثیالت، 
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سـتون خنده. مـن اگر بتوانم در هر جلسـه چند بار مخاطبانم 
را بخندانـم، میلیون ها نفـر به مخاطبانم اضافه می شـود. مردم 

به خنـده هم احتیـاج دارند. 
کار شـما کار مقدسـی اسـت. سـرمایة شـما نسـل نو هستند. 
این بسـتر را خدا به شـما داده اسـت و فردا هم خواهد گرفت. 
خـدا هرچـه را کـه بدهـد روزی خواهد گرفـت: »َوتِلـَك اَلّیاُم 
ُنداِوُلهـا.« در ایامـی کـه مـن معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش 
بـودم، هشـت وزیـر آمدنـد و رفتنـد. دلتـان را به این پسـت ها 
خـوش نکنیـد. خودتـان را هـم فارغ التحصیـل ندانیـد. روزی 
دو سـاعت مطالعـه کنیـد. از معلمـان کمک بگیریـد. من فکر 
می کنم می توانید بهتر و بیشـتر از این که هسـتید، باشـید. در 
قرآن شـش بار گفته اسـت: »ِسـیُروا ِفي اْلَْرِض.« یعنی پاشـو 
راه بیفت و شـش مرتبه هم گفته اسـت: »أََفَلْم َیِسیُروا.« یعنی 
چـرا پانشـدی راه بیفتـی؟! شـش بـار می گوید برو و شـش بار 

هـم می گوید چـرا نرفتی؟  
در مـورد قیمت مجله ها هم به این فکر کنید که ممکن اسـت 
همـه نتوانند مجلـه بخرند. پدری پول دار اسـت و می تواند انواع 
مجله هـا را بـرای فرزنـدش بخرد، امـا پدری فقیر اسـت و پول 

یـک دفتـر را هم ندارد که بخـرد. به فکر آن ها هم باشـید.
بـه هـر حال این هـا حرف هایـی برای مجالت شـما بودنـد. اما 
دیـد مـن این اسـت کـه کل آمـوزش و پـرورش بایـد خاکش 
عـوض بشـود. مجـالت رشـد شـاخه ای از آمـوزش و پـرورش 
هسـتند. من معتقدم که ایـن آموزش و پـرورش نجات دهندة 
بشـر نیسـت. االن فقط محفوظـات، نمره و مدرک مهم اسـت 
و نـه هیـچ چیز دیگـری. آقـای بطحایی یک بـار در تلویزیون 
تعریـف کرد کـه روز درخـت کاری دانش آموزان را بـرده بودیم 
کـه درخـت بکارنـد. دانش آمـوزی بـود که بیـل را پشـت و رو 

دسـتش گرفته بود! شـما ببینیـد جوانی که نمی توانـد بیل را 
دسـتش بگیـرد چگونـه می خواهد کشـاورزی کند؟ 

ریلـی کـه برای مـا گذاشـته اند، ریل غلطـی بوده اسـت. یک 
مقـدار هـم خودمـان را باخته ایـم. مـن شـش کالس بیشـتر 
درس نخوانـده ام امـا کتـاب حقـوق مـن در دانشـگاه تدریس 
می شـود. 2600 نکتـة حقوقـی از قـرآن اسـتخراج کـرده  ام. 
منتهـا چـون من دانشـگاهی نیسـتم و حـوزوی هسـتم، این  
نکته هـا را دادیـم به آقای دکتـر میرمحمدصادقـی که زمانی 
سـخنگوی قـوة قضاییـه بود. ایشـان دکتـرای حقـوق دارد و 
اسـتاد تمام دانشـگاه در خارج از ایران اسـت. این هـا را خواند 
و گفـت حرف هـای نـوی زیـادی در این هـا هسـت کـه اصاًل 

نشـنیده بودم. 
مـا فـوراً خودمـان را  در مقابل فالن دانشـمند می بازیم. حرف 
دانشـمندان را گـوش بدهیـد: »َیْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَیتَِّبُعـوَن 
َأْحَسـَنُه.« نکتـة مهـم این اسـت کـه می گویـد »َیْسـَتِمُعوَن« 
داد،  گـوش  یعنـی  »َیْسـِمُعوَن«  »َیْسـِمُعوَن.«  نمی گویـد 
»َیْسـَتِمُعوَن« یعنی با دقت گوش داد. نمی گوید: »َیْسـَتِمُعوَن 
اْلَقائـَل «بـه معنـی ببیـن چـه کسـی گفـت. بلکـه می گویـد 
»َیْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل«، یعنـی ببیـن چـه حرفـی زده اسـت. 
»َفَیتَِّبُعـوَن« یعنـی وقتی یاد می گیـری فوراً بـه آن عمل کن. 
»یتَِّبُعـوَن« یعنـی درسـی بخوان کـه دنبال آن تبعیت باشـد. 
بعضـی علم هـا هسـتند کـه مـورد نیـاز نیسـتند. در بعضـی 
از رسـاله ها مسـئلة شـک بیـن دو و پنـج در نماز هسـت. آدم 
معمـواًل سـر نمـاز که شـک می کند، این شـک بین دو و سـه، 
سـه و چهـار، دو و چهـار و هسـت، امـا شـک بیـن دو و پنـج 
اصاًل منطقی نیسـت. این َیتَِّبُعوَن نیسـت. یعنی علم هسـت و 

مرجـع هـم هسـت امـا وجـود خارجی نـدارد.
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یـا ماننـد کاشـی کاری هایی کـه لبة پشـت بام ها کار می شـود. 
من ایرانی هسـتم، خط آن کاشـی کاری خط کوفی اسـت. من 
فـارس هسـتم. همة خطوط را درهم نوشـته اسـت. هیچ کس 
نمی توانـد آن خط هـا را بخوانـد. می گوییـم: خـب کاشـی ها را 
پاییـن و جلـوی چشـم افـراد کار کنیـد. می گوینـد: معمـاری 
سـنتی و اسـالمی ایـن طـور اسـت. می گوییـم: چـه کسـی 
گفتـه این کاشـی کاری اسـالم اسـت؟ می گویند: شـاه  عباس! 
می پرسـیم: چه کسـی گفته شـاه عباس اسالمی اسـت؟ واقعًا 
خـود شـاه عبـاس چقـدر مسـلمان بود کـه کاشـی کاری های 
زمـان او بشـود اسـالمی؟ بعـد خـط کوفـی در هـم آن هم لبة 
پشـت بـام. حاضـر نیسـتیم فکـر کنیـم کاشـی کاری را کجـا 

بنویسیم. 
ریلی جلوی پای شـما گذاشـته اند و به شما گفته اند کارشناس 
و شـما هم گـول خورده اید. خودتـان را بازنگری کنید که هیچ 
کس بهتر از شـما نمی تواند شـما را بازنگری کند. ممکن است 
نقـاط قوتی داشـته باشـید. این نقـاط قوت تـان را وصل کنید 
بـه آدم هایـی. اگر ابهامی دارید وصل بشـوید. بـه دفتر تلفنتان 
نـگاه کنید. از اول تا آخر باید آدم هایی باشـند دانشـمند. چون 
شـما خودتان هم دانشـمند و نویسنده هسـتید. دانشمند باید 
دفتـرش پـر از تلفـن دانشـمندان باشـد. در غیـر این صـورت 
جـای تعجـب دارد. باید به افرادی اسالم شـناس، تاریخ شـناس 
و...؛ وصـل بشـوید. افـرادی که بیـش از 40 سـال درس خوانده 

باشند.  
بچه هـا مدتـی در اختیـار ما هسـتند و بعـد از آن از دسـت ما 
خـارج می شـوند. مـا االن که بـه دانشـگاه اعتـراض می کنیم، 
می گوینـد این هـا از آمـوزش و پـرورش آمده انـد. بـه آموزش و 
پـرورش کـه می گوییـم جـواب می دهند: پـدر و مـادرش نماز 

نمی خواننـد. تـوپ را بـه زمیـن یکدیگـر می اندازند.
ان شـاءاهلل خـدا به همة شـما کمک کند. کار شـما کار بسـیار 
مهمـی اسـت. ارزش هـر چیـزی بـه کاری اسـت کـه روی آن 
انجـام می شـود. چوب به تنهایـی ارزش زیـادی نـدارد، اما اگر 
ایـن چـوب بـه در و پنجـره تبدیـل شـود، ارزش زیـادی پیـدا 
می کنـد. نسـل نو فطرتـی دارد که مهم اسـت مـا آن را چطور 
بسـازیم. خاطرات اخالقی خیلی اهمیـت دارند. ما االن دیپلمه 
کـم نداریـم که وقتی عصبانی می شـوند حرف های زشـتی به 
هم می زنند. دوسـتی بین دخترها و پسـرها بعضی جاها رسـم 
شـده اسـت. باید دربارة این مسـئله تدبیـر شـود. در این مورد 
تا حاال چند جلسـه داشـته اید؟ این مسـئله ای اسـت که وجود 
دارد و نمـی توانیـم آن را انکار کنیم. آیا تـا به حال فکری برای 

آن کرده ایـد؟
الزم نیسـت همـه چیز را برای بچه ها توضیـح بدهید. حدیث 
داریـم کـه در خانـه حیـوان نـر و مـاده نگـه دارید تـا بچه ها 
آمیزش جنسـی نر و مـاده را ببینند و یـاد بگیرند؛ همان طور 
کـه ایـدة سـاختن هواپیمـا را از پرنده هـا یـاد گرفتند. سـند 
2030 هـم تـا چند وقـت دیگر حذف می شـود. مـن آماده ام 
ایـن تخصص هایـی  را کـه در اختیـار دارم، بـه شـما منتقـل 

کنـم. حتـی الزم نیسـت که نـام من را ذکـر کنید. 
والسالم علیکم

کار شـما کار مقدسـی است. سـرمایة شما 
نسل نو هسـتند. این بسـتر را خدا به شما 
داده اسـت و فـردا هم خواهـد گرفت. خدا 

هرچه را کـه بدهـد روزی خواهد گرفت
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یـاد و خاطـرة شـهدای دولـت و شـهیدان رجایـی و باهنر را 
در هفتـة  دولـت و همچنیـن یـاد و خاطرة شـهدای هفدهم 
شـهریور را گرامـی می داریم. خوش حالم کـه در این فرصت 
در خدمت شـما هسـتم. من بیشـتر خودم را سـردبیر مجلة 
»رشـد مدیریت مدرسـه« می دانـم. امیـدوارم بتوانیم اخالق 
حرفـه ای را در کارهایمـان بـه درسـتی رعایـت کنیـم. مـن 
می کوشـم اخـالق حرفـه ای را حفظ کنـم و در جایگاهی که 

هسـتم، بتوانـم انجـام وظیفه کنم. 
داده هـای  بلکـه  نیسـتند،  مـا  داشـته های  مـا  داشـته های 
آدم هـا  ارزش  بـه عبـارت دیگـر  مـا داشـته های هسـتند. 
بـه چیزهایـی نیسـت کـه دارنـد، بلکـه بـه چیزهایی اسـت 
کـه می بخشـند. هرگـز چیـزی را که نبخشـیدید به دسـت 

مـا  داشـته های  و  داده هـا  واقعـًا  کـه  ببینیـم  نمی آوریـد. 
کدام انـد؟ از چه چیزهایـی می توانیم بگذریم و گذشـته ایم؟ 
این هـا هسـتند کـه بـه کار مـا ارزش می دهنـد و ارزش کار 
مـا را بـاال می برنـد. مـا در محیـط کارمـان بـا افـرادی کار 
می کنیـم و مخاطبانـی داریـم. ببینیـم چـه چیزهایـی را 
می توانیـم بـه آن ها ببخشـیم و چـه چیزهایـی را می توانیم 
در اختیارشـان قـرار دهیـم. اگر سـاعت ها وقتمـان را صرف 
ایجـاد یـک پاراگـراف برانگیزاننـده می کنیم این هـا قیمتی 
ندارنـد و نمی تـوان بـرای آن هـا قیمـت تعییـن کـرد. اگـر 
مـا سـاعت ها وقـت می گذاریـم و بـه ازای آن کمتریـن را 
برداشـت می کنیـم و آن را هدیـه می دهیم بـه مخاطبانمان، 
این هـا از جملـه داده هـای ما هسـتند کـه جزو داشـته  های 

گـزارش

رهبـری اثربخش، 
نقشة راه مدیریت سازمان است
سخنان دکتر حیدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

در بیستمین نشست ساالنة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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مـا محسـوب می شـوند. امیـدوارم داده هـای مـا روز بـه روز 
بیشـتر شـوند و در این امور گشـاده دسـت باشـیم و بتوانیم 

بیشـتر خدمـت کنیم.  
ایـن نوع جلسـه  ها بـه دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی 
منحصرنـد. در سـال های پیـش هـم کـه بـه ایـن جلسـه ها 
می رفتیـم، بـه دفترهـای دیگر سـازمان پژوهـش می گفتیم 
که شـما هم چنین جلسـه هایی برگزار کنید. این جلسـه ها، 
جلسـة نقـد از خـود اسـت. مـا در اینجـا جمع می شـویم تا 
خودمـان را نقـد کنیم. قرار نیسـت از خودمان تعریف کنیم. 
فلسـفة وجـودی چنین جلسـه هایی این اسـت کـه گزارش 
کارهـای انجـام شـده ارائـه و نقـد شـود. ایـن نوع جلسـه ها 
را دفاتـر دیگـر سـازمان برگـزار نمی کننـد. فکـر می کننـد 
از همـه چیـز بی عیـب هسـتند و  نیـازی بـه برگـزاری این 
جلسـه ها ندارنـد. من از سـایر دفترهای سـازمان می خواهم 
حتمـًا چنیـن جلسـه هایی برگـزار کننـد و خودشـان را در 
محضـر دیگـران قرار دهنـد تا دیگـران هم آن هـا را ببیند و 
کارشـان را نقـد کننـد. نگـران نقد شـدن نباشـید. مدیریت 
ارزشـمدار بـه دنبال آن نیسـت کـه دیگران تأییـدش کنند، 
بلکـه افـراد را ترغیـب می کنـد کـه او را بـه چالش بکشـند. 
ایـن یکـی از ویژگی هـای مدیریـت ارزش مـدار اسـت. اگـر 
مـا مدیـر ارزش مـدار هسـتیم، بایـد بـه آن پایبنـد باشـیم. 
جلسـه های بـا این فلسـفه بسـیار خـوب هسـتند. البته این 
جلسـه در طیـف وسـیع برگـزار می شـود، امـا می توانـد در 

طـول سـال در طیـف کوچک تـری هـم اتفـاق بیفتد. 
ایـن خیلی مهم اسـت که شـفاف حـرف بزنیم و شـفاف هم 
بشـنویم و درگوشـی صحبت کردن را که کار آدم های زبون 

درگوشـی صحبـت کـردن را کـه کار آدم های 
زبـون و حقیـر اسـت، از خودمـان دور کنیم
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و حقیـر اسـت، از خودمـان دور کنیم. ما نبایـد نگران حرف 
زدن باشـیم. اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، می توانیم یـک قدم به 
جلـو برداریـم. همـواره بایـد فکر کنیـم که وضـع موجود ما 
وضـع مطلوب نیسـت و برای رسـیدن به وضـع مطلوب باید 

قـدم برداریم. 
از طـرف دیگـر همـة مـا بایـد تـالش کنیـم سـازمان بـه 
اهدافـش برسـد. هیـچ وقت یـک فرد بـه تنهایـی نمی تواند 
سـازمانی را بـه هدف هایش برسـاند. همة ما بایـد با هم یک 
قـدم برداریـم، اگـر همة  مـا با هم یک قـدم برداریـم بهتر از 
100 قدمـی اسـت کـه یک نفر بـه تنهایی بر مـی دارد. همة 
مـا بایـد وظایفمـان را به نحـو مطلوب انجام دهیـم و منتظر 

نباشـیم کـه دیگـران کار کننـد تا مـا به نتیجه برسـیم. 
در  فیـل  ایـران  در  پـرورش  و  آمـوزش  خوش بختانـه 
بعضـی  و  بـود  تاریکـی  در  فیـل  زمانـی  نیسـت.  تاریکـی 
اصـاًل نمی دانسـتند آمـوزش و پـرورش چیسـت. تـا زمانـی 
کـه یـک نفـر آمـد و چـراغ را افروخـت و همـه چیـز بـرای 
همه روشـن شـد؛ سـند تحول، برنامة درسـی ملـی و... االن 
مشـخص اسـت که آمـوزش و پـرورش ما چه چشـم اندازها، 
راهبردهـا و برنامه  هایـی دارد. بنابرایـن االن وقـت آن اسـت 
کـه مـرد تحـول و تغییـر باشـیم و کارهـا را بـه سـرعت 
جلـو ببریـم. اینجاسـت کـه مـن نقشـة راه مدیریتی بـه نام 
»رهبـری اثربخـش« را مطـرح می کنـم. رهبـری اثربخـش 

یعنـی داشـتن یـک برنامـة کالن و بسـیج همة  منابـع برای 
دسـتیابی و عینیـت بخشـیدن بـه آن تصویـر کالن. ایـن را 
مـن بـرای همة شـما فرسـتادم، اما کمتریـن بازخـورد را از 
شـما دیـدم. البتـه دکتـر آرانـی از آن سـوی دنیـا )ژاپن( به 
مـن بازخـورد داد. بدانید که شـما باید با مـا همراهی کنید. 
رهبـری اثربخـش نقشـة راه مدیریـت سـازمان اسـت. ایـن 
مـدل شـش ُبعـد و شـش راهبـرد دارد. کدام یـک از شـما 
آن شـش راهبـرد را بلـد هسـتید؟ بایـد تـالش کنیـم بـه 
ایـن راهبردهـا بپردازیـم. راهبـرد ماندگارسـازی کتاب های 
درسـی، راهبـرد انطبـاق برنامه هـای درسـی با سـند تحول، 
راهبـرد چنـد تألیفی، چند رسـانه ای که همـان الکترونیکی 
شـدن مجالت اسـت، مرز گسـتری، پایدارسـازی کتاب های 

درسـی و چابکـی برنامة درسـی. 
از جملـه بخش هایـی کـه در ایـن جلسـه می تـوان بـه آن 
پرداخـت، بحث مرزگسـتری اسـت. در بحث مرکز گسـتری 
می گوینـد مدیر باید برای سـازمان کف سـازی کنـد و دیوار 
نکشـد. مـا بایـد کـف سـازمان را بازسـازی کنیـم. درهـای 
سـازمان باید به سـوی بیرون گشـوده  و آغوشـش گشـاده تر 
شـود. بایـد بـه نیروهـای خـارج از سـازمان فرصـت داد تـا 
بتواننـد در آمـوزش و پرورش خدمت کننـد. همة دفترهای 
سـازمان بایـد بـه مرزگسـتری دسـت بزننـد و بازتـر عمـل 
کننـد. مثالـی اسـت کـه می گویـد نهنـگ را در جـوی آب 
شـکار نمی کننـد، بلکـه آن را در دریـا شـکار می کننـد. باید 
نگاهمـان را وسـیع تر کنیم تـا بتوانیم آدم هـای بزرگ تری را 
بـه سـازمان بیاوریم. همة شـما بزرگ هسـتید و اگر بزرگان 

دیگـری هـم به مـا بپیوندند بسـیار خوب اسـت.

اگر همـة  ما با هم یک قـدم برداریم بهتـر از 100 
قدمی اسـت که یک نفـر به تنهایی بـر می دارد
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مـا االن در عصـر پسـت مـدرن زندگـی می کنیـم. گفتـه 
می شـود در سـال 2024 حجـم اطالعـات هـر 12 سـاعت 
دو برابـر می شـود. بـرای همیـن مـا بـه یادگیری مسـتمر و 
دائمـی نیـاز داریـم. کـه داریـم اکتفـا نکنیـم و سـعی کنیم 
دائـم مطالعـه کنیـم و یـاد بگیریـم. متأسـفانه االن معلمان 
فرهنـگ  و  شـده اند  نداشـتن  مطالعـه  مشـکل  دچـار  مـا 
کتاب خوانـی و مطالعـه در فرهنـگ مـا بسـیار پاییـن آمـده 
و وظیفـة ماسـت کـه ایـن مسـئله را حـل کنیـم. بایـد از 
خودمـان شـروع کنیـم. خودمـان بایـد در حـوزة تخصصـی 
خودمـان یادگیـری مسـتمر داشـته باشـیم و از حوزه هـای 

نمانیم.  دانشـی عقـب 
نکتة دوم این اسـت که مخاطبان ما انسـان های بسـیار مهم 
و با ارزشـی هسـتند که باید قدرشـان را بدانیم. باید دائم از 
معلمـان و دانش آمـوزان بازخورد بگیریم و بازخوردهایشـان 
را بررسـی کنیـم. هیـچ وقـت آن هـا را دسـت کـم نگیریم و 
فکـر نکنیـم که داریـم بـرای افرادی می نویسـیم کـه کمتر 
از مـا می داننـد. هرچـه مـا می گوییم آن ها بایـد گوش کنند 
و هرچـه می نویسـیم را قبول کنند. بسـیاری از نوشـته های 
مـا را خیلی هـا می خواننـد و نمی پسـندند. اگر نپسـندیدند، 
آیـا جایی هسـت کـه ما بازخـورد بگیریم؟ ممکن اسـت من 
10 سـال یک مسـیری را انتخاب کنم و در همین 10 سـال 
عـدة زیـادی آن را قبـول نداشـته باشـند. چـون مـن هیـچ  
وقـت بازخورد نگرفتـه ام که ببینم کجای کارم اشـکال دارد، 

پـس دائم همان اشـتباه را ادامـه داده ام. 
از  گرفتـن  بازخـورد  مهـم،  بخش هـای  از  یکـی  بنابرایـن 
مخاطبـان اسـت که باید بـه روش های متفاوتی انجام شـود؛ 

مثـاًل بـا رفتن سـر کالس و نشسـتن پای صحبـت معلمان. 
البتـه نیـاز نیسـت پـای صحبت همه بنشـینیم. یـک نمونة 
کوچـک هـم انتخـاب شـود، کار دسـتمان می آیـد و کارایی 
و عملکـرد مـا پیشـرفت خواهـد کرد. سـعی کنیـم بازخورد 
را بـه هـر زبانی شـد از مخاطبانمـان بپذیریم؛ حتـی با زبان 
تلـخ. اما اگـر خودمان خواسـتیم بـه آن ها بازخـورد بدهیم، 
حتمـًا بـا زبـان مثبـت باشـد. سـعی کنیـم در نوشـته ها و 
یادداشـت هامان مخاطبانمـان را بیشـتر انگیزه منـد کنیم تا 
سـیراب. آن ها را سـر شـوق بیاوریم. سرشـوق آوردن مهم تر 

از سـیراب کردن اسـت. 
نکتـه بعدی این اسـت که دربـارة خطوط تولیـد محتوا فکر 
کنیـم. یعنـی بـا چـه خطوطـی می تـوان محتـوا را افزایش 
داد. مصاحبـه، میزگـرد، سـفارش مقالـه و... همـه از انـواع 
خطـوط تولیـد محتوا هسـتند. هرچـه تعداد خطـوط تولید 
مـا بیشـتر شـود محتـوای مجـالت پربارتـر خواهد شـد. در 
یافتـن اسـتعدادهای نویسـندگی بیـن معلمـان، مدیـران و 
دانـش آمـوزان اهتمـام کنید. ایـن خیلی نکتة مهمی اسـت 
کـه اسـتعدادها را کشـف کنیـم و از آن هـا بخواهیـم بـرای 
مـا بنویسـند. مثـاًل از عـدة خاصـی کـه بـرای مجلـة مـا در 
سـال های گذشـته مطلـب فرسـتاده اند، دعـوت کنیـم و بـا 

آن هـا بـه گفت وگو بنشـینیم. 
دریافـت تجربه  هـای زیسـته و خاطـرات نـاب بسـیار مهـم 
اسـت. مـا االن بـه دریا وصل هسـتیم. هیـچ کس بـه اندازة 
مـا اجـازه نـدارد وارد زندگـی معلمـان و دانش آموزان شـود 
و از آن هـا بخواهـد خاطراتشـان را بنویسـند. از ظرفیت  های 
داخلـی و کنـاری خودمـان اسـتفاده کنیـم. ظرفیـت همان 
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قابلیت هـا و بالقـوه بودن هاسـت. افـرادی در دفترهای دیگر 
سـازمان پژوهـش کـه هسـتند می توانند به مـا کمک کنند. 
در صفحه هـای ریاضی  اولین شـمارة رشـد آمـوزش ابتدایی 
امسـال در مهـر 1397 نمونـه ای از ایـن همکاری هـا وجـود 
دارد. آن هـا در تعاملـی کـه بـا دانش آموزان ریاضی داشـتند 
توانسـتند آن مطلـب را چـاپ کننـد. با بخش هـای متناظر 
در دفترهـای تألیـف و پژوهشـگاه در ارتبـاط باشـید. شـما 
همیشـه نبایـد دنبالـه روی دفتـر تألیـف باشـید، گاهی هم 
آن هـا بایـد همـراه شـما باشـند و ایـن ارتبـاط می توانـد 
تأثیرگـذار باشـد. ایـن ارتبـاط فقـط بـه حوزه هـای داخـل 
سـازمان منحصـر نیسـت. بایـد سـراغ معاونت هـای دیگـر 
هـم برویـد. شـما محتـوا تولیـد می کنیـد. بایـد افـرادی را 
کـه می تواننـد ایـن محتـوا را پشـتیبانی کننـد و به دسـت 
دانش آمـوزان و معلمـان برسـانند، نسـبت به مجالت رشـد 
حسـاس کنیـد. مطمئـن باشـید کـه وقتـی ایـن افـراد بـه 
اسـتان های کشـور می رونـد، از مجـالت رشـد هـم حـرف 
خواهند زد. االن در سراسـر آموزش و پرورش از تنها چیزی 
که صحبت نمی شـود، مجلة رشـد اسـت. در جلسـة مدیران 
کل اسـتان تهـران یکـی از ترجیع بندهـای صحبت های من 
همیـن مجلة رشـد بـود. از آن ها خواسـتم که در مدرسـه ها 
بـه مجالت رشـد توجه کنند. اینکه گفته می شـود سـازمان 

پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی قلـب تپنده و مغـز متفکر 
آمـوزش و پرورش اسـت، حرف درسـتی اسـت، امـا هنوز به 
آن اعتقـاد وجـود نـدارد و هنوز در جایـگاه اصلی خودش در 

آمـوزش و پـرورش قـرار نگرفته اسـت. 
توصیـه می کنـم مجالت منتشـر شـده در سـال های قبل را 
حتمـًا بخوانیـد. بدانید که در شـماره های قبلـی درمورد چه 
موضوعاتـی صحبت شـده اسـت. بـرای مثال، با شـخصی در 
مجلـه ای گفت وگـو می  کننـد و چـاپ می شـود که مـا از آن 
بی خبریـم و در مجلـة خودمـان همـان را تکـرار می کنیـم. 
نمونـة آن را در شـمارة مهـر مـاه رشـد آمـوزش ابتدایـی 
می بینیـم. بـا معلـم موفقـی مصاحبـه شـده اسـت کـه این 
سـومین مصاحبـه با ایشـان در مجالت رشـد اسـت. در 15 
سـال گذشـته سـه مصاحبه با مضمون هـای تقریبـًا تکراری 
بـا ایـن معلـم انجـام شـده اسـت. آیـا واقعـًا معلـم موفـق 
دیگـری وجود نداشـته اسـت؟ این نشـان می دهد کـه ما به 

گذشـته دقـت نمی کنیم. 
اگـر در شـورای برنامه ریزی مجله بتوانند سـوژه تولید کنند 
و سـوژه محـور جلـو بروند، خیلـی خوب خواهد شـد. گاهی 
اوقـات نمی توانیـم سـوژه و ایـده را درسـت بشناسـیم. اگـر 
بتوانیـم سـوژه ها را درسـت پیـدا کنیـم همیـن سـوژه ها 
می تواننـد اطالعـات زیـادی بـه مـا بدهنـد و مجـالت را 

کنند.  پربارتـر 
 شـمای کلـی هـر شـماره را دربیاوریـد. مثـاًل ایـن شـماره 
دربـارة مناسـبات انسـانی، یـا دربـارة شـادی در مدرسـه ها 
می نویسـید. اگـر می خواهیـد دربـارة شـادی و نشـاط در 
مدرسـه صحبـت کنیـد، جای آن در شـمارة مهر ماه اسـت. 

توصیـه می کنـم مجـالت منتشـر شـده در 
سـال های قبـل را حتمـًا بخوانیـد. بدانید که 
در شـماره های قبلـی درمورد چـه موضوعاتی 

صحبت شـده اسـت
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بعضـی کـه قدیمی ترنـد کمتر حوصلـة کار دارنـد، اما برخی 
جوان ترهـا کـه جدیـد آمده انـد بسـیار خـوب کار می کنند. 
گزارشـگرها را بـه روز کنیـد. چـون تنظیـم گـزارش بـا این 
افـراد اسـت و بـه خوبـی می تواننـد موضـوع مـورد نظـر را 
مطـرح کنند. مجالت رشـد می توانند برخی از نشسـت های 

علمـی سـازمان را پوشـش دهند. 
نکتـة بعـدی موضـوع کتـاب اسـت. سـامان دهی کتاب های 
امسـال  هرچنـد  اسـت.  مهمـی  بسـیار  بحـث  آموزشـی 
خدشـه ای بـه مصوبـة 828 وارد شـد امـا همچنـان کتـاب 
حـرف اول را می زنـد و ما می توانیم شـهر کتـاب را تا حدی 

بکنیـم. سـامان دهی 

اگـر در شـورای برنامه ریـزی مجلـه بتواننـد 
سـوژه تولیـد کنند و سـوژه محور جلـو بروند، 

خیلـی خـوب خواهد شـد

یـا موضـوع انجمـن اولیـا و مربیـان بایـد در شـمارة آبـان 
مطـرح شـود، نـه در شـماره اردیبهشـت.

هماهنگـی بـا مجالت دیگـر را جـدی بگیریـد. گاه می توان 
بـه یـک موضـوع در یـک شـمارة چنـد مجلـه پرداخـت. 
سـعی کنیـد نویسـندگان متفاوتـی را وارد کنیـد. بعضـی از 
نویسـندگان در یـک مجلـه متمرکـز شـده اند. تـالش کنید 
نویسـندگان مجـالت را زیـاد و متنـوع کنید. نقش سـردبیر 
در  فقـط  را  نبایـد خـودش  اسـت. سـردبیر  مهـم  خیلـی 
سـرمقاله نشـان بدهـد. سـردبیر بایـد هـر چند وقـت یکبار 
مقالـه ای قوی بنویسـد. وظیفة سـردبیر فقط جمـع کردن و 

مدیریـت مطالـب مجله نیسـت. 
بایـد تکلیـف صفحـة پشـت جلـد مجـالت را روشـن کنید. 
می توانیـد بـرای این صفحه تبلیغـات درون سـازمانی درنظر 
بگیریـد. اگـر امـکان گرفتـن تبلیغـات از بیـرون از سـازمان 
فراهـم نیسـت، کارهـای بزرگ سـازمان را در ایـن صفحه ها 

انعـکاس دهید. 
بـه موضـوع گفت وگـو و گـزارش و میزگـرد بیشـتر توجـه 
انتقـاد  از  کنیـد کـه تأثیـر فراوانـی دارنـد. در میزگردهـا 
نترسـید. می توانیـد بـه زبـان نـرم حرف هایتـان را بزنید که 
به کسـی هـم برنخورد. نگـران نقد کردن آمـوزش و پرورش 
و خودمان نباشـید. قرار نیسـت به کسـی توهین شود. فقط 
نقـد کنید بـدون نگرانی. مجـالت را شهرسـتانی هم بکنید؛ 
تمـام تهرانی نباشـد. هـم از جهت محتوا، هـم از نظر ادبیات 
و هـم از نظـر ظاهـر مجلـه و افـرادی کـه در دفتـر مجلـه 

حضـور دارنـد. بایـد تمـام شهرسـتان ها را درنظـر بگیرید.
خبرنـگاران و گزارشـگران زیـادی بـا ما همـکاری می کنند. 
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روز دوشـنبه 22/مردادمـاه/1397، بـه دعـوت دوسـتان مجموعـة »تاریخ نـگاران و راویان دفاع مقـدس«، در 
»مركز اسـناد و آرشـیو دفاع مقدس« مسـتقر در سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمي، به همراه مدیر كل محترم 
دفتـر انتشـارات و تكنولـوژي آموزشـي، معاونـان، سـردبیران و مدیران داخلـي برخي مجـالت، میهمان این 
عزیزان بودیم. نوشـتة زیر گزارشـي مختصر از این جلسـه اسـت. شـما در این نوشـته شـاید براي اولین بار با 
عنـوان »تاریخ نـگاران و راویان دفاع مقدس« آ شـنا مي شـوید. فداكارانـي كه در دل حادثه ها فقط به مسـتند 

كردن دفاع هشـت سـاله ملـت بزرگ ایـران مشـغول بوده اند.

بررسـي هـر واقعـة تاریخـي، فارغ از اینكـه در  چه مكان و برهه اي از زمان اتفاق افتاده اسـت، براي بررسـي، واكاوي و تحلیل 
بـراي آینـدگان بـه منابـع و اسـناد معتبـر نیـاز دارد. تـا چنانچـه در آینده به هـر دلیل امـكان وقوع پیـدا كند، بتـوان آن را 
شبیه سـازي كـرد و نقـاط قـوت آن پدیـده را تقویـت و نقـاط ضعـف آن را بررسـي كـرد و بـه حداقل رسـاند. دفـاع مقدس 
هشـت سـالة مـردم ایـران زمین در مقابل ارتـش بعثي عـراق و كشـور هاي برنامه ریزي كننده، تجهیزكننـده و حمایت كنندة 

یونس باقری
نگاهـــي بــه فعالیـــت تاریخ نـــگاران و راویان دفاع مقـــدس

گـزارش

از ســّري ترين 
سخنان تا جزئی ترين مسائل
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آن، از پدیده هایـي اسـت كـه بـه تحلیـل عمیـق نیـاز دارد. 
چگونـه شـد كـه جمهـوري نوپـاي اسـالمي مـورد حملـة 
همه جانبـة دنیـاي زمـان خـود قـرار گرفـت و بـه جنگـي 
یكطرفـه كشـیده شـد. از فروش سـیم خاردار به مـا به بهانة 
تجهیـزات نظامـي بـودن، خـودداري مي كردنـد، ولي طرف 
مقابـل بـدون هیچ گونه محدودیتي از شـرق و غـرب دنیاي 
آن روز مسـلح مي شـد. كشـورهاي مرتجع عرب هم وظیفة 

حمایت هـاي مـادي آن را بـر عهده داشـتند. 
اینجاسـت كـه اسـناد و مـدارك معتبر به كمك مـا مي آیند 
تـا دریابیم، در سـپاه اسـالم طرح ریزي عملیات هـا و اجراي 
آن هـا چگونـه انجـام شـده و در جلسـات سـّري فرماندهان 
چـه مي گذشـته اسـت. به همیـن دلیـل در نیمة دوم سـال 
1360، هنگامـي كـه بخش هایي وسـیعي از كشـور عزیز ما 
مـورد هجـوم لشـكر عراق قـرار گرفته بود، سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمي كـه بـا پیـروزي انقـالب اسـالمي متولـد 
شـده بـود و فرماندهـان جـوان و مؤمن آن سـوداي حفظ و 
نگهـداري انقالب اسـالمي را داشـتند، قبل از آغـاز عملیات 
»طریق القـدس« مجموعـه اي را راه انـدازي كردنـد تـا تاریخ 
دفـاع مقـدس را ثبـت و ضبـط كنـد كـه بعدهـا بـه آن هـا 
»تاریخ نـگاران و راویـان جنـگ« گفتـه شـد. آن هـا در طول 
هشـت سـال جنگ تحمیلـي وظیفة ضبط، گزارش نویسـي، 
شـركت در جلسـات سـّري و نگهـداري آن مكتوبـات را بـر 

عهده داشـتند. 
ایـن مجموعـه نخسـت به عنـوان راویـان جنـگ در دفتـر 
سیاسـي سـپاه پاسـداران شـكل گرفـت. »مركـز مطالعـات 
و تحقیقـات جنـگ« و »مركـز اسـناد و تحقیقـات دفـاع 
مقـدس«، عناویـن سـازماني دیگـر ایـن مجموعـه از زمـان 

راه انـدازي و شـكل گرفتـن آن بوده انـد. ولـي در حال حاضر 
دقـاع  راویـان  و  »تاریخ نـگاران  عنـوان  بـا  مجموعـه  ایـن 

مقـدس« در حالـت فعالیـت اسـت.
 راویـان و تاریخ نـگاران بـا تمـام مشـكالت زمـان جنگ، در 
تمامي جلسـات مهـم فرماندهـان در زمان طرح ریـزي براي 
عملیـات، قبـل از عملیـات و حین انجـام عملیات همـراه با 
فرماندهـان بوده انـد. حتـي در زمـان عملیات ها دوشـادوش 
فرماندهـان حضـور داشـتند و لحظه هـا را ثبـت مي كردنـد. 
ایـن راویـان دفترچه هایـي داشـتند كـه همـه چیـز را، از 
سـريّ ترین سـخنان فرماندهـان تـا جزئي ترین مسـائل، در 
آن هـا ثبـت مي كردنـد. بـا ضبـط صـوت كوچكـي محتواي 
جلسـات را در ضبط مي كردند و در پایان عملیات گزارشـي 
كامـل از آنچـه گذشـته بود مي نوشـتند و تحویـل مي دادند.
ایـن راویـان در زمـان دفاع مقدس هـزاران گزارش مسـتند 
و مهـم از انجـام عملیـات در جبهه هـاي نبـرد را در قالـب 
عملیـات،  گـزارش  راوي،  دفترچه هـاي  كاسـت،  نوارهـاي 
كالـك، نقشـه و سـند، جمـع آوري، ثبـت و ضبـط كرده انـد 
و اكنـون ایـن اسـناد از جملـه مسـتند ترین اسـناد مربـوط 
بـه جنـگ ایـران و عراق محسـوب مي شـوند كه ایـن واقعة 
عظیـم را از دسـت تحریـف در امـان نگـه مي دارنـد. آنچـه 
كـه ایـن راویـان  ثبـت و ضبـط كرده انـد، مي تواند سـالیان 

آنچـه را كـه راویـان دفـاع مقـدس ثبـت و 
ضبـط كرده انـد، مي تـوان سـالیان سـال در 
مهم ترین دانشـگاه هاي نظامـي و غیرنظامي 

جهـان تدریـس كرد
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سـال در مهم تریـن دانشـگاه هاي نظامـي و غیرنظامـي دنیا 
تدریـس شـود و هـر بار فـراز جدیـدي از جنـگ تحمیلي را 

كند. رازگشـایي 
جمـع كوچـك راویان دفاع مقدس تعـداد اندكي از نیروهاي 
خوش فكر و دسـت به قلم سـپاه و بسـیج بودند كه حركتي 
مانـدگار را آغاز كردند و كارشـان تا پایـان جنگ ادامه یافت. 
اینـان جوانانـي بودنـد كـه در دل حادثه هـا و صحنه هـاي 
نبـرد با تمام توان به مسـتند كـردن حادثه هـا پرداختند. به 
تعبیـري، كار آنـان از جنگیـدن رودررو سـخت تر بـود. بایـد 
بـا حوصلـه و زیركـي عمـل مي كردنـد و اجـازه نمي دادنـد 
جزئیـات از دسـت برونـد. عمـر برخـي راویان طوالنـي نبود 
و در صحنه هـاي نبـرد بـه فیـض شـهادت نائل آمدنـد. ولي 
برخـي تـا پایان جنگ در همین كسـوت باقـي ماندند و بعد 
از جنـگ هـم در مقـام پژوهشـگر و نویسـندة تاریـخ جنگ 

ایـران و عـراق بـه كار خود ادامـه دادند. 
مجموعـة راویـان جنگ 17 شـهید را در جبهه هـاي نبرد به 
هنـگام مستندسـازي نبردها تقدیم اسـالم كـرد و مجموعة 
روایت هـاي مسـتند این عزیزان به خون سرخشـان آراسـته 
شـد. ایـن گـروه از شـهدا شـاید جـزو مظلوم ترین شـهداي 
دفـاع مقدس باشـند. بـا اینكه جنـگ را مسـتند مي كردند، 
امـا كسـي خـود آنـان را بـراي آینـدگان مسـتند نكـرد. تـا 
اینكـه در سـال 1388، »گـروه مطالعـات اجتماعـي مركـز  
اسـناد و تحقیقـات دفـاع مقـدس« در صدد تهیـه و تدوین 
زندگي نامـه و چگونگـي شـهادت ایـن عزیـزان برآمـد كـه 
تاكنـون زندگـي و چگونگي شـهادت تعدادي از ایـن راویان 

را در قالـب كتـاب بـراي آیندگان منتشـر كرده اسـت. 

راویـان و تاریخ نـگاران بعـد از جنـگ وارد حـوزة پژوهشـي 
شـدند و محصـوالت متعـددي را در زمینـة تاریـخ جنـگ 
منتشـر كردند. یكي از این محصـوالت، مجموعة 60 جلدي 
روزشـمار جنـگ ایران و عراق اسـت كه از دهـة اول انقالب، 
یعنـي 21/اسـفندماه/1358 تا پایان مرداد مـاه 1369 را كه 
زمـان پذیـرش قطعنامه و قبـول آتش بس اسـت، به صورت 
تحلیلـي ارائـه مي كنـد. از ایـن مجموعه  كـه براي اسـتفادة 
پژوهشـگران، هنرمندان و كارگردانان بسـیار مناسـب است، 
تاكنـون 30 جلـد منتشـر شـده و 30 جلـد باقي مانـده در 

حـال آماده سـازي و چاپ اسـت.
همچنیـن كتاب هایـي دربـارة نبـرد ایـران و عـراق آمـاده 
و منتشـر شـده اسـت كـه از دل جلسـات و صحنه هـاي 
نبـرد ثبـت و ضبط شـده اند. بـراي مثـال، كربـالي4 چطور 
شـروع شـد، طرح ریزي، آماده سـازي، موافقـان و مخالفان و 
همچنیـن شـرایط كشـور در آن زمـان چگونـه بوده اسـت؟ 
پاسـخ چنیـن كتاب هایـي را در كتاب هـاي مزبـور مي تـوان 

فت. یا
كتـاب دیگري نیـز در حـوزة جغرافیا و اطلـس مناطق نبرد 
و اطلـس یگان هـا بـا اسـتفاده از نقشـه ها و كالك هـا آمـادة 

است.  چاپ شـده 
امید اسـت روزي فرابرسـد كـه تمامي مسـتندات این مركز 
در مجموعـه اي كامـل بـه صـورت مدون منتشـر شـود و در 
اختیـار عالقه منـدان قـرار گیـرد تـا بـر آینـدگان ارزش این 
جملـة شـهید مصطفي چمـران بیش از پیش آشـكار شـود 
كـه گفته بـود: »بشـكند قلم هایي كه ننویسـند بـر خمیني 

و یارانـش چه گذشـت!« بـه امید چنیـن روزي. 
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قبـل از عملیـات طریق القـدس مجموعه اي 
را انـدازي شـد بـراي  آنكـه تاریـخ دفـاع 
مقـدس را ثبـت و ضبط كنند و بعدهـا به آن 

تاریخ نـگاران و راویـان جنـگ گفتـه شـد
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اشاره
همیشـه یک پرسـش هسـت کـه بتوانـد دغدغـه ای ایجاد کنـد. یک سـؤال که چنـد نفـر را گردهـم بیاورد 
تـا تجربه هـا و دانـش خـود را بـه اشـتراک بگذارنـد و درصدد یافتـن پاسـخ آن باشـند. گاهی این سـؤال از 
کالس درس شـروع می شـود. معلـم تدریس می کند، بیشـتر دانش آمـوزان مطلـب را می گیرند و تعـدادی هم 
متوجـه موضـوع نمی شـوند. معلـم به تکاپـو می افتد. دنبـال راه حل هایـی می گردد تـا این مشـکل را برطرف 
کنـد. مطالعـه می کند، با همکارانش به مشـورت می نشـیند، تجربه هـای دیگـران را مرور می کند، و سـرانجام 
در قالـب درس پژوهـی طـرح و ایـده ای را بـه محـل آزمون می گـذارد، جـواب می گیـرد و در نهایـت کار را به 
سـرانجام می رسـاند. درس پژوهـی بـه دنبال آن اسـت که به گروهـی از معلمان دارای مسـئله های مشـترک 
در فراینـد آمـوزش و یادگیـری کمـک کند، بهتر بیندیشـند و بـا کمک هـم راه حل هایی مناسـب را برای حل 

مسـئله های خـود بیایند.
چندی پیش ششـمین همایش درس پژوهی دورة ابتدایی اسـتان همدان برگزار شـد. در این برنامه از معلمان و 
کسـانی کـه با تدبیـر و ابتکار خود چه به صـورت فردی و چـه در قالب گروهی پیرامون مسـئله ها و دغدغه های 

گزارشی از ششمین همایش درس پژوهی دوره ابتدایی در استان همدان

گـزارش

محمدحسین دیزجی

بهبـود و تحـول در
 کالس درس اتفاق می افتد
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آموزشـی خـود بـه راه حل هایی رسـیده و از دسـتاوردهای حاصل موفق بـه حل برخی مشـکالت دانش آموزان 
در نقـاط متفـاوت این اسـتان شـده بودند قدردانی شـد. البتـه در کنار درس پژوهـی نیز طرح دیگـری در این 
اسـتان مطـرح شـد که از برگزیـدگان آن نیز با نـام »زندگـی پژوهی« سـپاس گزاری کردند. زندگـی پژوهی در 
واقـع طرحی اسـت کـه به موضوع هـای مرتبط با حـوزة درس و زندگـی دانش آمـوزان از طریق تلفیـق فرایند 

یاددهی ـ یادگیـری می پردازد. 
در ایـن جلسـه دکتـر مرتضی شـکوهی، مدیـرکل دفترآموزش دبسـتانی وزارت آمـوزش و پـرورش، به عنوان 
مهمـان برنامـه به ایراد سـخن پرداخت و نکاتـی را پیرامون درس پژوهی بـا آنان درمیان گذاشـت. آنچه پیش 

روی شماسـت گزارشـی از ایـن برنامه اسـت که با هـم می خوانیم.

دکترشـکوهی مدیرکل دفتر آموزش دبستانی: 
تـا زمانـی کـه مـا خودمـان نخواهیـم هیـچ 
تغییـری اتفـاق نمی افتـد و اگر هـم تغییری 
صـورت بگیرد، مانا، پایا و مسـتمر نخواهد بود
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ــه عنــوان  از فکــر کــردن، اندیشــیدن و پژوهــش کــردن ب
عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در موفقیــت یــاد کــرد و گفــت: 
ــرای توانمندســازی را بایــد  »بایــد بپذیریــم کــه گام اول ب
خودمــان برداریــم. حضــور در کارگاه هــای آمــوزش ضمــن 
ــیار  ــخنرانی ها بس ــتفاده از س ــوب و اس ــیار خ ــت بس خدم
ســودمند اســت، امــا مهم تریــن نکتــه آن اســت کــه 
ــاور درونــی مــا همــراه شــود. تــا  ــا ب توانمندســازی بایــد ب
زمانــی کــه مــا خودمــان نخواهیــم هیــچ تغییــری اتفــاق 
نمی افتــد و اگــر هــم تغییــری صــورت بگیــرد، مانــا، پایــا و 

مســتمر نخواهــد بــود.«
مدیــرکل دفتــر آمــوزش دبســتانی درادامــه از درس پژوهی 
بــه عنــوان بســتر و نقطــة مهمــی در بحــث انتقــال تجربــه 
نــام بــرد و یــادآور شــد: »درس پژوهــی در واقــع احساســی 
زیبــا بــرای حــل یــک مســئله بــه صــورت گروهــی اســت. 
ــه و  ــه تجزی ــم ب ــک ه ــه کم ــان ب ــن روش، معلم در ای
ــه دنبــال  ــه کمــک هــم ب ــد و ب تحلیــل مســئله می پردازن
کشــف یــک راه حــل می گردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
محصــول فکــر و تجربــة مــن بــا دیگری متفــاوت اســت. در 
ــه  ــا هــم ب درس پژوهــی، مــا ایــن دریافت هــای خــود را ب

ــم.  ــتراک می گذاری اش
ــاور کنیــم کــه کارکردهــای مدرســه تغییــر  امــروز بایــد ب
ــا  ــه م ــاوت را ب ــه ای متف ــول مدرس ــند تح ــد. س یافته ان
معرفــی می کنــد. امــروزه ایــن ســند از دانش آمــوز معنــای 
نــو و تــازه ای ارائــه می کنــد. دانش آمــوزان مــا امــروز 
دیگــر تنهــا یــک پذیرنــدة صــرف حــرف ما نیســتند. ســند 
ــن در اینجــا از  ــد تحــول اســت و م تحــول گرچــه نیازمن

یک احساس زیبا برای حل مسئله در قالب گروهی
دکتــر مرتضــی شــکوهی در ایــن مراســم کــه بــا حضــور 
مدیــرکل، معاونــان، مدیــران، مســئوالن آمــوزش و پــرورش 
و معلمــان برتــر و پژوهشــگر اســتان همــدان برگــزار شــد، 

تـا زمانـی کـه مـا خودمـان نخواهیـم هیـچ 
تغییـری اتفـاق نمی افتـد و اگـر هـم تغییـری 
صـورت بگیرد، مانـا، پایا و مسـتمر نخواهد بود
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ــگاه  ــه آن ن ــگاه آزاداندیشــانه ب ــا ن شــما می خواهــم کــه ب
کنیــد و نظــرات خودتــان را بــرای مــا بفرســتید، امــا ایــن 
ســند پیام هــای بســیار نوینــی را بــرای همــة مــا در تمــام 

ــی دارد.« ســطوح مدیریت
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: »مــا بایــد ســراغ بهبــود و تحول 
خــود برویــم و تحــول واقعــی توســط معلــم و دانش آمــوزان 
ــر  ــت نظ ــه غای ــه ک ــد. آنچ ــاق می افت در کالس درس اتف
یــک برنامــه اســت، تــا زمانــی که توســط مدیــر و معلــم در 
کالس اجــرا نشــود بــه نتیجــه نمی رســد. معلــم بایــد بــه 
نظرهــای باالدســتی، روان شناســی، علــوم تربیتی، آموزشــی 
ــص  ــالت و تخص ــه، تحصی ــار تجرب ــوم در کن ــایر عل و س
ــود  ــل در کالس درس خ ــد و آن را در عم ــکا کن ــود ات خ
ــم  ــا می دانی ــه نتیجــه برســیم. همــة م ــا ب ــاده ســازد ت پی
کــه مشــارکت، خــوب و منفعــل کــردن بــد اســت. تشــویق 
ــا را  ــط بچه ه ــدر محی ــر ق ــت. ه ــد اس ــه ب ــوب و تنبی خ
بــا شــوق همــراه کنیــد، آن هــا بهتــر یــاد می گیرنــد. لــذا 
ــده از  ــد برآم ــه بای ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ارزش درس پژوه

نیــاز معلــم باشــد.« 
ــاط آن  ــی و ارتب ــوص درس پژوه ــکوهی در خص ــر ش دکت
بــا معلمــان خطــاب بــه مســئوالن گفــت: »درس پژوهــی 
بایــد بــر اســاس آنچــه کــه معلــم می خواهــد اتفــاق بیفتــد 
و مــا تنهــا می توانیــم آن را تبلیــغ و ترویــج کنیــم. نبایــد 
ــویق  ــی را تش ــری درس پژوه ــد. مج ــاری در کار باش اجب
کنیــم، امــا رقابــت ایجــاد نکنیــم. بــه دنبــال برترین هــا و 
ضعیف ترین هــا نباشــیم. بهترین هــا را در معــرض دیــد 
قــرار بدهیــم، امــا آنــان را زیــر فشــار رقابــت قــرار ندهیــم. 

جشــنوارة الگوهــای تدریــس هــم بــه دلیــل ورود بــه فــاز 
مســابقه از مســیر اصلــی خــود خــارج شــد.« 

ــخنان  ــة س ــتانی در خاتم ــوزش دبس ــر آم ــرکل دفت مدی
خــود در مــورد نتیجــه و موفقیــت درس پژوهــی گفــت کــه 
ــاهد  ــوز ش ــش دانش آم ــرد و کن ــل را در عملک ــد حاص بای
ــری  ــرای یادگی ــند، ب ــر باش ــا فعال ت ــدر بچه ه ــر ق ــود. ه ب
آماده تــر عمــل کننــد، و فراگیــری آن هــا ماندگارتــر باشــد، 
طــرح معلــم بــه هدف هــای خــود نزدیک تــر شــده اســت. 
ــت.  ــردی اس ــی و ف ــته، درون ــری خودخواس ــری ام یادگی
ــم  ــان نخواهی ــه خودم ــی ک ــا زمان ــد ت ــس نمی توان هیچ ک

آن را در وجــود مــا عملــی ســازد.

معلم بالنده و شاگردان پیشرو
پیــش از دکتــر شــکوهی، دکتــر محمــد پــورداود، 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان، طی ســخنانی 
بــه معرفــی ویژگی هــای معلمــان عصــر حاضــر پرداخــت و 
از آنــان بــه عنــوان کســانی نــام بــرد کــه توســعة پایــدار بــا 
سرانگشــتان تدبیرشــان رقــم می خــورد. وی از معلمانــی کــه 
صاحــب ایده هــای نــو و برتــر هســتند، بــه عنــوان افــرادی 
ــرد کــه در ایــن دوره هــم خودشــان موفــق هســتند  ــام ب ن
ــند.  ــران باش ــت دیگ ــاز موفقی ــه س ــد زمین ــم می توانن و ه
ــا  ــده و ب ــه بالن ــی ک ــروز معلم ــد: »ام ــادآور ش ــورداود ی پ
فناوری هــا و تکنولــوژی هــای آموزشــی آشناســت و بــر آن ها 
ــد شــاگردانی بالنــده و پیشــرو تربیــت  تســلط دارد، می توان
ــه شــاگردان پاســخ گو نیســت،  کنــد. تنهــا اندیشــه دادن ب
ــا فنــاوری آموزشــی روز پیــش برویــم. معلــم  ــد ب بلکــه بای
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بایــد بــا اســتاندارهای کشــور و اســتانداردهای جهانــی آشــنا 
ــا شــاگردان  ــد ب ــات روز بتوان ــر اطالع ــا تســلط ب باشــد و ب
خــود ارتبــاط برقــرار کنــد و آمــوزش خــود را پیــش ببــرد.«
ــه  ــدان در ادام ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــه موضــوع اســتفاده از روش هــای نویــن تدریــس توســط  ب
معلمــان اشــاره کــرد و گفــت: » در ایــن دوران، معلــم بایــد 
ــته  ــه داش ــود برنام ــدة خ ــرای آین ــد و ب ــژوه باش ــده پ آین
باشــد. یعنــی بــا نــگاه بــه افــق آینــده در کالس درس حاضر 
ــه  ــد ب ــم بای شــود و تدریــس کنــد. خالقیــت و ابتــکار معل
شــاگردان او تســری یابــد و آن هــا را دانش آموزانــی پرسشــگر 
بــار بیــاورد. در درس پژوهــی بایــد بــه دنبــال یافتــن راه حل 
ــدد  ــری درص ــورت هم فک ــه ص ــیم و ب ــائل باش ــای مس ه
پیــدا کــردن جــواب ســؤال ها باشــیم. معلــم خــوب کســی 
اســت کــه فقــط یاددهنــده نیســت، بلکــه خــود بــه دنبــال 

یادگیــری اســت.«

یادگیرنده متعالی
یاســر نانکلــی، دبیــر همایــش و معــاون آمــوزش ابتدایی 
ــر  ــز دیگ ــدان نی ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ اداره کل آم
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــود. وی ه ــن جلســه ب ســخنران ای
برنامــه را تجلیــل از کســانی دانســت کــه ابتــدا خود عاشــق 
یادگیــری هســتند و ادامــة تجربــه و تخصــص خــود را در 
ــی  ــی درس پژوه ــد. نانکل ــرار می دهن ــران ق ــار دیگ اختی
ــت و  ــان دانس ــدن معلم ــه ای ش ــرای حرف ــکاری ب را راه
گفــت: »درس پژوهــی باعــث می شــود کــه معلــم از یــک 

در ایـن دوران، معلم باید آینده پژوه باشـد و 
بـرای آیندة خود برنامه داشـته باشـد. یعنی 
بـا نگاه به افـق آینـده در کالس درس حاضر 

شـود و تدریس کند
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یاددهنــدة صــرف بــه یــک یادگیرنــده متعالــی تبدیل شــود 
و ایــن حاصــل یــک طراحــی جمعــی اســت کــه آمــوزگاران 
ــه شــکلی درگیــر تدریــس او  و ســایر عوامــل اجرایــی را ب
مــی کنــد کــه نتیجــة آن متوجــه دانش آمــوز می شــود.«

ــه  ــپس ب ــدان س ــتان هم ــی اس ــوزش ابتدای ــاون آم مع
طرح هــا و پروژه هــای زندگــی پژوهــی اشــاره کــرد و 
ــه  ــت ک ــال اس ــه س ــی س ــی پژوه ــرح زندگ ــزود: » ط اف
در آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان اجــرا مــی شــود و 
هــدف مــا ارتقــای ســطح خوانــدن اســت. چــرا کــه خواندن 
ــل و  ــول تحصی ــا در ط ــری بچه ه ــاز یادگی ــن نی مهم تری
ــی درک  ــر توانای ــدن مبتنــی ب زندگــی اســت. ســواد خوان
مطلــب اســت. اگــر ایــن توانایــی در شــاگرد تقویــت نشــود، 
بــه یقیــن حفــظ کــردن جایگزیــن آن می شــود و بچه هــا 
بــه مطالعــة مطالــب خــارج از کتــاب درســی نمی پردازنــد. 
موفقیــت و پیشــرفت هــر شــاگردی بــا میــزان توانمنــدی 

ــاط دارد. ــب ارتب وی در درک مطل
ــرح در ســطح  ــن ط ــرای ای ــه گزارشــی از اج وی در خاتم
ــن دوره 730  ــت: »در ای ــرد و گف ــه ک ــدان ارائ ــتان هم اس
آموزشــگاه و 4349 نفــر از آمــوزگاران و عوامــل اجرایــی 
درگیــر درس پژوهــی شــدند. همچنیــن 33 هــزار دانش آمــوز 

نیــز بــا ایــن طــرح مرتبــط بودنــد.«
در بخــش دیگــری از برنامــه، زهــره باقــری یکــی از درس 
ــرای  ــده و منتخــب اســتان، طــرح خــود را ب ــان برگزی پژوه
حاضــران تشــریح کــرد. در پایــان نیــز از صاحبــان طــرح های 

برگزیــده تجلیــل و قدردانــی شــد.

طـرح زندگی پژوهی سـه سـال اسـت که در 
آمـوزش و پـرورش اسـتان همـدان اجرا می 
شـود و هدف ما ارتقای سـطح خواندن است
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برگزیدگان این دوره از جشنواره
بخش درس پژوهی

1. فراینـد یاددهـیـ  یادگیری مفهوم درصد در کالس پنجـم با بهره گیری از روش های 
نوین، دبسـتان پویندگان دانش 2، ناحیة 2 همدان.

2. چگونـه چالش هـای تلفظی و ترکیبی صامت )یی( با مصوت )یـی( را به دانش آموزان 
یاد بدهیم، دبسـتان شاهد حاج طوسی، شهرستان مالیر.

3. مسـئله سـازی بـه کمـک چهـار فرایند اصلـی ) جمـع، ضـرب، تقسـیم و تفریق(، 
مدرسـة دانـش، شهرسـتان کبودرآهنگ.

4. تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری تقسـیم یک عدد بر عددهای اعشـاری با اسـتفاده 
از روش های نوین تدریس، مدرسـة رسـالت یک، قهاوند.

5. آموزش مفهومی تقسـیم کسـر بر کسـر با مخرج نامسـاوی با بهره گیری از الگوهای 
نوین تدریس، مدرسـة سمیه، قهاوند.

6. تقویـت فرآینـد یاددهـیـ  یادگیـری مفهـوم ضرب کسـرها )ضـرب عدد در کسـر، 
ضـرب کسـر در کسـر( در کالس هـای چنـد پایه )پنجـم و ششـم( برگرفتـه از الگوی 

تدریـس نوین تلفیقی، مدرسـة شـهید محمـد منتظـری، قهاوند.
7. مفهـوم ترکیبـی اعـداد )ترکیب های دوتایی، جـدول جمع نظام دار(، مدرسـة مقداد، 

بهار. شهرستان 
8. مراحل روش علمی، مدرسة حاج زرگرها 2، شهرستان مالیر.

9. چگونـه یادگیـری تبدیـل واحدهـای انـدازه گیـری احجـام را بـرای دانش آمـوزان 
ماندگارتـر سـازیم، مدرسـة شـاهد شـهید جابـر شـیرازی، شهرسـتان مالیـر.

10. الگـوی مطلـوب آمـوزش و یادگیری مفهوم سـود )ارزش افـزوده( در درس ریاضی 
پایـة ششـم ابتدایـی بـا بهره گیـری از روش هـای نوین، دبسـتان شـهید وحدتـی پویا، 

ناحیـة 2 همدان.
11. بدن ما، دبستان شاهد شهید صابریان رنجبر، ناحیة 1 همدان.

بخش زندگی پژوهی
1. در جست وجو، مدرسة حضرت رقیه )س(، شهرستان کبودرآهنگ.

2. قهرمان روستای من، دبستان مائده فخریه، شهرستان مالیر.
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»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی«، ضمن توسعة فرهنگ مطالعه، همواره پشتیبان برنامة درسی ملی 
بوده و ســعی کرده است با انتقال راهکارهایی مناسب در مجالت رشد، فعالیت های حرفه ای معلمان را ارتقا 
دهد. در »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« سه دفتر »تألیف کتاب های ابتدایی و متوسطة نظری«، 
»تألیف کتاب های فنی و حرفه ای و کار و دانش« و »انتشارات و تکنولوژی آموزشی« در تولید محتوای آموزشی 

نقش پراهمیتی دارند. 
در بیستمین نشست ساالنة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی میزگردی با عنوان »نقش و اهمیت مجالت 
رشد در آموزش« با حضور آقایان دکتر حیدر تورانی، سرپرســت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف 
کتاب های ابتدایی و متوســطة نظری و مهندس احمدرضا دوراندیش، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های فنی و 

حرفه ای و کار و دانش برگزار شد. آنچه در ادامه می آید گزارشی از این میزگرد است. 

میزگرد

نشـــــریاتی که
 پشتیبان برنامة درسی اند
میزگردی با محور نقــش و اهمیت مجالت رشـــد در آموزش
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اهمیت مجالت رشد در پشتیبانی از برنامة درسی
محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
بیستمین نشست ســاالنة این دفتر به نظر من اهمیت 
بسیار زیادی دارد. شاید اگر این نشست در تنکابن یا مشهد 
برگزار می شد، این توفیق به دست نمی آمد که آقایان دکتر 
امانی و مهندس دوراندیش را هم زمان در این گفت وگو داشته 
باشیم. در تاریخ ســازمان پژوهش رابطة بین این سه دفتر 
هیچ گاه تا این حد نزدیک نبوده اســت. استحضار دارید که 
جناب آقای دکتر امانــی و جناب آقای مهندس دوراندیش 
باالترین و عالی ترین بخش تصمیم گیــری در حوزة کتاب 
در ســازمان پژوهش هســتند و با بخش مجالت رشد نیز 
ارتباط تنگاتنگی دارند. در سال های اخیر که ویژه نامه هایی 
اختصاصی در زمینة تغییرات کتاب های درسی داشته ایم، به 
غیر از یکی دو دوره، از خود آقایان دعوت کرده ایم که کار را 

قبول کنند. 
جناب آقای دکتر امانی ویژه نامــة تغییرات کتاب های 
درسی را در بخش ابتدایی و نظری، و جناب آقای مهندس 
دوراندیــش، ویژه نامــة بخش فنی وحرفه ای را در کســوت 
سردبیری آماده کرده اند. این ویژه نامه ها مجالت بسیار مهمی 
بودند و چه بســا در زمان تغییرات کتاب های درســی تنها 
سندهای قابل اتکا و مراجعه محسوب می شدند. در واقع در 
کم و کیف انجام کار سردبیری این ویژه نامه ها هر دو بزرگوار 
از ابتدا تا انتها نقش اساسی داشته اند. در سال های قبل هم 
ویژه نامه  ای در حوزة آموزش علوم منتشــر شد که ویژه نامة 

مهمی بود و هنوز هم به آن مراجعه می شود. 
یک بخش از این ارتباطـ  صرف نظر از مسئولیت سازمانی 

که هر دو بزرگوار دارند، به عنوان دو دوست و عزیز قابل اتکا 
و مشاور در امور مختلفـ  به خاطر ارتباط بسیار صمیمانه و 
نزدیک ما و ارادت به هر دو نفر است. بسیار پیش آمده است 
که در برخی از امور دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، در 
بخش مجالت رشد و ســایر حوزه های  فعالیت خودمان از 
این عزیزان مشورت گرفته ام. ارتباط ما با هم بسیار نزدیک 
اســت و باید قدر این ارتباط را بدانیم. همیشه دعا می کنم 
ارتباطی که بین مدیران دفاتر ســازمان وجود دارد، در بدنة 
کارشناسی دفاتر هم ایجاد شود. چنین ارتباطی هرچه بیشتر 

اتفاق بیفتد، مطمئنًا به نفع سازمان خواهد بود. 
با این ســؤال بحث را شــروع می کنم: نقش و اهمیت 
مجالت رشد در پشــتیبانی از برنامة درسی چیست و چه 
مسیری می توانید به ما معرفی کنید که مجالت رشد برای 
انجام این هدف، یعنی پشتیبانی از برنامة درسی، در آن قدم 

بگذارند؟ 

مجالت رشد زمینه ساز تبیین اسناد باالدستی
 دکتر محمــود امانی طهرانی، مدیر کل دفتر تألیف 

کتاب های ابتدایی و متوسطة نظری
خوش حالم که در جمع شما عزیزان هستم. این جلسات 
ســاالنه و گردهمایی ها از نقاط قوت سازمان پژوهش است 
کــه تا به امروز با جدیت پیگیری شــده اند. نکتة اول که به 

محمـد ناصری: همیشـه دعا می کنـم ارتباطی 
که بین مدیران دفاتر سـازمان وجـود دارد، در 

بدنة کارشناسـی دفاتر هم ایجاد شـود
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آن می پردازم، تأکید بر فرمایش جناب آقای ناصری اســت 
که امروز سازمان پژوهش در شرایط خوبی قرار دارد. همین 
شرایط خوب برای ما مسئولیت مضاعف می آورد. امروز به غیر 
از اینکه تیم مدیریت سازمان پژوهش، مدیریتی بی مسئله، 
راحت و به نوعی فارغ از حاشیه هایی دارد که جاهای دیگر با 
آن درگیر هســتند ـ  و این جای شکر داردـ  چشم اندازهای 

خوبی را برای سازمان ترسیم است.
شاید خبر داشــته باشید که ســازمان اخیراً به عرصة 
توانمندســازی معلمان وارد شده اســت. جناب آقای دکتر 
تورانــی طی مکاتباتــی با وزیر محترم آمــوزش و پرورش، 
آمادگی ســازمان پژوهش را در زمینــة ورود به این عرصه 
اعالم کرده است. هنگامی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وارد این عرصه شود، حال و هوای جدیدی به وجود 
می آید. مهم ترین نقص آموزش های ضمن خدمت در طول 
25 ســال گذشته این بوده است که نگاه دائمی و مستمر به 
این آموزش ها وجود نداشته است. در این آموزش ها همه چیز 
موقت بوده اســت؛ برنامة موقت، مدرس موقت، کد موقت، 
محل اجرای موقت و... . هیچ گاه برای آموزش ضمن خدمت، 
یک ســازمان کاری و یک مدیریت فکری مستمری تعبیه 

نشده است. 
سازمان پژوهش برای ورود به این عرصه امکانات بسیار 
زیادی دارد. مجتمع های رشــد که به لحاظ فیزیکی امکانی 

عالی هستند، مجالت رشد، وبگاه رشد، ویژه نامه های رشد، 
سالنامة رشد، جشــنوارة فیلم رشد ـ که برای خودش یک 
بنای قدیم و چهل و چند ســالة شناخته شــده است ـ  و 
همین مرکزی که امروز در آن حضور داریم؛ یعنی دارالفنون، 
می توانند برای آموزش های ضمن خدمت به خوبی به میدان 
بیایند. این فضا را چند تولید ما در ســال های اخیر مثل »بر 
فراز آســمان« که به مرور زمان شناخته شده است، تقویت 
می کنند. در کنار هر کتاب درســی نرم افزاری شــامل یک 
ویدیــو وجود دارد که در آن مؤلفان دربارة صفحه به صفحة 
کتاب، هدف های کتاب، برنامه های درسی و تشریح این فضا 

به طور مستقیم با معلمان صحبت می کنند. 
»انتشارات مدرسه«، نیز در زمینة آموزش ضمن خدمت 
می تواند خیلی مؤثر واقع شــود. همچنین »پخش مدرسه« 
که االن آن را به طور فیزیکی و نمادین راه انداخته ایم و البته 
هنوز به جایگاه واقعی خودش نرسیده است هم می تواند مفید 
باشد. به هرحال می بینیم که همة ابزار و لوازم و زمینه های 
این کار برای اینکه ســازمان پژوهش بتواند در آموزش های 
ضمن خدمت وارد شــود فراهم است. استان ها و مؤسساتی 
که با ســازمان همکاری دارند به سازمان پژوهش، مؤلفان و 
سردبیران مجالت رشد، تولیدات و قول های سازمان اعتماد 
دارند و روی آن بیشتر از  بخش های دیگر آموزش و پرورش 
حساب می کنند. این ها سرمایه هایی قرار دارند که در اختیار 

ما هستند و می توانند به ما کمک کنند. 
بحث دوم این اســت که اسناد تحولی یک بخش اصلی 
دارند و یک سلسله حاشیه های فزاینده. در اسناد تحولی ما 
دوره ای با عنوان دورة هم سوســازی را گذرانده ایم که فشار 
بسیار زیادی روی ســازمان آورد. از جمله تولید کتاب های 

نشـان  تحقیقـات  طهرانـی:  امانـی  محمـود 
در  عـدد  مفهـوم  کـه  بچه هایـی  می دهنـد، 
ذهنشـان خوب شکل بگیرد، قطعًا در پیشرفت 

ریاضـی خیلـی متفـاوت عمـل می کننـد

شــماره ســـــیزدهم 
1 3 9 8 ر بهـــــــا

86



درســی دو پایه در یک ســال، آموزش معلمانی که چندان 
مناســب انتخاب نشــده بودند و فضایی که آمادگی الزم را 
نداشت. اگر در مورد اسناد تحولی از افراد جامعه سؤال کنید 
که به نظر شما چه چیزی متحول شده است، پاسخ می دهند 
که نظام دورة ابتدایی از پنج سال به شش سال تغییر کرده 
است و بقیة پایه ها هرکدام یک پایه باالتر آمده اند و هنوز هم 
این سؤال برایشــان وجود دارد که: اصاًل چه سودی در این 
شش ســاله شدن بود؟ هیچ کس هم جواب درستی به این 

سؤال نداده است. 
البته بارها در سازمان دربارة این موضوع توضیح داده شده 
اســت که قرار نبود کار به این روش پیش برود. قرار نبود که 
دانش آموزان کالس پنجم به پایة ششم بیایند. این بعداً اتفاق 
افتاد. ابتدا قرار بود که بر دورة ابتدایی یک سال افزوده شود، 
اما این یک ســال به ابتدای دورة  ابتدایی افزوده شود. یعنی 
این پایة یک و دو، بشــود پایة یک و دو و ســه و بشود دورة 

 اول ابتدایی. بعد یک دورة آموزش بدون  تشنج، بدون تنش، 
بدون فشار، با احساس موفقیت کامل برای تک تک بچه  ها، 
با فرصت دادن به بچه هایی که مقداری از خانه سخت تر جدا 
می شوند، بچه هایی که زبان مادری شان متفاوت است و در 
خانه به زبان دیگری صحبت می کنند، با توزیع زبان آموزی به 
جای یک سال در سه سال، با حذف یک سلسله چیزهایی که 

نیاز نیستند، ظرف سه سالة اول به آن ها بپردازیم. 
یعنی تمرکز بر اینکه یک سه  سالة رشد دهندة همگانی 
جذاب همراه با احساس موفقیت همگانی شکل بگیرد. قرار 
بود در این دوره بازی، رشد توانمندی های پایه ای یادگیری 
و خواندن لذت بخش محور باشند. شبیه آنچه که در مجالت 
داریم؛ خواندن لذت بخش. یعنی بچه ها بخوانند که احساس 
لذت کنند. در ریاضیات به مفهوم سازی های ریاضی، تشکیل 
مفهوم عدد در ذهن بچه ها، بازی هایی که به تشکیل مفهوم 
عدد در ذهن می انجامند و مانند این ها بپردازیم. تحقیقات 
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نشان می دهند، بچه هایی که مفهوم عدد در ذهنشان خوب 
شکل بگیرد، قطعًا در پیشرفت ریاضی خیلی متفاوت عمل 
می کنند. شــما می بینید که یک نماینــدة مجلس و عضو 
کمیســیون اقتصادی، یک عدد را چهــار بار می خواند و در 

نهایت هم نمی تواند آن را درست بخواند.
برنامه  این بود که یک دورة سه ساله اول ابتدایی شکل 
بگیرد و پایه های چهار و پنج و شش کار خودشان را بکنند. 
اما یک مرتبه با تصمیمی عجوالنه، دانش آموزان پایة پنجم 
را به پایة ششم فرستادند. به هر حال این اتفاق افتاد. اسناد 
تحولی نقاط مهمی را نشانه گذاری کرده اند. شما ببینید در 
این کشور سندهای زیادی نوشته می شوند، اما کمتر سندی 
است که هرکس دربارة آن صحبت می کند، یک نکتة مثبتی 
راجع به آن می گوید. در فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید 
و تأیید این ســند وجود دارد، اما دربارة سایر اسناد این طور 
نیست. ایشان چند بار گفته اند که این سند، هم آن طور که 
خود ما خواندیم و هم آن طور که کارشناسان به ما گزارش 

دادند، سند خوبی است و باید خوب اجرا شود. 
در اجرای این سند مهم ترین بخش رسیدن به معرفت 
و شناخت دربارة موضوع آن است. امیرالمؤمنین علی )علیه 
السالم( در کالمی نورانی به کمیل فرمودند: »یا ُكَمیُل ما ِمن 
َحَركة إاّل و أنَت ُمحتاٌج فیها إلى َمعِرَفه.« یعنی: کمیل از تو 
حرکتی سر نمی زند، مگر آنکه تو در انجام آن حرکت و کار 
نیازمند معرفت و شناخت باشی. اگر از اسناد شناختی عمومی 
به جامعه ندهیم، حرکتی از جامعه ســر نخواهد زد. این کار 
وظیفة ماســت. یکی از کارهایی که مجالت رشد می توانند 
انجام دهند این اســت که وضعیت آمــوزش و پرورش های  

مطلوب را برای معلمان، دانش آموزان و اولیای آن ها ترسیم 
کنند. مجالت می توانند این فضا را تجســم بخشند که آیا 
دانش آمــوز حق دارد نوع خاصــی از تدریس را از معلمش 
مطالبه کند؟ آیا پدر و مادر حق دارند نوع خاصی از پرورش 
فرزندشان را از معلم مطالبه کنند؟ قطعًا این حق را دارند. این 

نوع خاص از فضا را مجالت می توانند ترسیم کنند. 
بچه ها باید بدانند که تدریس خوب حقشان است. خیلی 
از پدر و مادرها فکر می کنند همین که اســم فرزندشان را 
در مدرسه نوشتند، دیگر مسئولیتشان تمام شده است. اما 
ترسیم این مطالبه برای پدر و مادر که آن ها باید دربارة نحوة 
شــروع درس، دربارة نوع فعالیت های فرزندشان در مدرسه، 
نوع تکالیف یادگیری او، مشق شبی که به او می دهند، نوع 
امتحانی که از او می گیرند، و... تصمیم بگیرند، می شود یک 
مطالبة همگانی که همان پشتوانة سند است. این بخش از 

جنس آگاهی است. 
جاهایی که استاندارد داریم، آن استاندارد اجازه نمی دهد 
که چیزی از یک حدی پایین تر بیاید. جاهایی هم استاندارد 
نداریم. باید اســتانداردها را اشــاعه داد. ما بایــد در ایران 
استانداردهای آموزشی را برای بچه ها و معلمان ترسیم کنیم. 
این از آن جنس  مطالبه گری ها مثبت است که باید از اسناد 
استخراج شود. خیلی جاها بین تدریس خوب و تدریس بد 
تنها چیزی که تأثیر ندارد، پول است و بیشتر از آن مسئولیت 
پذیری معلم، آگاهی معلم، رشــد حرفه ای معلم و... مطرح 
است. همین جاســت که می بینید در یک مدرسه دو معلم 
هستند که یکی از آن ها تدریس بسیار خوبی انجام می دهد 
و دیگری تدریس غیر مؤثر و نامطلوب دارد. خواهشــم این 
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خودش و آن را تعریف کند باز هم به جایی نمی رسید. ویلیام 
معتقد بود باید چند عنصر تحولی خدشه ناپذیر را به عنوان 
محور معرفی کنیــد و به هیچ وجه از آن ها کوتاه نیایید. اما 
در شــکل های اجرایی در شرایط مختلف، انعطافی به وجود 
بیاورید که همه بتوانند نسبت خود را بین وضعیت کنونی و 

این محورهای اساسی تعریف کنند.
اگر از من بپرسید که مهم ترین محور تحول ما چه باید 
باشد، به نظرم یک طراحی آموزشی مؤثر تکان دهنده برای 
دانش آموز که منبعث از الگوی هدف گذاری برنامة درســی 
ملی است. این همان هسته مرکزی و همان  بخش tight و 
محکم آن است. بخش انعطاف پذیر آن که همان Lose است 
نیز عبارت از این است که هر مدرسه ای با این طراحی آموزشی 
مؤثر، تکان دهنده و رشــد دهندة دانش آموز، بر اساس این 
الگوی هدف گذاری برنامة  درسی ملی که رابطه های چهارگانه 
و عنصرهای پنج گانه در آن است، باید نسبت خود را تعریف 
کند. اینجاست شکل های گوناگون اجرا در هر مدرسه ای پدید 
می آیند و هرکدام به روشــی به این برنامه نزدیک می شوند. 

اینجاست که می گوییم آموزش ها و پرورش های مطلوب. 
در ایران ما انواع متفاوتی از مدرسه داریم: مدرسة عادی با 
کالس های پرجمعیت؛ مدرسة عادی با کالس های متوسط؛ 
مدرســة چندپایه با تعداد کم و پایه هــای زیاد که همین 
مدرسه های چندپایه هشت نوع متفاوت دارند. در هریک از 
این شکل های اجرا و شرایط متنوع، موضوع بد و خوب مطرح 
اســت، اما نوع آن فرق می کند؛ تدریس خوب و تدریس بد. 
من ابایی ندارم از اینکه از کلمة تدریس بد و معلم بد استفاده 
کنم چون واقعیتی است که وجود دارد. ما معلم هایی داریم 

است که مجالت رشد در این دوره ای که آقای دکتر تورانی 
اسم آن را دورة رسیدن به کیفیت یادگیری گذاشته اند، روی 
این موضوع کار کنند. مجالت رشد می توانند سندها را از این 

حیث پشتیبانی کنند.
در ســال 1988، انقالبــی در نظام آمــوزش و پرورش 
انگلســتان رخ داد؛ انقالبی که بیشتر در نحوة ارزشیابی رخ 
داده بود، بدین شکل که از آن زمان تست چهار جوابی را در 
انگلستان ممنوع کردند. در همان زمان درس جدیدی با عنوان 
  )Design and Technology( »طراحــی و فنــاوری«
به دورة ابتدایی اضافه شــد. البته تغییراتی هم در ســاختار 
 )GCSE(  تحصیلی اتفاق افتاد که در آن امتحان پایة دهم
جدی شــد. O Levelحذف شد و A Level عامل اصلی 

پذیرش دانشجو در دانشگاه ها شد. 
در ســال 2008 و 20 سال پس از تغییر نظام آموزشی 
در انگلســتان، پژوهشگری انگلیسی به نام دایلن ویلیام که 
شخصیت بسیار مشهوری در زمینة ارزشیابی است، در یک 
ســخنرانی با عنوان  tight but lose به معنی »ســفت و 
محکم در عین حال آزاد« را ارائه کرد. ویلیام در این سخنرانی 
با اشــاره به تغییر نظام آموزش و پرورش انگلستان در سال 
1988 گفت: »اگر شما تحول را به قدری ساده و سهل بگیرید 
که هر کسی بتواند هر کاری در هر جا انجام دهد، به حساب 
تحول بگذارد، دیگر تحولی برجا نمی ماند. آن ها همان کارهای 
عادی شــان را به اسم کار تحولی به شما ارائه می دهند. حاال 
شما ببینید این موضوع چقدر با وضعیت کنونی ما هم خوانی 
دارد. اگر تحول را چنان سخت بگیرید و آن را بزرگ و دست 
نیافتنی کنید که هیچ کس نتواند رابطة بین وضعیت موجود 
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که واقعًا معلم های بدی هســتند. همان طور که معلم های 
فراوانی داریم که معلم های خوبی هستند. البته من به خوب 
و بــد از منظر حرفه ای نگاه می کنم. بعضی می گویند معلم 
باید مهربان باشد. بعضی دیگر می گویند معلم باید سخت گیر 
باشد. من معتقدم این ها موضوع های فرعی هستند، معلم باید 
حرفه ای باشد. حرفه ای بودن معلم مهم ترین ویژگی اوست. ما 
االن در کشورمان معلم دلسوز و مهربان خیلی زیاد داریم، اما 
معلم حرفه ای کم داریم. وظیفة مجالت رشد در اینجا ترسیم 
شکل های مطلوب و پیچیدن نسخة بهبود برای هرکدام است.
به عنوان آخرین نکته عرض می کنم که همة ما شــاهد 
هســتیم، معلمان در کشــور از نظر مدرک تحصیلی رشد 
کرده انــد و ادعاهای فراوان دارند. ادعای آن  ها خیلی وقت ها 
بجاست. معلم ها فضایی می خواهند که خود را نشان دهند: 
»پری رو تاب مستوری ندارد.« مجالت رشد ابزاری هستند 
که می توانند به این گونه نیازها پاسخ بدهند. سهم و حضور 
معلمان در این مجالت االن هم موجود است، اما به صورت 
قصد شده، هرچه بتوانیم بر آن بیفزاییم، بر تیم طرف داران 
خود در کشور افزوده ایم. اگر مجله ای به گونه ای سازمان دهی 
و مدیریت شود که در تولید آن گروه فکری تحریریة اصلی 
در دفتر مرکزی نقش عمدة خودشان را فعال سازی، سفارش 
مقاله، دریافت و انجام کار به وسیلة معلم ها در نظر بگیرند و 
تیم استانی پیدا کنند، بسیار خوب خواهد بود. امروز یکی از 
شرط های بقای ما استان  ها هستند. در سال های قبل این کار 
تا حدی دشوار بود. امروز فضای مجازی که این همه معلمان 
در آن می نویسند، نشــان می دهد که افراد مشتاق نوشتن 
و صاحب قلم زیاد شــده اند. اگر به ایــن افراد خط بدهیم، 

می توانند نقشی بسیار غنی را ایفا کنند. 

لزوم تبیین نظام جامع آموزش و تقویت
 فنی وحرفه ای و مهارتی در مجالت رشد

مهندس احمدرضا دوراندیــش، مدیرکل دفتر 
تألیف کتاب های فنی و حرفه ای و کار و دانش

ابتدا خالصه ای از آنچــه در آموزش های فنی وحرفه ای 
اتفاق افتاده اســت خدمت دوســتان عرض می کنم و بعد 
مروری بر پیشــنهادهای این دفتر خواهم داشت. می دانید 
که یکی از حوزه های مهم برنامة  درسی ملی، حوزة تقویت 
و یادگیری و کار فناوری اســت. در برنامة درســی ملی در 
خصوص ســازمان دهی محتوا این گونه آمده اســت که در 
دورة ابتدایی به صورت تلفیقی و درس مســتقل، مفاهیم 
مربوط به ارزش کار، تــالش و کارآفرینی به دانش آموزان 
یاد داده می شــود. در دورة اول متوسطه این مفاهیم باز هم 
به صورت درس مســتقل و تلفیقی همچنان وجود دارند و 
بعد مباحثی مانند دست ورزی هم به آن ها اضافه می شود. 
در دورة دوم متوســطه ایــن مفاهیم در قالب رشــته های 
فنی وحرفه ای و کاردانش ظهــور پیدا می کنند. همچنین 
در شــاخة نظری، برخی از درس ها به این حوزه وابسته  اند. 
دفتر تألیف کتاب هــای فنی و حرفه ای و کار و دانش، پس 
از ابالغ برنامة درسی ملی در سال 1392، مطالعات مربوط 
را آغاز کرد و نهایتًا با مشــارکتی که این دفتر با ذی نفعان 
داشت، توانست شاخة رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش 
را طراحی کند. از درون این طراحی ها رشــته های جدیدی 
به وجود آمدند و رویکرد درس ها متفاوت شــد. در شــاخة 
فنی وحرفه ای، درس ها دیگر عنوان های ســابق را ندارند. با 
اینکه دورة نظام آموزش فنی وحرفه ای سه ساله شده است، 
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اما درس ها از نظر تنوع بیشــتر شده اند. طبق مطالعاتی که 
انجام شــده بود، درس ها با هم تلفیق شــدند و درس  های 
جدید مبتنی بر شایســتگی پدید آمدند. طبق نقشة جامع 
علمی کشــور، نظر و عمل با هم تلفیق شده اند و بحث های 
شایستگی به وجود آمدند. در هر رشتة فنی وحرفه ای شش 
درس کارگاهی که زمان هرکدام هشت ساعت است طراحی 
شده اند. برای هر درس پنج پودمان وجود دارد. هر پودمان 
گویای یک شغل است و انتظار ما این است که در پایان دورة 
متوسطه دانش آموز میانگین 30 شغل را آموزش دیده باشد. 
بعد از تصویب این طرح ها در »شــورای عالی آموزش 
و پرورش«، طراحی اجزای بســتة آموزشــی انجام شــد و 
کتاب های درســی جدیدی طراحی شــدند. تفاوت عمدة 
کتاب هــای جدید التألیف نســبت به کتاب هــای قدیمی 

این اســت که هنرجویان فعال هستند. ما در این رشته به 
دانش آموزان »هنرجو« می گوییم. موقعیت های یادگیری در 
این کتاب ها به گونه ای طراحی شــده اند که دانش آموز در 
تعامل با ســایر هنرجویان و در تعامل با هنر آموز )دبیر( و 

محتوای کتاب بتواند فعالیت ها را انجام بدهد. 
در کنــار طراحی کتاب های جدید، ویژه نامة رشــد هم 
هرسال منتشر شده است. در پایة دهم »آموزش مبتنی بر 

احمدرضـا دوراندیش: در تدارک اجزای بسـتة 
آموزشـی هـم کار منحصـر بـه فـردی انجـام 
شـده و آن تألیـف کتـاب همراه هنرجوسـت
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شایستگی«، در پایة یازدهم »ارزشیابی مبتنی بر شایستگی« 
و در پایــة دوازدهم »صالحیت حرفه ای هنرآموزان« تألیف 

شده اند. 
در تدوین برنامه های درسی چند نوع شایستگی داریم: 
»شایستگی های عمومی« مثل کتاب تاریخ، ادبیات و جغرافی 
و آنچه که مربوط به زندگی شهروندی ماست. شایستگی های 
مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای که با دنیای کار سروکار 
دارند و شایستگی های مربوط به علوم پایه و شایستگی های 
غیر فنی. مطالعات ما در چندسال اخیر نشان داده اند که 20 
تا 25 درصد از زمان آموزش فنی و حرفه ای به این آموزش ها 
اختصــاص دارد. ما در پایة دهم درس »الزامات محیط کار« 
را به عنوان شایســتگی های غیرفنی طراحی کردیم که در 
این درس دانش آموزان با شرایطی که در کارگاه ها یا دنیای 
کار واقعــی وجود دارد مثل بحث های ایمنی، ارتباط مؤثر با 

دیگران، کاریابی و ... آشنا می شوند. 
بــرای پایة یازدهم درس های »نــوآوری و کارآفرینی«، 
»کاربرد فناوری های نویــن« و »مدیریت تولید« را طراحی 
کردیم که البته یکــی از دو درس کاربرد فناوری های نوین 
و مدیریت تولید انتخابی هستند. در پایة دوازدهم هم درس 

»اخالق حرفه ای« تألیف شده است.
در تدارک اجزای بستة آموزشی هم کار منحصر به فردی 

انجام شده و آن تألیف »کتاب همراه هنرجو«ست. این کتاب 
برای اولین بار برای رشــته های فنی وحرفــه ای و کاردانش 
در ســازمان پژوهش تألیف شده است. همة مباحث مربوط 
بــه بحث های حافظه مداری را در این کتــاب آورده ایم و به 
دانش آموزان اجازه داده ایم که این کتاب همیشه در کارگاه 
و در جلســات امتحانی و ارزشیابی همراهشان باشد. در این 
کتاب و در کتاب های درسی هم به این نکته اشاره شده که 
دانش آموز به استفاده از این کتاب در جلسات ارزشیابی مجاز 
است. این کار باعث می شود اســترس دانش آموزان هنگام 

ارزشیابی کم کاهش یابد. 
همان طــور که عرض کردم، در هــر درس پنج پودمان 
وجود دارد. بعد از انجام ارزشــیابی پودمان اول، آن پودمان 
کنار گذاشته می شــود و به ترتیب ســایر پودمان ها انجام 
می شــوند. بنابراین چه در کتاب های شایستگی فنی و چه 
در کتاب های علوم پایه نیازی نیست دانش آموز در ارزشیابی 
پایانی پودمان های قبلی را امتحان بدهد. اگر به شایستگی 
الزم رســید در همان پودمان اول آن را انجام می دهد و کنار 

می گذارد. 
با توجه به تغییراتی که صورت گرفته و با توجه به اینکه 
برخی از مدیران و معلمان هنرســتان ها به روش های قبلی 
تدریس و آموزشی عادت دارند، انجام این تغییرات در برخی 
موارد با ممانعت مواجه می شــود. لذا نیاز است که سازمان 
پژوهش به کمک شما عزیزان در مجالت رشد این مباحث را 

اشاعه دهید تا آموزش های الزم صورت بگیرند. 
پیشــنهاد اول من »تبیین تأثیر اســناد باالدســتی بر 
آموزش های فنی و حرفه ای« اســت. مجلس اخیراً مصوبه ای 
را در قالب »نظام جامع آمــوزش و تقویت فنی وحرفه ای و 

در هـر درس پنـج پودمـان وجـود دارد. بعد از 
انجام ارزشـیابی پودمـان اول، آن پودمان کنار 
گذاشـته می شـود و به ترتیب سـایر پودمان ها 

می شـوند انجام 
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مهارتی« تصویب کرده که به نظر من الزم است مجالت رشد 
به این موضوع بپردازند و با توجه به مسائل اقتصادی کشور 
که بر آن ها  تأکید می شود، آموزش های الزم به دانش آموزان، 

والدین و مسئوالن داده شود.
مســئلة دوم »هدایت تحصیلی حرفه ای« است. یکی از 
مشکالتی که همیشه نظام آموزشی ما را تهدید کرده، همین 
بحث هدایت تحصیلی است. دانش آموزان ما هیچ  گاه مجال 
آن را نیافته اند که بدانند عالقه و استعدادشان چیست و نیاز 
کشور در رابطه با هدایت حرفه ای شان چیست. در دورة اول 
متوسطه که یکی از مأموریت های اصلی این دوره است این 
فرصت آنطور که باید و شاید فراهم نمی شود. بنابراین تقاضای 
من این است که در مجالت رشد این فرصت را فراهم کنیم 
و مواردی را که الزم اســت دانش آموزان ما بدانند تا بتوانند 
هدایت تحصیلی و حرفه ای را ملموس درک کنند و انتخاب 

آگاهانه داشته باشند، با ایشان درمیان بگذاریم.
یکی از سیاست هایی که این دفتر، هم در تألیف کتاب های 
درسی و هم در طراحی برنامه های درسی مان دنبال می کند، 
بحث »مرز گستری« است. البته در تألیف کتاب  های درسی، 
دفتر این سابقه را داشته است و فقط باید آن را نظام مند کنیم. 
ما انتظار داریم مرز گستری در طراحی و تدوین برنامه های 
درسی اتفاق بیفتد. اگر درس هایی در یک استان خاص اجرا 
می شوند، به جای اینکه آن درس را در مرکز بنویسیم، تألیف 
آن را به همان اســتان خاص واگذار کنیم. برای این کار باید 
آموزش های الزم صورت بگیرند. این آموزش ها و اشاعة این 
کار در مجالت رشد می تواند شرایط و بستری را ایجاد کند 
برای آنکه استان های مشتاق در این زمینه به ما کمک کنند. 
به نظر من اشــاعة تحول و چرخش های برنامة  درسی 

فنی و حرفــه ای و کاردانش، تألیفات صورت گرفته و طراحی و 
تدوین موقعیت های یادگیری که می توانند در کالس درس اتفاق 
بیفتند، جایشان در مجالت رشد است. البته ما در کتاب های 
درسی و نرم افزارها و سایر اجزای بستة آموزشی به این موضوع ها 
توجه می کنیم، اما این محدود است. کار زمانی دوام بیشتری 
پیدا می  کند و پایدار می شود که افراد بتوانند دربارة موقعیت ها 
نظر خودشان را بگویند و تجربه هایی که در این زمینه دارند، 
به اشتراک بگذارند. بنابراین یکی از کارهایی که می توانیم در 
مجالت رشد انجام دهیم، طراحی موقعیت های یادگیری است. 
گزارش هایی که گاه در زمینة معرفی تجربه های موفق در 
اجرای برنامه های درسی در مجالت مشاهده می کنیم برای خود 
ما برنامه ریزان درسی خیلی خوب است. اگر بتوانیم تجربیات 
هنرآموزان را در کارگاه  ها، در مجالت رشد منعکس کنیم، هم 
برای برنامه ریزان درسی و هم برای سایر افراد که در صحنة اجرا 

حضور دارند، خوب است.
ما از اینکه برنامه های درســی و اجزای بستة  آموزشی مان 
قرار اســت به صورت دوره ای ارزشیابی و نقد شوند، استقبال 
می کنیم. به نظر من در 11 حوزة تربیتی جای مجلة  حوزة » کار 
و فناوری« به صورت خاص بین مجالت رشــد خالی است. با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور و مسائل مربوط به کار اگر 

یکـی از سیاسـت هایی کـه این دفتـر، هم در 
تألیـف کتاب هـای درسـی و هـم در طراحـی 
برنامه هـای درسـی مان دنبال می کنـد، بحث 

»مرز گســتری« است
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بتوانیم مجله ای ویژة  کار و فناوری منتشر کنیم، خیلی خوب 
خواهد بود. 

* * *
محمد ناصری

با تشــکر از دوســتان. یکی از مهم تریــن نکاتی که در 
صحبت های دوســتان بود،  بحث تببین و اشــاعة اســناد 
باالدستی بود. بیان کردن، فهماندن و ملموس کردن برنامة 
درسی ملی در قالب های متفاوت وظیفة مجالت رشد است. 
البته مجالت رشد در زمینة  اسناد تحولی زیاد کار کرده  اند. 
برای مثال، در دومین شــماره از مجلة رشــد معلم امسال، 
گفت وگویی با آقایان دکتر صادق زاده و دکتر حســنی که از 
طراحان سند تحول هســتند، در زمینة حیات طیبه انجام 
شد. این گفت وگو کاماًل مفهوم حیات طیبه را برای مخاطبان 
ملموس کرده اســت. در این جلسه هم، فهماندن و تبدیل 
صحبت های آقایان دکتر امانی و مهندس دوراندیش به زبان 

مخاطب عام خیلی اهمیت دارد.

ناصر نادری
مــن تجربه هــای خودم را کــه مرور کــردم، دیدم در 

سال هایی که در سازمان پژوهش بودم، ارتباط مجالت رشد 
با دفاتر تألیف در بخش ترویج اهداف و محتوای برنامة  درسی 
و به ویژه محتوای کتاب درسی، به سختی برقرار می شد. این 
انتظار وجود دارد که بــه ویژه در کتاب هایی که تازه تألیف 
هستند، گروه های تألیف در قالب نشست ها، یادداشت، مقاله 
و... به مجالت رشد بیشتر کمک کنند. واقعیت این است که 
در حال حاضر ظرفیت علمی و ســواد رسانه ای کارشناسان 
ســازمان قوی نیست. چرا این گونه شده است؟ زمانی وقتی 
ما به شناســنامة کتاب های درسی مراجعه می کردیم، اسم 
بزرگ ترین افراد آن دوره در شناســنامه قید شده بود. االن 
متأسفانه به شرایطی رسیده ایم که اولین کاری که یک فرد  
انجام می دهد تألیف کتاب درسی است و این خیلی بد است. 
یعنی اسم فرد بدون هیچ پشتوانة  ادبی و علمی در شناسنامة 

 کتاب درج می شود. این باعث سرشکستگی است. 
االن ما ضعف نــگارش داریم. حتی در گفت وگوهایی با 
مؤلفان و کارشناسان کتاب های درسی و بحث هایی که مطرح 
شده اند،  به قدری در سطح پایینی بوده اند که ترجیح داده ایم 
آن ها را چاپ نکنیم. برخی از دوستان از نوشتن یادداشت هم 
ناتوان هستند. طرف نویسندة کتاب درسی است اما می ترسد 

در یک میزگرد شرکت کند. 
دیگر اینکه وقتــی مباحث مرتبط با این حوزه در قالب 
مجالت رشــد وارد مدرسه ها می شوند، طبیعتًا بازتاب دارند 
و نقد می شــوند. ما همــواره در دریافت پاســخ های نقد از 
کارشناســان مشکل داشته ایم. البته بخش هایی هم بوده اند 
که پاسخ های علمی و دقیقی می داده اند اما عمدتًا در پاسخ 
 به نقدها مشکل دارند. جایزه دادن به نقد کتاب های درسی 
هم سنت بسیار خوبی است. در مطبوعات هم چنین چیزی 

ناصـر نـادری: االن مـا ضعـف نـگارش داریم. 
حتی در گفت وگوهایی با مؤلفان و کارشناسـان 
کتاب هـای درسـی و بحث هایـی کـه مطـرح 
شـده اند،  به قدری در سـطح پایینـی بوده اند 

که ترجیـح داده ایـم آن ها را چـاپ نکنیم
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داریم. اگر فضای نقد را در فضای فرسودة آموزش و پرورش 
ایجاد کنیم، بســیار مفید خواهد بود. خوب است که اصاًل 
فضای ســازمان پژوهش را اینگونه کنیم که البته الزمة  آن 
داشتن افراد باسواد، متین و خوش فکر است. جایگاه علمی 
ســازمان باید تضمین بشود. االن کلی نشریات خوب داریم. 
اگر سازمان فصلنامه ای داشت که مانند سالنامة  رشد نمود 

اتاق های فکر می شد، بسیار خوب بود.
در حال حاضر در ســازمان پژوهش آینده نگری نداریم. 
ای کاش 20 سال پیش فکر می کردند که اگر فردی روزی از 

سازمان رفت، جایگزین شایسته ای داشته باشد. 

محمدرضا حشمتی، عضو شورای سردبیری رشد 
معلم

به نظر من شفافیت به تنهایی کافی نیست. شعار ما در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سه چیز بوده است: 
شفافیت، مشارکت و تخصص گرایی. همان طور که آقای دکتر 
امانی گفتند، معلم ها بســیار رشد کرده اند و ما می توانیم در 
مجالت  رشد می توانیم این موضوع را به شکلی انعکاس بدهیم. 
معلم ها بسیار جلوتر از سازمان پژوهش هستند. وقتی ما به 
استان ها می رویم، گالیة معلمان از سازمان پژوهش این است 
که سازمان رفتاری کرده که اعتماد به آن کاهش یافته است. 
بازخوردهایی که نســبت به کتاب های درسی داده شده اند، 
متأسفانه لحاظ نشده اند. من خودم در ارتباط با درس علوم و 
فیزیک به دوستانم بازخورد می دهم، اما لحاظ نمی شود. یعنی 

معلم ها باید به دنبال یک مرجعیت پاسخ گویی باشند. 
همان طور کــه آقای نادری گفتند، معلم ها نســبت به 
معلم های چند سال پیش بی سواد هستند. بی سواد به این معنا 

که از ابزارهای الزم استفاده نمی کنند. نمونه اش را در گروه های 
فعالی می بینم که معلمان در شبکه های اجتماعی دارند. در این  
گروه ها معلمان بسیار توانمندی وجود دارند که باید از آن ها 
استفاده شود. واقعیت این است که سازمان پژوهش در حال 
پیر شدن است و االن نیاز است که از این ظرفیت  ها استفاده 
شود. ما از آموزش معکوس حرف زده ایم اما هر روز در »گروه 
معلمان فیزیک« من درس های پنج دقیقه ای را به صورت فیلم 
می بینم. این گروه را مدیر گروه فیزیک تهران اداره می کند. 
جدیدترین مسائل را از آن طرف به اینجا می آورند، به هنگام 

شـعار ما در  سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی 
آموزشـی سـه چیـز بوده اسـت: شـفافیت، 
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می کنند و ارائه می دهند. خواهش می کنم در سازمان به این 
موضوع توجه کنیدکه امکان رفت و آمد معلمان فراهم شود. 
برداشتن دیوارها و سنگفرش کردن کف بسیار اتفاق خوبی 
اســت. ما نیاز داریم معلمان جوان را بیاوریم. االن یک معلم 
جوان با سابقة یک سال کار مدل فکری بسیار متفاوتی با من 

به عنوان یک معلم باسابقه دارد. 
سعی کنیم مرجعیت سازمان را با مشارکتی که به معلمان 
می دهیم، حفظ کنیم تا بتوانیم به عنوان مجموعه ای که مغز 
متفکر آموزش است، از فکرهای نو را بهره بگیریم. یعنی ما 
نیاز داریم خون های جدیدی در سازمان جریان یابند. االن 
وقت آن است که بعضی ها کنار بروند و در جایگاه مشاور قرار 
بگیرند. حرکتی که آقای ناصری در این زمینه کردند بسیار 
قابل ستایش است. در دفتر تألیف هم می شود به این موضوع 
فکر کرد. نیروهای جوان بیایند و شورای سردبیری تشکیل 
بدهند. به نظرم به بحث مشــارکت بیشتر از شفافیت باید 
توجه شود. شفافیت امری درون سازمانی است، اما مشارکت 
جلوة بیرونی دارد. این اتفاق در دفتر فنی و حرفه ای افتاده 
است. ما در رشد معلم گفت وگویی با آقای محمدی داشتیم. 
ایشــان معلم هستند و جزوة درسی شان که حاصل سال ها 
تدریس در ایرانشهر و بیرجند بوده، به کتاب درسی تبدیل 
شــده است. دوستان در دفتر فنی وحرفه ای از ایشان دعوت 

کرده اند، مؤلف یکی از کتاب های این رشته باشد.

ســپیده چمن آرا، عضو شورای سردبیری رشد 
برهان متوسطة اول

دیروز به »جشنوارة  نوآوری های آموزشی« رفته بودم. 
دیــدم در بخش ریاضــی بعضی از کارهایــی که معلمان 

انجام داده اند بسیار جلوتر از کارهایی است که در سازمان 
پژوهش انجام شده اند. متأســفانه همان معلمان با اسناد 
باالدســتی و برنامة  درسی ملی و اتفاقاتی که در آموزش و 
پرورش می افتند، آشنایی ندارند و نمی توانند دانش و علم 
موضوعی و حرفه ای شان را پیدا کنند که منطبق با آن اقدام 
به تولید و نوآوری دســت بزنند. تعداد زیادی از ارائه هایی 
کــه در زمینة  ریاضی دیــدم به روش ســخنرانی بودند؛ 
روشی که االن در برنامة  درسی نفی شده است. در برنامة 
درســی نقش دانش آموز پررنــگ و نقش معلم کم رنگ تر 
شده و قرار اســت که یادگیری دانش آموز محور باشد. اما 
آنجا برای اینکه روش ســخنرانی را به شیوة متفاوتی ارائه 
کنند، از پاورپوینت، نمایش فیلم و... اســتفاده می کردند. 
دانش آموزان کاماًل منفعل نشسته بودند و اگر هم فعالیتی 
بود، در حد اینکه ســؤالی می شد و در مقابل جواب بله یا 
خیر شــنیده می شد. اینکه دست اندرکاران آموزش باید از 
طریق مجالت با این اسناد آشنا شوند یک ضرورت است. 
چون در غیر این صورت، افراد کار خودشــان را خیلی بدتر 
و غیرمنسجم تر  از قبل انجام می دهند.  روش های سنتی 
انســجام خودش را در زمان و مکان خودشــان انســجام 
داشــتند و نتیجه می دادند. دانش آموز امروز با بمبارانی از 
ابزارهای جالب مواجه است، بدون اینکه بداند چه اطالعاتی 
توســط آن ابزارها دریافت می کند. به نظرم به این شکل، 
دانش آموزان بیشتر ســردرگم می شوند تا اینکه بخواهند 

یادگیری متناسب با قرن بیست و یکم را دریافت کنند. 

محبت  اهلل همتی
در فضایی که در این جلسه ترسیم شد، به نظرم نقش 
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و بخشی از آن که به عهدة  سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی گذاشته شــد، »برنامة  درسی ملی« بود. در این 
برنامــه آنچه از همه مهم تر بود، تغییر الگوی هدف گذاری 
بود. یعنی قرار شــد الگوی هدف گذاری از علوم به برنامة 
درسی ملی منتقل شود. زمانی که برنامه در حال اجرا بود، 
قرار بود در چهار عرصه و پنج عنصر باشــد، ولی به مرور 
زمان این موضوع کم رنگ شــد. آن زمان که من در دفتر 
تألیف بودم، گفتند: اگر چند مرحله از نگرشی ها را در قالب 
ایمان، علم و تعقل بنویسید همه چیز درست خواهد شد. 

بعد از مدتی هم همه  چیز تمام شد. 
ســؤال من این اســت که اگر قرار است ما در مجالت 
رشد از برنامة  درســی که تغییر الگوی هدف گذاری است 
حمایت کنیم، همین برنامة درســی االن در دفتر تألیف 
چــه وضعیتی دارد؟ یعنی تا االن چه مراحلی را طی کرده 

است؟ 

دکتر مریم عابدینی، سردبیر رشد آموزش علوم 
زمین

ســؤال من این اســت که: آیا درک همة افراد از معلم 
حرفه ای یکی اســت؟ آیا یک نفر با داشتن مدرک دکترا 
حتمًا آدم توانمندی اســت؟ آیا وقت آن نشــده است که 
تعریفــی از معلم حرفه ای و اینکه چــه ویژگی هایی باید 
داشــته باشد، ارائه دهیم؟ االن از حلقة مفقوده ای صحبت 
می کنیم که هیچ گاه به آن پرداخته نشده است. از چند نفر 
سؤال کنیم تعریف شما از معلم حرفه ای چیست، آیا همه 
یک جواب دارند؟ مطمئنًا نه. پس ابتدا باید یک الفبایی را 
تعریف کنیم تا همسان سازی بشود و بعد آن را نقد کنیم. 

مجالت رشد به عنوان یک ارگان آموزشی و یادگیری برای 
معلمان ویژه تر می شــود و اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
اگر مجله ای بتواند پل ارتباطی ویژه ای بین معلمان خوب 
ـ معلمانی که پرتالش اند و فکر و اندیشــة خوب دارندـ  و 
کارشناسان فراهم کند، تا حدودی توانسته است که در این 
فضا نقش آفرینی کند. من هم روی این نکته تأکید می کنم 
که ارتباط عمیق و مناســبی بین کارشناســان دفاتر در 
سازمان پژوهش و همچنین بین آن ها و گروه های درسی 
هم چنین فضایی وجود ندارد. شــاید اشکال از ماست که 

زیاد به سمتشان نرفته ایم. 
سازمان پژوهش تولید کنندة محتواست، پس افرادی 
باید وارد آن شوند که بتوانند در حوزة تخصصی خودشان 
محتوا تولید کنند. اگر معلمانی هســتند که می توانند به 
خوبی درس بدهند، محتوا تولید کنند و تجربه هایشان را 
انتقال دهند، باید از آن ها استفاده کنیم. برای مثال، همکار 
خوبمان ســرکار خانم محمودی دو ســه سالی است که 
مطالبی در رشد آموزش ابتدایی می نویسند و من مشتاقانه 
آن مطالــب را می خوانم. جنس مطالب ایشــان در واقع 
دغدغه های مادری است که با معلم و مدرسه مشکل دارد. 
از این نگاه مســئله ها را به محتوای موردنظرشان تبدیل 
می کنند و به این ترتیب مطلب خواندنی می شــود. لذا در 
این فضا شناخت مســئله های معلمان در حوزة خودشان 

و پاسخ به آن ها از طرف مجله بسیار مطلوب خواهد بود.

یونــس باقری، مدیرداخلی رشــد قرآن و معارف 
اسالمی

در »سند تحول برنامة  درسی« شش مرحله تعریف شد 
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تألیف نبود، اما خوب اســت بدانیم که تقریبًا در هر دوره ای 
چند فرد خیلی شاخص، تعدادی افراد متوسط و تعدادی هم 
افراد ضعیف حضور داشته اند. این نسبت ممکن است مقداری 
باال و پایین بشود، اما متأسفانه چندان تغییری نکرده است. 
چون در طول این سال ها باید سازوکارهایی به وجود می آمد 
که ما بتوانیم شمار نیروهای برجسته ای را که در سازمان کار 
می کنند، باال ببریم. اینکه می گوییم معلمان رشد کرده اند، 
یک واقعیت اســت. اما بین معلم رشــد کرده با کارشناس 
مناسب سازمان پژوهش فاصلة جدی به معنی حرفه ای بودن 
وجود دارد. ممکن است معلمی در حوزة یاددهیـ  یادگیری 
در رشــتة علمی خودش رشد کند، اما وقتی می خواهد وارد 
حوزة برنامة  درسی شود باید به عنوان یک رشتة علمی به آن 

نگاه کرد و در آن زمینه معلمان را توانمند ساخت کرد. 
سازمان پژوهش در این زمینه اقداماتی انجام داده است 
و افرادی هم در این راستا به سازمان اضافه شده اند. اما میزان 
آن به اندازه ای نیســت که کفایت کند. بعضی از اسم هایی 
کــه امروز از آن ها نام می بریم در زمان خودشــان در مظان 
همین حرف هایی بودند که به کارشناسان امروز نسبت داده 
می شــوند. اما این افراد به مرور زمان بزرگ شدند، به طوری 
که امروز همه اذعان داریم، آن ها انسان های بزرگی هستند. 
اگر روز اول به همین بهانه می خواستیم آن ها را کنار بگذاریم، 

باید همه را کنار می گذاشتیم. 
روزی که من به سازمان پژوهش وارد شدم، به عنوان یک 
معلم متوسط نسبتًا خوب وارد گروه درسی شدم. اما سازوکاری 
وجود داشــت که این سازوکار مرا رشد داد و توانمندم کرد. 
یعنی یک فرایند “personal development” شــکل 

متأسـفانه االن فضـای نقد ما صرفًا نقد شـخص اسـت. 
یعنـی من از یک نفر که خوشـم نمی آیـد او را نقد می کنم 
و صرفـًا بـه خاطـر مشـکل قبلی کـه بـا او داشـته ام، برای 
کوبیـدن وی در جلسـة نقـد حضـور پیـدا می کنـم. بـرای 
مثـال، یـک نفر بـرای خدشـه دار کـردن سـازمان پژوهش 
گفـت: درس شـهید فهمیـده از کتاب هـای درسـی  حذف 
شـده اسـت. در صورتی کـه آن درس در پایه ای ارائه شـده 
بـود که فهم آن بـرای دانش آموزان آن پایه مناسـب نبود و 
بـه پایـة باالتری منتقل شـد تـا دانش آموزان موضـوع ایثار 

و شـهادت را بهتـر متوجه می شـوند. 
متأسـفانه فضای نقـد این روزهای ما مقداری سیاسـی 
و گاه شـخصی اسـت تـا واقعـی. بایـد فضای واقعـی وجود 
داشـته باشـد تـا مـا بدانیم شـاخص هایمان چـه چیزهایی 
هسـتند و خودمـان را نسـبت بـه آن شـاخص ها تعریـف 
کنیـم. بایـد به سـمتی برویـم که سـازوکاری بـرای جذب 
روی  بتوانیـم  بعـد  و  باشـیم  داشـته  توانمنـد  معلمـان 

موضوع هـای دیگـر کار کنیـم. 
موضـوع بعـدی ایـن اسـت کـه تا وقتـی کـه نیروهای 
جدیـدی بـه سـازمان اضافـه نشـده  اند فرصـت داریـم که 
از نیروهـای قدیمـی کمـک بگیریـم. چـون افـرادی کـه 
بـه تازگـی بـه مجموعـه اضافـه می شـوند، ممکن اسـت از 
تکنیک هـای الزم برخوردار نباشـند. خوب اسـت دوره های 
ضمـن خدمـت در حـوزة خودشـان برایشـان برگزار شـود.

دکتر محمود امانی طهرانی
البته موضوع جلســة ما صالحیت افراد حاضر در دفتر 
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گرفت. این فرایند نیازمند زمان، صبوری و افراد اســت. من 
با کوچک کردن گروه های درسی در سازمان مخالف هستم. 
چون  معتقدم اگر شــما می خواهید قله داشته باشید باید 
بدانید که کوه اســت که قله دارد. یعنی باید دامنه ای وجود 
داشته باشد تا قله به وجود بیاید. اما اگر یک ستون را بگیرید 
و از آن باال بروید در نهایت آن ستون روزی فرو می ریزد. باید 
رفت و آمدها به سازمان را تسهیل کرد. باید گروه ها را درست 

چید تا از بین آن ها افراد توانمند بیرون بیایند. 
البته باید سختگیری هم وجود داشته باشد. برخی افرادی 
که به اینجا می آیند، جاگیر و پاگیر می شوند. خیلی هم افراد 
به درد بخور و توانمندی نیستند، اما اجازة ورود به افراد دیگر 
را نمی دهند. این افراد در بروندادهای سازمان نقشی ندارند، 
اما محکم تر از دیگران هم به اینجا چسبیده اند. یکی از ابعاد 
بسیار دشــوار مدیریت این است که افراد را از این جایگاه ها 
جدا کند. یا برعکس افــرادی داریم که از هرجهت توانمند 
هستند، اما قانون اجازة استفاده از توانمندی های آن ها را به ما 
نمی دهد. دغدغة مدیریت سازمان باید این باشد که نیروهایی 
که به اینجا می آیند در هر جمعی که حاضر می شوند و هر چه 

که تولید می کنند برای سازمان آبرو بیاورند.
 نکتة دوم که دوســتان اشاره کردند، دربارة ارتباط بین 
گروه های درسی و گروه های فعال در دفتر مجالت رشد بود. 
مدارا، تسامح و همکاری با یکدیگر از جمله اصول کار است. 
خوش بختانه در ســطح کالن مدیریتی سازمان این روحیه 
وجود دارد. به یادم دارم که برخی از گروه ها می گفتند: نقش 
گروه ما در مجلة فالن صفر اســت و ما را راه نمی دهند. در 
مقابل هم مجله ای به تریبون کتاب درســی تبدیل می شد. 

در سال های گذشــته خیلی سعی شده است که این قبیل 
مشکالت حل شوند. 

ضعف گروه های درســی امروز بیشتر از قبل نیست. اما 
فضای بیرون رشد جهشی کرده است که ما خودمان را برای 
آن فضا آماده نکرده ایم. فضای مجازی به هر کسی امکان داده 
اســت حرف خودش را به گوش همه برساند. در این فضای 
جدید و حجم نوشتن ها، حضور نه فقط برای کارشناسان بلکه 
برای رئیس سازمان و وزیر هم بسیار دشوار است. اگر بخواهید 
خودتان را در این فضا به روز نگه  دارید و از همة مطالبی که 
در این فضا منتشــر می شوند، آگاه باشید و به همة مطالب 
پاســخ دهید، قطعًا از کارهای عادی تان باز خواهید ماند. اما 
باید سهم آن را داد و در عین حال، خودباوری الزمة کارمان 
را هم از دست ندهیم. فکر نکنیم که امروز اوضاع از قبل بدتر 
است. بســیاری از افرادی که به آن ها مباهات می کنیم، اگر 
امروز وارد سازمان شوند، ما به آن  ها می گوییم شما پداگوژی 
امروز ما را بلد نیســتید و حرفه ای بودن امروز مجالت ما را 
درک نکرده اید. شــما در زمان خودتــان خوب بودید. امروز 
کارشناسانی در سازمان حضور دارند که بسیار کارکشته تر از 

قبلی ها هستند و این همان رشد است.

روزی کـه من به سـازمان پژوهش وارد شـدم، 
بـه عنـوان یک معلـم متوسـط نسـبتًا خوب 
وارد گروه درسـی شـدم. اما سـازوکاری وجود 
داشـت کـه ایـن سـازوکار مـرا رشـد داد و 

توانمنـدم کرد
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یک صفحه را پیشــنهاد داده ایم. تقریبًا حدود 40 درصد 
از مؤلفان دفتر فنی وحرفه ای خارج از شــهر تهران زندگی 

می کنند.

* * *

گفتمان سازی، مهم ترین رویکرد سازمان پژوهش 
است

دکتر حیدر تورانی، سرپرســت سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی

همة شما بالقوه و بالفعل یک سازمان هستید. همه باید 
احســاس کنید مدیر و رهبر سازمان هستید. این فرصت 
همیشه اتفاق نمی افتد که ما بتوانیم از این بسترهای مناسب 
برای رشد و ترقی استفاده کنیم. باید قدر داشته هایمان را 
بدانیم. نباید همیشــه به نداشته هایمان فکر کنیم. کمتر 
رویکردی را مهم تر از رویکرد گفتمان سازی می دانم. ما نیاز 
داریم با هم حرف بزنیم. اتاق های ما کنار هم هســتند اما 
از هم دوریم. در خانواده ها هم همین طور هســتیم. کمتر 
حرف می زنیم و بیشــتر اهل سکوتیم. یکی از این بسترها 
همین جلسات هســتند. اگر این جلسه خوب است، پس 
همة دفاتر سازمان باید از این نوع جلسات برای همکاران 
خودشان بگذارند. یک جلسة دیگری هم می تواند جلسه ای 
باشد که افراد اندیشمند و مؤلفان و کارشناسان در کنار هم 
بنشینند و دربارة مباحث کلی بحث کنند. هرچه گفت وگو 

کنیم، بیشتر می توانیم به هم نزدیک شویم. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی باید بیشتر از این 
تقویت شود. چون کتاب، مجله و فناوری را در اختیار دارد. 

احمدرضا دوراندیش
مــا مؤلف  کتــاب  را به این صــورت انتخاب می کنیم 
کــه غیر از اینکه صالحیت عمومــی  او باید برای ما محرز 
باشــد، باید در آن درس شایستگی و در آن شغل صاحب 
تجربة عملی باشد، نه تجربة دانشی. مثاًل ما از هنرآموزی 
کــه فقط درس این کار را داده اســت، برای تألیف کتاب 
اســتفاده نمی کنیم. او باید تجربة عملی کار در کارگاه هم 
داشته باشــد. اولویت بعدی  هم این است که پداگوژی را 
بلد باشد. در کتاب های جدیدالتألیف بیش از 1000 مؤلف 
داریم. بحث الگوی هدف گذاری در برنامة  درسی را در دو 
سطح انجام داده ایم. بعد از اینکه نظرسنجی شغلی صورت 
گرفت و مشــخص شد که هدف های رشته ها چه هستند، 
ایــن موضوع در هدف های درس هــا به صورت کالن و در 
هدف های توانمندسازی هر درس مورد توجه قرار گرفت. 
یعنی وقتی هدف های توانمندســازی برنامه  های درســی 
رشــتة فنی و حرفه ای را مالحظــه فرمایید، می بینید که 
رابطة بین عرصه ها و عنصرها برای آن درس فنی و حرفه ای 
مشخص شده است. اگرچه برای پیاده کردن این هدف ها 
در موقعیت های یادگیری ـ یاددهی خیلی تالش کرده ایم، 
امــا نمی گویم خیلی موفق بوده ایم. با توجه به شــرایط و 

کمبود زمانی که داشتیم، این اقدام صورت گرفته است. 
ما برای تألیف، ماکتی در اختیار کسانی می گذاشتیم 
کــه از آن ها برای تألیــف کتاب دعوت کــرده  بودیم. در 
سطح این ماکت هدف توانمندسازی، و در کنار این هدف 
عرصه  و عنصرش مشــخص شده است. ارتباط تعاملی اش 
با هنرآموز و با سایر هنرجویان و با محتوای درس و زمان 
آن را هم مشخص کرده ایم. ما برای هر موقعیت یادگیری 
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کمتر دفتری در وزارتخانه چنین وزنی دارد. اما متأسفانه 
این دفتر از همة دفاتر کمتر شــناخته شده است. یکی از 
معانی جهان ســوم همین است که ما دیوارها، ستون ها و 
ســاختمان ها را می بینیم، امــا نرم افزارها را نمی بینیم. به 
عبارت دیگر، سازه های نرم را نمی بینیم اما سازه های سخت 
را می بینیم. مســئوالن ما حاضر هستند برای افتتاح یک 
ســاختمان وقت بگذارند، اما در مراسم  علمی و تخصصی 
حضور پیدا نمی کنند و از کنار آن سریع رد می شوند. این 

یک نگاه جهان سومی است که باید تغییر پیدا کند. 
جایــگاه ســازمان پژوهش باید بــرای همگان تبیین 
شــود. بعضی از افراد حتی اسم سازمان را هم به درستی 
نمی دانند. هر کس با یک اســم از ســازمان پژوهش یاد 
می کند: سازمان کتاب های درســی،  سازمان برنامه های 
درسی، ســازمان پژوهش و نوســازی. حتی مدیران کل 
استان ها و رؤســای مناطق هم اسم سازمان را به درستی 
نمی دانند. جایگاه ســازمان پژوهــش االن جایگاه اصلی 

حیـدر تورانـی: دفتـر انتشـارات و تکنولـوژی 
آموزشـی بایـد بیشـتر از ایـن تقویـت شـود، 
چـون کتاب، مجلـه و فنـاوری را در اختیار دارد

خودش نیست. بخشی از این ها برمی گردد به مدیریت ها، 
جسارت ها و شــجاعت های ما و بخشی هم برمی گردد به 
اختیارات ســازمان. یک جاهایی اختیارات ســازمان صد 
درصد نیست. اگر آموزش معلمان و سرگروه های آموزشی 
به سازمان پژوهش سپرده شود، این خأل پر خواهد شد. با 
استفاده از امکاناتی مانند مدرسان، مؤلفان و متخصصانی 
که داریم، می توانیم شهر آموزش راه بیندازیم. اگر بتوانیم 
آموزش را به دست بگیریم، بسیاری از بحث های اجرا هم 
به سراغ ما می آیند. جایگاه سازمان هم مقداری دست خود 
ماســت. باید گشاده رو  و گشاده دست باشیم. این ها خیلی 

اهمیت دارد.
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وجـود یـک نظـام آموزشـي متمرکز سراسـري موجب شـده 
اسـت، در طراحـي کتاب هـاي درسـي، سـطح متوسـطي از 
هـوش و اسـتعداد دانش آمـوزان درنظـر گرفتـه شـود. به این 
ترتیـب، بـراي آموزش دو گـروه دانش آمـوزان پایین تر یا باالتر 
از حـد متوسـط مواد و منابـع جانبي مورد نیاز اسـت. بنابراین 
کتاب هـاي آموزشـي و تربیتـي پشـتیبان هدف هـاي برنامـة 
درسـي هسـتند و مي تواننـد موجـب تقویت یادگیري شـوند. 
اگرچـه ایـن کتاب هـا نمي تواننـد جایگزیـن كتـاب درسـي 
و معلـم باشـند، ولـي ابـزار آموزشـي قدرتمندي هسـتند که 
فضـاي »معلم محور« را تعدیل مي کننـد و نقش دانش آموزان 
را در یادگیـري افزایـش مي دهنـد. ضمن آنكـه در کتاب هاي 
آموزشـي معمواًل بخشـي بـراي راهنمایي معلمان وجـود دارد 

 بخشیسامان

زهره  امینیان

تدوین کتاب هاي آموزشي
 با راهنماي تولیـد کــتاب

که اگر به صورت اصولي نوشـته شـده باشـد، کمک مؤثري به 
آمـوزش مي كنـد. به عبارت دیگـر، کتاب ها و منابع آموزشـي 
اسـتاندارد، کمک شـایاني به یادگیري دانش آمـوزان و تکمیل 
فراینـد یادگیري مي کنند. از طرف دیگر، کتاب هاي آموزشـي 
غیراسـتاندارد در فراینـد یاددهي و یادگیـري اختالل به وجود 
مي آورنـد و تالش هـاي انجام شـده در »برنامة درسـي ملي« و 
»سـند تحـول بنیادین آموزش وپـرورش« را نـاکام مي گذارند. 

برخي عیب هاي کتاب هاي غیراستاندارد عبارت اند از:
• تحمیل مفاهیم اضافي به دانش آموزان؛

• ممانعت از رشد خالقیت در دانش آموزان؛
• مبتال کردن دانش آموز به تنبلي ذهني؛

• هدایـت ذهـن دانش آمـوز بـه برخـي مباحـث و غفلـت از 

نگاهي به تازه ترین راهنماهــــاي كتـــاب هاي آموزشــي
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مباحـث مهـم دیگر؛
• متکي کردن دانش آموز به محفوظات؛

• آموزش غلط مفاهیم یا روش هاي نادرست؛
• تحمیل هزینه هاي اضافي به خانواده ها.

بـراي جلوگیـري از اشـاعة برخـي كتاب هاي آموزشـي  كه نه 
تنها موجب بهبود یادگیري نمي شـوند، بلکه به انجماد فکري 
دانش آمـوزان نیـز مي انجامنـد، طبـق آیین نامة »سـاماندهي 
منابـع آموزشـي و تربیتـي«، مصـوب سـال 1388 »شـوراي 
عالـي آموزش وپـرورش«، بررسـي و تأییـد انـواع کتاب هـاي 
آموزشـي و تربیتـي، از جملـه كتاب هـاي كمـك درسـي بـه 
»سـازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشـي« محول شد. ضمن 
آنكـه نهادهاي فرهنگي، وزارت ارشـاد و بدنـة آموزش وپرورش 

نیـز ملـزم به اجـراي ایـن مصوبه شـده اند.
در ایـن راسـتا، »دفتـر انتشـارات و تكنولـوژي آموزشـي« بـا 
تشـكیل كارگروه هـاي مجـرب و متخصـص موضوعـي، و بـا 
حضـور نماینـدة محترم »شـوراي هماهنگي علمي« سـازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشـي، طي جلسـات متعدد به تهیة 
راهنماهـاي تولید كتاب هاي آموزشـي اقدام كرد و به بررسـي 
كیفیـت كتاب هاي مطلـوب پرداخت. این معیارها و سـنجه ها 
كـه با مراجعـه بـه اسـناد باالدسـتي آموزش وپـرورش، منابع 
علمـي و پژوهشـي، و نظرسـنجي از صاحبنظـران شناسـایي، 
و  ناشـران  راهگشـاي  از طرفـي  تألیـف شـده اند،  و  تبییـن 
مؤلفـان كتاب هـاي آموزشـي براي تهیـة كتاب هاي مناسـب 
و اسـتاندارد هسـتند، و از سـوي دیگـر بـراي ارزیابـي كیفیت 

كتاب هـا در اختیـار داوران مربـوط قـرار مي گیرنـد.
هـر راهنمـا چهـار بخـش دارد: دو بخـش اصلـي و دو بخـش 

ضمیمـه. بخش اول شـامل مقدمه، ضرورت، اهـداف و تعریف 
انـواع كتاب هـاي آموزشـي و مبانـي نظري اسـت. بخـش دوم 
اختصاصـي  ویژگي هـاي  ویژگي هـاي عمومـي،  جدول هـاي 
مشـترك و ویژگي هاي اختصاصـي هریك از انـواع كتاب هاي 
آموزشـي را در برمي گیـرد. بخـش سـوم، دربرگیرنـدة همـة 
جدول هـاي ویژگي هـاي )عمومـي، اختصاصـي مشـترك و 
اختصاصـي( هركتـاب اسـت كـه در كنار هم تجمیع شـده اند 
و مجموعـًا 200 امتیـاز را بـه خـود اختصـاص داده اند. بخش 
چهـارم نیز شـامل تعریـف واژه ها و اصطالحات بـه كار رفته در 

راهنماست.

بــه دو دســتة »عمومــي« و  ویژگي هــاي هــر كتــاب 
»اختصاصــي« تقســیم شــده اند. طبــق مصوبــة 828 شــوراي 
ــي  ــتاندارد عموم ــار و اس ــرورش، 13 معی ــي آموزش وپ عال
ــنجه ها و  ــا س ــدام از آن ه ــراي هرك ــه ب ــده اند ك ــي ش معرف
ــي در نظــر گرفتــه شــده اند. 40 درصــد امتیازهــاي  امتیازات

ــن معیارهاســت: ــت ای ــرو رعای ــاب در گ ــك كت ی
1. خالقیت و نوآوري؛

2. رعایت قواعد زبان و خط فارسي؛
3. سهولت به کارگیري؛

4. صحت و دقت علمي؛
5. تناسـب محتوا و روش هاي ارائه، با مشـخصات و هدف هاي 

برنامه درسـي و رشتة تحصیلي؛

ویژگي هاي هـر كتاب به دو دسـتة »عمومي« 
و »اختصاصي« تقسـیم شده اند
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6. رعایـت و ترویـج ارزش هـاي دینـي، فرهنگـي و اجتماعـي 
جامعـة اسـالمي ـ ایراني؛

7. تناسـب بـا ویژگي هـا و نیازهـاي مخاطبـان مبتنـي بـر 
رشـد؛ روان شناسـي 

8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان؛
9. سادگي و رواني محتوا؛

10. سازماندهي مناسب محتوا؛
11. توجه به متون علمي تمدن اسالميـ  ایراني؛

12. جذابیت شکلي و ظاهري؛
13. رعایت اصول بهداشتي و ایمني؛

ویژگي هاي اختصاصي
در میـان ویژگي هـاي اختصاصـي كتاب هـاي آموزشـي یـك 
درس )شـامل كتاب هاي تكمیلـي یا دانش افزایـي، كتاب هاي 

حمایتـي معلمـان و كارشناسـان، كتاب هـاي كار و تمریـن، 
كتاب هـاي حمایتي والدیـن، کتاب هاي مرجع، پوسـتر، فلش 
كارت،كتاب هـاي جنبـي و سـرگرمي، كاربـرد فنـاوري، و...(، 
ویژگي هـاي یكسـاني وجـود دارند كـه در جدولـي جداگانه با 
عنوان »ویژگي هاي اختصاصي مشـترك« آورده شـده اند و به 
تناسـب هر كتاب، سـنجه هاي الزم براي آن هـا در نظر گرفته 
مي شـود. سـپس »ویژگي هـاي مختـص هـر كتاب درسـي« 
بررسـي و بـه همـراه سـنجه هاي مربـوط تدویـن مي شـوند. 
ویژگي هـاي  و  مشـترك  اختصاصـي  ویژگي هـاي  مجمـوع 
اختصاصـي غیـر مشـترك هـر كتـاب 120 امتیاز را بـه خود 

اختصـاص میدهد. 
الزم بـه ذكـر اسـت، بـا توجـه بـه اینكـه بعضـي از كتاب هاي 
درسـي به همـة انـواع كتاب هاي آموزشـي نیاز ندارنـد، تعداد 

جدول هـاي ارزشـیابي راهنماهاي تولید یكسـان نیسـت.
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پنـج راهنمـاي تولیـد كتاب هـاي آموزشـي بـا عنوان هـاي 
ریاضـي، زبـان و ادبیـات فارسـي، زبان هـاي خارجي، شـیمي 
و تاریـخ درسـال 1397 بـه چـاپ رسـیده اند كـه در ادامـه به 
معرفـي كوتاهـي از آن هـا و شـرح تفاوت هایشـان مي پردازیم:

راهنماي تولید كتاب هاي شیمي
علـم شـیمي رابطـة بسـیار نزدیكـي بـا زندگـي روزمرة بشـر 
دارد و بـه جرئـت مي تـوان گفـت شـیمي یكـي از درس هایي 
اسـت كه فراگیري آن بسـیار مهم و كاربردهاي آن در زندگي 
روزمرة ما فراوان اسـت. در هم آمیختن علم شـیمي و زندگي 
انسـان بـه امروز و دیـروز بـاز نمي گردد.گویي خالـق یكتا این 

جهـان را بـر مبنـاي همین علـم بنا كرده اسـت.
مشـترك  اختصاصـي  ویژگي هـاي  بـراي  راهنمـا  درایـن 
كتاب هـاي آموزشـي شـیمي، دو جـدول جداگانـه طراحـي 

شـده اسـت:
1. جـدول ویژگي هـاي اختصاصـي مشـترك بیـن كتاب هاي 
كارشناسـان  معلمـان،  حمایتـي  )دانش افزایـي(،  تكمیلـي 
و  واحـد(  )به صـورت  تمریـن  و  كار  كتاب هـاي  والدیـن،  و 

و  معلمـان  دانش آمـوزان،  كـه  فنـاوري  كاربـرد  كتاب هـاي 
آن  مخاطبـان  مدرسـه ها  در  رایانـه  كارگاه هـاي  متصدیـان 

. هستند
2. جـدول ویژگي هـاي اختصاصي مشـترك بـراي كتاب هاي 

مرجع، پوسـتر و فلش كارت.

راهنماي تولید كتاب هاي تاریخ
شـیوة درس آموزي از پیشـینیان شیوه هایی اسـت که آخرین 
کتـاب آسـماني و پیامبـر اعظـم)ص( و خاندان مطهـرش)ع( 
بدان تمسـک جسـته اند. خداوند متعال در سـورة یوسـف، آیة 
111مي فرماینـد: »َلَقْد َکان ِفي ِقَصِصِهْم ِعْبـَرٌئ الُِوِلي االْلَباب« 
)در سرگذشـت آنان درس عبرتي براي صاحبان اندیشـه بود(.

تاریـخ،  آموزشـي  كتا ب هـاي  تولیـد  راهنمـاي  تدویـن  در 
و  معلمـان  حمایتـي  )دانش افزایـي(،  تكمیلـي  كتاب هـاي 
كارشناسـان، كار و تمریـن، دایرةالمعارف و فرهنگنامه، اطلس 
و مجموعـة عكس هـاي تاریخي در نظر گرفتـه و براي هركدام 
از آن هـا جدول هایـي طراحـي شـده اند. بـراي ویژگي هـاي 
اختصاصـي مشـترك كتاب هـا نیـز، سـه جـدول به صـورت 
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جداگانـه تنظیـم شـده اند:
كتاب هـاي  مشـترك  اختصاصـي  ویژگي هـاي  جـدول   .1
تكمیلـي )دانش افزایي(، حمایتي معلمان و كارشناسـان و كار 

تمرین؛ و 
2. جـدول ویژگي هـاي اختصاصي مشـترك دایرةالمعارف ها و 

فرهنگ نامه هـا؛
و  اطلس هـا  مشـترك  اختصاصـي  ویژگي هـاي  جـدول   .3

تاریخـي. عكس هـاي  مجموعـه 

 راهنماي تولید كتاب هاي ریاضي
درس ریاضـي به عنـوان یكي از مهم ترین درس هاي آموزشـي 
و  كارشناسـان  توجـه  مـورد  تحصیلـي،  دوره هـاي  تمامـي 
صاحب نظـران قـرار دارد. بـا توجـه به هدف هاي تبیین شـده 
در »سـند تحـول بنیادین« آموزش وپـرورش، مي توان ریاضي 
را بـه شـكلي فعـال و پویـا آمـوزش داد. وجـه مهـم ریاضـي، 
توانمندسـازي انسـان بـراي توصیـف دقیـق موقعیت هـاي 
پیچیـده، و پیش بینـي و كنتـرل وضعیت هاي ممكـن مادي، 
توانایـي  بنابرایـن،  طبیعـي، اقتصـادي و اجتماعـي اسـت. 
به كارگیـري ریاضـي در حـل مسـائل روزمـره و انتزاعـي، از 
هدف هـاي اساسـي آمـوزش ریاضـي اسـت. ریاضیـات زبان 
طبیعت اسـت و بسـتر رشد و توسـعة آن، مشاهده، توصیف، 
تجزیـه و تحلیـل محیـط پیراموني اسـت. اگـر دانش آموزان 
مـا بـا كاربردهاي متفـاوت ریاضـي در زندگي آشـنایي پیدا 
كننـد، قطعـًا میـزان عالقه منـدي و تمایلشـان بـه آموختن 
و  رشـد  ایجـاد  باعـث  ایـن  و  مي شـود  بیشـتر  ریاضیـات 

شـكوفایي هـوش ریاضـي دانش آمـوز مي شـود.
راهنمـاي تولید كتاب هاي آموزشـي ریاضي شـامل كتاب هاي 
تكمیلـي، حمایتـي معلمـان و كارشناسـان، كتاب هاي كمك 

درسـي )كار و تمرین(، كاربرد ریاضي، مرجع، والدین، پوسـتر 
و فلـش كارت اسـت كـه براي هـر كـدام از آن هـا جدول هایي 
طراحي شـده اند. در ایـن راهنما بـراي ویژگي هاي اختصاصي 

مشـترك، پنج جدول جداگانه تعیین شـده اسـت:
كتاب هـاي  مشـترك  اختصاصـي  ویژگي هـاي  جـدول   .1
تكمیلـي، حمایتي معلمان و كارشناسـان ریاضي و كتاب هاي 

كمـك درسـي )كار و تمریـن( و كاربـرد فنـاوري؛ 
2. جدول ویژگي هاي اختصاصي مشترك كتاب هاي مرجع؛

كتاب هـاي  مشـترك  اختصاصـي  ویژگي هـاي  جـدول   .3
والدیـن؛

4. جدول ویژگي هاي اختصاصي مشترك براي پوستر؛
5. جدول ویژگي هاي اختصاصي مشترك فلش كارت.

راهنماي تولید كتاب هاي زبان و ادبیات فارسي
پـرورش مهارت هـاي زبانـي زمینـة درك مفاهیـم در سـایر 
متـون و موضوع هـاي درسـي را فراهـم مـي آورد، بـه رشـد 
مهارت هـاي اجتماعـي، شـخصي، ذهني، ارتباطـي، فرهنگي، 
مطالعـه و پژوهـش، و ارزش هـاي اخالقـي كمـك مي كنـد. 
قانون مندي هـاي زباني، شـامل تلفظ كلمات، سـاخت كلمات 
و سـاخت دستوري، از طریق كسـب تجربیات واقعي و وابسته 
بـه موقعیت هـاي فرهنگـي متربیان شـكل مي گیـرد. این امر 
خصوصًا در سـال هاي اولیه از اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت. 
مجموعـة تجربه هاي ارائه شـده در قالب هاي گوناگـون زبان و 
ادبیـات فارسـي، دانش آمـوزان را افرادي پایبند بـه ارزش هاي 
ملـي و دینـي، و متخلـق بـه آداب و اخـالق متعلـق بـه ایـن 
سـرزمین مي پـرورد، و آنـان را در حفـظ فرهنـگ و تمـدن 

خویـش توانمنـد مي کند.
راهنمـاي تولیـد كتاب هـاي آموزشـي زبـان و ادبیات فارسـي 
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شـامل كتاب هـاي تكمیلي، حمایتـي معلمان و كارشناسـان، 
حمایتـي والدیـن، و كتاب هاي درسـي كار و تمرین اسـت. در 
ایـن راهنما بـراي ویژگي هاي اختصاصي مشـترك، دو جدول 

مجـزا درنظر گرفته شـده اسـت:
1. جـدول ویژگي هـاي اختصاصي مشـترك بـراي كتاب هاي 
تكمیلـي، كتاب هاي حمایتي معلمان و كارشناسـان، حمایتي 

والدیـن و كتاب هـاي كمك درسـي كار و تمرین؛
2. جــدول ویژگي هــاي اختصاصــي مشــترک پوســتر و 

فلــش كارت؛

راهنماي تولید كتاب هاي زبان هاي خارجي
در برنامـة درسـي ملـي در حـوزة یادگیـري زبـان، »رویکـرد 
ارتباطي« تعقیب مي شـود که نتیجة آن تقویت زبان انگلیسي 
و حفـظ فرهنـگ ملـي کشـور اسـت. یعنـي مـا بـا ارزش هاي 
محـوري خودمان، در محیـط پیرامون ارتبـاط برقرار مي کنیم 
و در زندگـي روزمـره از محتواي آموزشـي زبان انگلیسـي بهره 

مي گیریـم.
خارجـي،  زبا ن هـاي  آموزشـي  كتاب هـاي  تولیـد  راهنمـاي 
و  معلمـان  حمایتـي  )دانش افزایـي(،  تكمیلـي  كتاب هـاي 
كارشناسان، كار و  تمرین، مرجع و افست، پوستر و فلش كارت 
را بررسـي کـرده و بـراي هركـدام از آن ها جدول هـاي جداگانه 
طراحي شـده اسـت و نیز چهار جـدول ویژگي هاي اختصاصي 

مشـترك متفـاوت به شـرح زیـر تدوین شـده اند:
1. جدول ویژگي هاي اختصاصي مشـترك كتاب هاي تكمیلي 
)دانش افزایـي(، كتا ب هـاي حمایتـي معلمـان و كارشناسـان، 

كتاب هـاي كار و كتاب هـاي تمرین؛
2. جـدول ویژگي هـاي اختصاصي مشـترك كتاب هاي مرجع 

افست؛  و 

3. جـدول ویژگي هـاي اختصاصي مشـترك پوسـتر زبان هاي 
خارجي؛ 

4. جدول ویژگي هاي اختصاصي مشترك فلش كارت.
امید اسـت دفتر انتشـارات و تكنولوژي آموزشـي توانسته باشد 
بـا تهیـة راهنماهـاي فوق، چـراغ راه ناشـران و مؤلفـان گرامي 
باشـد، معلمان دلسـوز را یاري دهد و گام مؤثري در راه اعتالي 

سـطح یادگیري و دانـش فرزندان این سـرزمین بردارد.

منابع
1. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش.

2. حوزه های تربیت و یادگیری برنامة درسی ملی.
3. راهنمـای تولیـد كتاب هـای آموزشـی: شـیمی، تاریـخ، ریاضـی، زبـان و ادبیات 

فارسـی و زبان هـای خارجـی.
4. وفسـی دخـت، فاطمه )1393(. »کتابهای کمک آموزشـی خوب یـا بد«. روزنامة 

اطالعات. 29 دیماه.
5. هدایتـی، فریفتـه )بیتـا(. کتاب هـای کمک درسـی اسـتاندارد یا غیراسـتاندارد. 

خبرگـزاری صدا و سـیما:
http://www.irinews.ir/fa/news/01689172
6. شـکوهی نیا، نجمه )1393(. »نگاهی به سـند تحول بنیادین آموزش وپرورش با 
محوریت آموزش ریاضی در دورة ابتدایی«. مجموعه مقاالت سـیزدهمین سـمینار 

ریاضی کشـور سـال 1393. دانشگاه شهید رجایی.
7. محمـدی، بـرات )1392(. »آمـوزش شـیمی و زندگـی«. هشـتمین سـمینار 
آمـوزش شـیمی ایـران، 6 و 7 شـهریورماه. دانشـکدة شـیمی دانشـگاه سـمنان.       

در برنامـة درسـي ملـي در حـوزة یادگیري 
زبـان، »رویکـرد ارتباطي« تعقیب مي شـود 
کـه نتیجة آن تقویت زبان انگلیسـي و حفظ 

فرهنگ ملي کشـور اسـت
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فهرسـتگان  رشـد، منتخبي از منابع آموزشـي و تربیتي مناسـب و مرتبط بـا برنامه درسـي دوره هاي مختلف 
تحصیلـي را در بـر دارد كه طي یك سـال در دفتر انتشـارات و تكنولوژي آموزشـي مورد بررسـي قرار گرفته 
اسـت. بخـش قابـل توجهـي از ایـن منابع، منابـع مكتوب و بـه عبـارت دیگر كتاب هـاي آموزشـي و تربیتي 
اسـت. گزیـده اي از منابـع غیرمكتوب )مانند فیلـم، نرم افزار و وسـایل آموزشـی( نیز در فهرسـتگان معرفي 
مي شـود. از سـال 1395 تا كنون انتشـار فهرسـتگان به تعداد آموزشـگاه هاي كشور میسر شـده و در اختیار 
همه مدارس كشـور قرار گرفته اسـت. در سـال  جاري پنج عنوان فهرسـتگان رشـد )شـماره 3( در دوره هاي 
پیش دبسـتاني، آمـوزش ابتدایـي، آمـوزش متوسـطه اول، آمـوزش متوسـطه دوم و آموزش متوسـطه فني و 

حرفه اي و كاردانش تولید شـده اسـت.

طیبه الدوسي

حضور فهرستگان رشد در مدارس
 سراسر کشور برای سومین سال متوالی
گزارشــی از انتشار فهرســتگان وكتاب نامه هاي رشد در ســال 1397

 بخشیسامان

شــماره ســـــیزدهم 
1 3 9 8 ر بهـــــــا

108



فهرستگان رشد دورة پیش دبستاني
در ایـن فهرسـتگان تعداد 94 عنـوان )216 جلد( كتاب آموزشـي 
و تربیتـي از بیـن 358 عنـوان كتـاب مناسـب و دو عنـوان منبـع 
غیرمكتوب معرفي شـده اسـت. مجموع این كتاب ها در قالب هاي 
»انـس بـا قـرآن«، »بـازي«، »بسـته آموزشـي«، »زبان آمـوزي«، 
»قصـه«،  علمـي«،  »فعالیت هـاي  »شـعر-قصه«،  »شـعر«، 
»كاردسـتي«، »كتـاب كار كـودك- مربـي«، »مرجـع«، »مرجـع 
نظـري و دانش افزایـي مربیـان« و »نقاشـي« آمده انـد. بیشـترین 
فراوانـي، به قالب قصه بـا 30 عنوان كتاب و پس از آن فعالیت هاي 
علمـي بـا 13 عنوان كتاب تعلـق دارد. مخاطبان این فهرسـتگان، 
كـودكان، مربیان و والدین كودكان هسـتند. دو تولیدكنندة منابع 
آموزشـي غیرمكتـوب و 35  ناشـر تولیـد كتاب هـاي آموزشـي و 

تربیتـي ایـن دورة پیش دبسـتاني را به عهـده داشـته اند.

فهرستگان رشد دورة آموزش ابتدایي
از میـان 1194 كتـاب مناسـب ایـن دوره در سـال 1396، تعـداد 
147 عنوان كتاب آموزشـي و تربیتي و 32 عنوان منبع آموزشـي 
غیرمكتـوب انتخـاب و در ایـن فهرسـتگان معرفي شـده اند. تعداد 
64 ناشـر كتـاب  و 13 تولیدكننـده محصـوالت در تأمیـن منابـع 
ابتدایـي همـكاري  آمـوزش  تربیتـي مناسـب دوره  و  آموزشـي 
کرده انـد. بیشـترین فراواني موضوعـي را كتاب هاي داسـتان با 26 
عنـوان، مهارت هـاي زندگـي بـا 23 عنـوان و هدیه هاي آسـمان با 
15 عنـوان بـه خود اختصـاص داده اند. مخاطبان این فهرسـتگان، 
دانش آمـوزان، معلمـان، مدیـران، كارشناسـان و اولیـا و مربیـان 
آموزشـي هسـتند. گفتني اسـت امسـال كتاب هاي كمك درسـي 

در دورة ابتدایـي معرفـي نشـده اند.
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فهرستگان رشد دورة آموزش متوسطة اول
در ایـن دوره از فهرسـتگان متوسـطة اول، تعداد 98 عنـوان )109 
جلـد( كتـاب آموزشـي و تربیتـي از میـان 505 كتـاب مناسـب 
انتخـاب شـده اند. از كتاب هـاي معرفـي شـده، تعـداد 67 عنـوان 
كتـاب كمـك آموزشـي، 12 عنـوان كتـاب كمـك درسـي و 19 
عنـوان كتـاب تربیتـي )ادبیـات داسـتاني( اسـت. همچنیـن 16 
عنـوان منبع آموزشـي غیرمكتوب بـه مخاطبان آن معرفي شـده 
اسـت. بیشـترین فراوانـي موضوعـي را كتاب هـاي داسـتان با 14 
عنـوان، علـوم تجربـي بـا 12 عنـوان و مطالعـات اجتماعـي با 10 
عنـوان داشـته اند. منابـع آموزشـي و تربیتـي معرفي شـده در این 
فهرسـتگان توسـط 56 ناشـر و 11 تولید كننده تهیه شـده است.

فهرستگان رشد دورة آموزش متوسطة دوم
در فهرسـتگاني كه براي دورة متوسـطة دوم تهیه شده است تعداد 
120 عنـوان كتاب آموزشـي و تربیتي از بین 554 كتاب مناسـب 
و هفـت عنـوان منبـع آموزشـي غیرمكتـوب معرفـي شـده اند. از 
كتاب هـاي معرفـي شـده، 65 عنوان كتـاب كمك آموزشـي ، 35 
عنـوان كتـاب كمك درسـي و 20 عنـوان كتـاب تربیتـي )ادبیات 
بـه  فراوانـي  بیشـترین  داسـتاني( اسـت. در میـان موضوعـات، 
كتاب هـاي داسـتان بـا 12 عنوان، كتاب هـاي روان شناسـي با 11 
عنـوان و كتاب هـاي فیزیـك بـا 9 عنـوان اختصـاص یافته اسـت. 
آثـار 50 ناشـر و 5 تولیـد كننـده در این فهرسـتگان معرفي شـده 

است.

فهرستگان رشد دورة آموزش متوسـطه فني و حرفه اي وكاردانش
منابـع منتخـب ایـن دوره، تعـداد 90 عنـوان كتـاب آموزشـي و 
تربیتـي از بیـن 403 عنوان كتاب مناسـب و همچنیـن دو عنوان 
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منبـع آموزشـي غیرمكتوب هسـتند. از میـان كتاب هـاي معرفي 
شـده، 70 عنوان كتاب كمك آموزشـي و 20 عنوان كتاب تربیتي 
)ادبیات داسـتاني( اسـت. بیشـترین فراواني موضوعي به مجموعه 
هنـر بـا 17 عنـوان كتـاب، مدیریت خانـواده بـا 15عنـوان كتاب 
و نمایش نامـه/ فیلم نامـه بـا 8 عنـوان كتـاب اختصاص داده شـده 
اسـت. ضمنـًا 41 ناشـر كتاب هاي آموزشـي و تربیتـي و دو تولید 
كننـدة منابـع آموزشـي غیرمكتـوب در این فهرسـتگان همكاري 
داشـته اند. مخاطبـان ایـن فهرسـتگان، هنرجویـان، هنرآمـوزان، 

مدیران و كارشناسـان آموزشـي هسـتند.

كتاب نامه هاي رشد در سال 1397
افـزون بـر تدویـن و انتشـار فهرسـتگان رشـد كـه شـامل منابـع 
كتاب نامه هـاي  انتشـار  منتخـب هسـتند،  تربیتـي  و  آموزشـي 
رشـد كه فهرسـت كامـل كتاب هاي مناسـب پنـج دوره تحصیلي 
مي شـود.  انجـام  الكترونیكـي  صـورت  بـه  دربرمي گیـرد،  را 
نسـخه الكترونیكـي آن هـا در وب گاه سـامان كتاب بـه نشـاني: 
samanketab.roshdmag.ir قابـل دریافـت و مطالعـه اسـت. 
ایـن دوره از كتاب نامه هـا، فهرسـت توصیفي كتاب هاي آموزشـي 
و تربیتـي مناسـب چـاپ اول سـال 1396 و یك سـال قبـل از آن 

دربرمي گیـرد. را 

كتاب نامة رشد دورة پیش دبستاني؛ شمارة 8
در ایـن كتاب نامـه بـا 358 عنوان كتاب مناسـب آشـنا مي شـوید 
كه از میان 685 كتاب رسـیده، مناسـب تشـخیص داده شده اند. از 
میـان 103 ناشـر، بیش ترین كتاب هاي مناسـب معرفي شـده در 
ایـن كتاب نامـه به ترتیب به انتشـارات مؤسسـة فرهنگي مدرسـه 
برهـان )70 عنـوان(، كانـون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانان 
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)25 عنـوان( و شـهر قلـم )23 عنـوان( اختصـاص داده شـده  
اسـت. در بیـن قالب هـا: قصـه، شـعر و فعالیت هـاي علمي به 
ترتیـب بـا 113، 100 و 75 عنـوان كتاب مناسـب، بیش ترین 

فراوانـي را دارند.

كتاب نامة رشد دورة آموزش ابتدایي؛ شمارة 20
در ایـن كتاب نامـه بـا 1309 عنـوان كتـاب مناسـب آشـنا 
مي شـوید كه از میان 2144 كتاب رسـیده، مناسب تشخیص 
داده شـده اند. ضمنـًا 146 عنـوان كتـاب كمك درسـي نیز بنا 
بـه سیاسـت جدیـد وزارت آمـوزش و پرورش مبنـي بر حذف 
آزمون هـاي زائد و منـع بهره گیري از كتاب هاي كمك درسـي 
در مـدارس ابتدایي از این كتاب نامه كنار گذاشـته شـده اند. از 
میان 225 ناشـر، بیش ترین كتاب هاي مناسـب معرفي شـده 
در ایـن كتاب نامـه بـه ترتیب به انتشـارات مؤسسـه فرهنگي 
مدرسـه برهان با 92 عنوان كتـاب، قدیاني با 82 عنوان كتاب 
و پرتقـال بـا 70 عنـوان كتاب تعلـق دارد. در بیـن موضوعات 
نیـز داسـتان، مهارت هاي زندگـي و علوم تجربي بـه ترتیب با 
551 و 109 و 85 عنـوان كتـاب مناسـب از بیش ترین فراواني 

برخوردارند.

كتاب نامة رشد دورة آموزش متوسطة اول؛ شمارة 19
ایـن كتاب نامـه داراي فهرسـت توصیفـي 505 عنـوان كتاب 
آموزشـي و تربیتـي اسـت كـه از میـان 934 كتـاب رسـیده، 
مناسـب شـناخته شـده اند. كتاب هـاي 177 ناشـر در ایـن 
كتاب نامـه معرفـي شـده كـه بیشـترین فراوانـي به مؤسسـة 
فرهنگـي مدرسـه برهـان بـا 34 عنـوان، انتشـارات به نشـر با 
33 عنـوان و كانـون پرورش فكري كـودكان و نوجوانان با 29 
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عنـوان تعلق مي گیـرد. كتاب هایي بـا موضوع داسـتان )126 
عنـوان(، علوم تربیتـي )75 عنوان(، مطالعـات اجتماعي )52 
عنوان( و تفكر و سـبك زندگـي )51 عنوان( داراي بیش ترین 

فراواني هسـتند.

كتاب نامة رشد دورة آموزش متوسطة دوم؛ شمارة 17
از مجمـوع 1246 عنـوان كتـاب رسـیده، 554 عنوان كتاب 
مناسـب در ایـن كتاب نامـه معرفـي شـده اسـت. از میـان 
ناشـر، بیش تریـن كتاب هـاي مناسـب معرفـي  آثـار 185 
شـده بـه به نشـر بـا 37 عنـوان، مؤسسـة فرهنگـي مدرسـه 
برهـان با 29 عنوان و حماسـة یاران بـا 26 عنوان اختصاص 
یافتـه اسـت. در بیـن موضوعـات نیـز بیش تریـن فراواني به 
كتاب هـاي داسـتان، علوم تربیتـي، زبان و ادبیات فارسـي و 
روان شناسـي بـه ترتیـب بـا 90، 72 و 67 ، 47 عنوان تعلق 

گرفته اسـت.

كتاب نامة رشد دورة آمــوزش متوسـطة فني و حرفه اي 
و كاردانش؛ شـمارة 17

در این كتاب نامه با 401 عنوان كتاب مناسـب آشـنا مي شوید 
كـه از میـان 548 كتـاب رسـیده، مناسـب تشـخیص داده 
شـده اند. از میـان 116 ناشـر، بیش تریـن كتاب هاي مناسـب 
معرفي شـده در این كتاب نامه به ترتیب به انتشـارات به نشـر 
بـا 29 عنـوان كتـاب، مؤسسـة فرهنگـي هنـري دیباگـران با 
28 عنـوان كتـاب و حماسـه یاران بـا 26 عنـوان كتاب تعلق 
دارد. در بیـن موضوعـات نیز داسـتان، علـوم تربیتي، مدیریت 
خانـواده و هنـر بـه ترتیـب بـا 82، 59، 49 و 43 عنوان كتاب 

مناسـب از بیش تریـن فراوانـي برخوردارند.
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اهمیت داســتان گویی در افزایش انگیزه و تسهیل یادگیری و به یادسپاری مفاهیم آموزشی و تربیتی 
همواره مورد تأكید متخصصان بوده اســت. دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی در سال های اخیر همراه با 
فاصله گرفتن از توجه صرف به مفاهیم پر حجم آموزشی، با توجه به نقش مهم کتاب های داستانی در ایجاد 
لذت مطالعه و تداوم آن در کودکان و نوجوانان، همكاری با پدیدآوردگان و ناشران كتاب های داستانی را مورد 
توجه قرار داده است. برگزاری سی ویكمین دوره نمایشگاه بین المللی كتاب تهران، بهانه ای شد تا نشستی با 
عنوان »بایدها و نبایدهای تألیف و ترجمه كتاب های داستانی« با حضور مدیركل و معاونت این دفتر، داوران، 

نویسندگان و ناشران كتاب های داستانی برگزار شود. آنچه می خوانید گزارشی از این نشست است.

70 درصد داستان ها تأیید می شوند
در آغــاز نشســت، فریبا كیا، معاون دفتر انتشــارات 
و تكنولوژی آموزشــی، در اظهاراتی گفت: »حدود شــش 
ســال است که دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، برپایی 

نقش کتاب های داستانی
 در گســـــترش ذهن 
گزارشی از نشست ناشران داستانی در نمایشگاه بین المللی كتاب تهران

س. رمضان پور

نمایشــگاه کتاب را برای خود فرصتی می شمارد تا ضمن 
برگزاری کارگاه ها و نشســت های گوناگــون، نقطه نظرات 
ناشران و مؤلفان را، به منظور ارتباط هرچه بیشتر با آن ها، 

دریافت کند.«

 بخشیسامان
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خانم كیا پس از اشــاره به سابقة 20 سالة سامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتی در این دفتــر، افزود: »با توجه به 
نقش  و تأثیر كتاب های داستانی در پیشبرد مأموریت اصلی 
آموزش وپــرورش در تربیت دانش آمــوزان از طریق انتقال 
ارزش های اخالقی و كســب مهارت و توسعة ذهن، از سال 
1392، سامان دهی و معرفی كتاب های مناسب داستانی در 
دستور كار قرار گرفت. از آن زمان تاكنون، بیش از پنج هزار 
عنوان كتاب از ســوی 250 ناشر داستانی دریافت و ارزیابی 

شده كه حدود 70 درصد آن ها مورد تأیید قرار گرفته  اند.«
كیا اصلی ترین دلیل تشكیل این نشست را بیان دالیل 
داوران در رد آثار و شنیدن نقطه نظرات ناشران در جهت هر 
چه بهتر شدن آثار داستانی دانست و گفت: »24 ناشري که 
در این پنج ســال با ما همکاری داشته اند، حدود 40 درصد 

کتاب های مناسب را تولید کرده اند.«

دالیل رد شدن کتاب های داستانی
محمد ناصری، مدیركل دفتر در سخنانی با تأكید بر 
نزدیك بودن دغدغة ناشــران آموزشی و دفتر متبوعش در 
استفاده از ظرفیت ادبیات داستانی برای دانش آموزان گفت: 
»پیش از سخنان معاونت پرورشی وقت در سال 1392 که 
خواستار ورود دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به بحث 
سامان دهی کتاب های داستانی شد، ما با توجه به اهمیت آن 
در مباحث تربیتی، همواره با شعر و داستان در مجالتی مانند 

جوانه ارتباط داشتیم.«
این مقام مســئول افزود: »با مطرح شدن سامان دهی 
کتاب های داســتانی، از ابتدا شــاهد همراهی و هماهنگی 
ناشــران ادبیات داســتانی بوده ایم به گونه ای كه در فضای 

كتاب های كمك درســی در ابتدای كار حــدود 18 درصد 
تولیدات مناســب بودند، در حالی كه 72 درصد كتاب های 
داســتانی كه به دســت ما می رســند، با اهداف آموزشی 
هماهنگ اند و اگر روند همکاری ها به نحو احسن ادامه یابد، 
به  زودی بالغ بر 90 درصد كتاب های داستانی كه به دست 

ما خواهند رسید، مناسب خواهند بود.«
به گفتة ناصری، والدین و دانش آموزان با مراجعه به سایت 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی  به راحتی می توانند، 
کتاب های داستانی مناسب را در تمامی ژانرها انتخاب کنند. 
وی تصریح كرد: »اگر برای هــر  كتاب 100 امتیاز در نظر 
بگیریم، ما كتاب هایی را كه زیر 60 امتیاز كســب می كنند 
مناســب نمی دانیم. عالوه بر محتوای نامناسب، شلختگی 
زبانــی، نثر به هم ریخته، رعایت نکردن مســائل مربوط به 
كتاب  ســازی، مانند تصویرسازی و اصول گرافیك، از جمله 
دالیلی هســتند كه باعث رد شدن كتاب  ها می شوند. برای 
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مثال اولین وظیفة آموزش وپرورش زبان آموزی اســت و اگر 
کتابی ابتدایی ترین مسائل زبان شناسی را زیرپا گذاشته باشد، 
بدون تردید از نظر ما مردود اســت. یا در حوزة ترجمه هر 
کسی شایستگی آن را ندارد که کتابی را در حوزة داستانی 

برای بچه ها ترجمه کند.
جاری بودن نگاه فرهنگی تربیتی در كتاب های داستانی 
از مهم ترین نكاتی بود كه ناصری بر آن تأكید كرد و گفت: 
»ممکن اســت از دید شما به عنوان یک خواننده، کتابی به 
لحاظ فانتزی عالی باشــد، ولی از نگاه ما مناسب نباشد یا 
درجة یک محســوب نشــود؛ چون نگاه فرهنگی و تربیتی 
مدنظــر ما در آن وجود ندارد. در اینجا باید این نکته را هم 
اضافه کنم که شاید 20 درصد از کتاب هایی که از نظر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد تأیید قرار گرفته اند، از نظر ما 
مورد تأیید نباشند. چون خط قرمزهای ما برای تأیید کتاب 
با وزارت ارشاد قدری متفاوت است. مثاًل شاید از نظر ارشاد 
داســتان ضعیف و قوی هر دو مجــوز بگیرند، اما از نظر ما 
آثار ضعیف قابل قبول نیستند. یا کتاب هایی از نظر ما قابل 
قبول اند که ضد مدرسه یا معلم نباشند. ضمن اینکه  ممکن 

است نکاتی هم از چشم آن ها دور مانده باشد.«
وی با برشــمردن مصداق های مسئله ســاز كتاب های 
داستانی حوزة ترجمه گفت: »در حوزة كتاب های ترجمه ای، 
مهم ترین مشكل، انتقال شكلی از فرهنگ است كه با فضای 
مدرسه، فرهنگ و رویكرد تربیتی ما تناسب ندارد. فحاشی، 
تبلیغ فرهنگ غربی، داشــتن تصاویر نامناسب و متن های 
مســتهجن از جمله مواردی هســتند كه بــدون تردید و 

بالدرنگ از جانب ما رد می شوند.«
مدیركل دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی با تأكید بر 
اینكه ما كتاب  ها را صرف نظر از نام نویسنده و ناشر آن مورد 

بررســی قرار می دهیم، تصریح كرد: »در حوزة كتاب های 
داستانی تألیفی مهم ترین مسئله، رعایت نكردن مالحظات 
فرهنگی  است که  ناشران فرهنگی  و قدیمی تر این مالحظات 
را بیش از ناشــران آموزشــی که به تازگی به تولید کتاب 
داستان رو آورده اند، مد نظر دارند و بیشتر رعایت می کنند.«
وی افزود: »من كتابی تألیفی را دیدم كه مفاخر ادبیات 
كهن ایران را كه مورد احترام همة ماست، به اصطالح دست 
انداخته بود تا موجب خندة بچه  ها شود! در حالی كه به بهانة 
خنداندن بچه  ها نباید به مفاخر ادبیات كشور یا معلمان یا 

دیگر مسئوالن مدرسه بی احترامی کرد.«
دست انداختن یک معلم یا دیگر دست اندرکاران مدرسه 
از جمله مصداق هایی هستند که باعث تأیید نشدن کتاب ها 
می شوند. استفاده از ادبیات شعاری هم یکی دیگر از  اسباب 
رد شدن آثار اســت. به گفتة ناصری، رعایت نكات دستور 
زبان فارســی در تألیف كتاب  ها در كنار شخصیت پردازی 
قوی داستانی و رعایت مســائل فنی، مثل وزن و قافیه در 
کتاب های شعر از جمله نكاتی هستند كه باید در كتاب  های 

تألیفی مورد توجه باشند. 

نقدهای ناشران
ناشــری که خود را فرهنگی بازنشســته معرفی كرد، 
با تأكید بر اینكــه با مؤلفانی كار می كند كه همگی از اهل 
قلم و بازنشســتگان فرهنگی هســتند و از ضرورت رعایت 
خط قرمزهای فرهنگی، ادبی و اخالقی اطالع دارند، گفت: 
»من 14 جلد كتاب به دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 
ارسال كردم که فقط یكی از آن ها تأیید شد. آن هم مجموعه 
شــعری به زبــان آذری بود. برای من جای تعجب اســت، 
چرا این کتاب ها که از قالب شــعر و داستان به عنوان بستر 
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آموزشی استفاده کرده و تمامی اصول در آن ها رعایت شده، 
رد شده اند؟«

این ناشــر ادامه داد: برای مثــال، من کتابی را به دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی دادم که دربارة پسر یک خان 
روستایی بود. پسر سعی داشت به زور  با دختِر یکی از نوکران 
پدرش ازدواج كند. دختر که به او عالقه ای نداشــت، با پسر 
دیگــری فرار کرد و در کمتر از 24 ســاعت هر دوی آن ها 
کشته شــدند. مؤلف کتاب می خواست با گفتن این قصه، 
عاقبت فرار را به بچه ها گوشزد کند. اما این کتاب مورد تأیید 

واقع نشد.«
یکی از کارشناسان دفتر تألیف کتاب ریاضی، با تأکید 
بر نقش و اهمیت  داســتان در مقولة آموزش گفت: »دکتر 
بهزاد، یکی از اســتادان برجستة ریاضی، کتابی را با زمینة 
داستانی در حوزه تخصصی آموزش ریاضیات نوشته است. 
آیا دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی سازوکارهایی را به 
منظور بهره گیری از چنین ظرفیت هایی  در نظر دارد یا خیر 
و آیا داوران خاصی به منظور داوری این گونه کتاب ها تربیت 

کرده است؟«
کارشــناس دیگری   همین ســؤال را درباره بهره گیری 
از ادبیات داســتانی و تربیت نویسندگان  به منظور آموزش 

مسائل اعتقادی برای بچه ها مطرح کرد.
 مدیر یكی دیگر از انتشــارات آموزشــی كه در حوزة 
كتاب های داســتانی هم فعالیت دارد، خطــاب به داوران 
کتاب های داســتانی گفــت: من فکر می کنم کــه داوران 
با حساسیت بیشــتری کتاب های ناشــران آموزشی را در 
حوزه های داســتانی بررســی می کنند. به عنوان نمونه، در 
حوزة کتاب های ترجمه ای، کتابی که توسط ناشران آموزشی 
ارسال شده است، مورد تأیید قرار نمی گیرد، اما همان کتاب 

اگر توســط ناشر دیگری برای شما ارسال شود، مورد تأیید 
واقع می شود.«

وی در ادامه با ســخت گیرانه خواندن مالحظات دفتر 
انتشــارات و تكنولــوژی آموزشــی گفت: »وجــود برخی 
خشونت های کنترل شده در کتاب یا شوخی های متناسب 
با    مدرسه،    باعث می شود رغبت خواننده بیشتر و مقداری از 

هیجانات دانش آموزان تخلیه شود.«
یكی دیگر از ناشــران حاضر در نشست گفت: »چنین 
ممیزی هایی باعث می شــود كتاب های داســتانی شــبیه  
كتاب های درسی شوند.  بچه ها نیازهای متفاوتی دارند. ما 
معمواًل از باال برای بچه ها تصمیم می گیریم، در حالی که باید 
توجه داشته باشیم داستان مقوله متفاوتی است که چنین 

نگاهی در آن اثرگذار نیست.«
یکی از داوران حاضر در نشســت، در پاسخ به برخی از 
انتقادات مطرح شده گفت: »من اخیراً کتابی را دربارة آلمان 
پس از جنگ جهانی دوم خواندم که شــخصیت پردازی و 
قالب داستانی فوق العاده قوی و پرکششی داشت. اگر ناشر 
یکی از بندهای  آن را که مخالف فرهنگ و اعتقادات ما بود، 
مورد تجدید نظر قرار می داد، حتمًا این کتاب تأیید می شد. 
یا کتاب خوبی نوشــته شده  بود که در جایی از آن، به معلم 
توهین شده بود. متأســفانه چنین کتاب هایی را نمی توان 

پذیرفت.«

لزوم توجه به نیازهای نسل جدید
خانم ناشری با بیان اینکه خودش فرزند هشت ساله ای 
دارد، بر توجه داوران به سلیقة بچه های نسل جدید تأكید 
كرد و بیان داشت: »برای بچه های امروز، خواندن یك رمان 
عاشقانه یا كتاب  روان شناسی، مهم تر از خواندن كتابی در 
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حوزة جنگ است كه برای نسل ما حائز اهمیت بود. توجه 
نداشتن به سلیقة دانش آموزان باعث می شود وقتی آن ها 
را برای دیدن نمایشــگاه كتاب می آوریم، دســت خالی از 

غرفه  ها خارج شوند.«
خانمــی که خود را روان شــناس معرفی کرد، با طرح 
این پرســش ها که: آیا کارشناسان شما از نیازهای بچه ها 
اطــالع دارند؟ و آیا بچه ها    واقعًا کتاب های تأیید شــده را 
می خوانند؟ گفت: »متأســفانه خیلــی از کتاب هایی که 
توسط شما انتخاب شده اند، مورد رضایت نسل نوجوان ما 
نیست. باید کارشناسی شود که بچه های ما در چه فضایی 
هســتند و به چه کتاب هایی عالقه دارند. بچه های امروز 
بچه های دهة60 نیستند که تنها منبع اطالعاتی شان صدا 
و ســیما باشد. توجه داشته باشــید اگر بچه ها در کودکی 
لــذت خواندن را تجربه نکنند، در بزرگ ســالی هم آن را 

تجربه نمی کنند.«

پاسخ های داوران
محمد علــی قربانی، یكی از داوران دفتر انتشــارات و 
تكنولوژی آموزشی، در پاسخ به برخی سؤاالت مطرح شده 
گفت: »هر اندازه هم كه توصیه شود فضای مدرسه باید باز 
باشــد، باز نمی توان پذیرفت كه در كتاب های داســتانی از 
مشروبات الكلی یا روابط آزاد دختران و پسران صحبت شود. 
فضای مدرسه دارای حرمت هایی است كه این حرمت  ها باید 
رعایت شوند. در کشور ترکیه خیلی چیزها آزاد است، اما در 
مسجدها باید میزانی از پوشش را رعایت کرد. فضای مدرسه 
هم شبیه مسجد است که مالحظات آن باید رعایت شود.«

ناصر نادری، یكی دیگر از داوران هم با بیان اینكه روی 
آوردن به رمان های تألیفی ویژة كودكان و نوجوانان از سوی 
ناشــران، پدیدة قابل اعتنایی اســت، گفت: »این واقعیت 
وجود دارد كه كارهای ترجمه ای نسبت به كارهای تألیفی 
جذاب ترند و بچه  ها به كارهای ترجمه ای اقبال بیشتری دارند. 
سوژه یابی، زایش ذهنی ادبی، خالقیت و رعایت جنبه های 
زیبایی شناسی از مهم ترین مسائلی هستند كه در كتاب های 
تألیفی به درستی رعایت نمی شوند. كتاب های ترجمه ای به 
لحاظ كتاب سازی و رعایت نكات بصری از كتاب های تألیفی 

بسیار قوی تر عمل می كنند.« 
نادری اظهار داشت: »پدیدة غلبة ترجمه بر تألیف نگران 
كننده اســت. درست اســت كه ما نمی توانیم به واقعیات 
بچه های امروز بی تفاوت باشــیم، اما نمی توانیم نســبت به 

هنجارهای مد نظر هم  اعتنا نکنیم.«
مهــری ماهوتی، شــاعر و یكی دیگــر از داوران دفتر 
انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی هم گفت: »در وضعیت 
اقتصادی نامناسب امروز، دست شما ناشران را به دلیل اینکه 
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به سوی کتاب و نشر می روید، می بوسم. باید بگویم متأسفانه 
در حوزة كتاب های شعر نوجوان با وضعیت مناسبی روبه  رو 
نیستیم. كتاب هایی در این حوزه تولید می شوند كه باوجود 
حجم زیاد، كل محتوای آن ها در چهار خط هم نمی گنجد؛ 
گرچه  در بخش کودک کارهای قشنگ تری ارائه و با عالقه 

بیشتری کار می شود.«
ماهوتی افزود: »در حوزة كتاب های ترجمه ای، ســلیقة 
مترجــم در جایگزینی لغت ها و تلطیف فضای كار بســیار 
حائز اهمیت اســت. مدتی قبل یک کار ترجمة سه جلدی 
را داوری می کردم که محتوای خوبی داشت، اما مترجم اثر 
آن را با ادبیات نامناسب، یعنی با همان ادبیاتی که می گویید 
بچه ها دوست دارند و امروزه آن ها را بر زبان می آورند، ترجمه 
کرده بود. من نتوانســتم خودم را راضی و آن را تأیید کنم. 
چند روز قبل، ناشر دیگری ترجمة دیگری از همان کتاب را 
برای ارزیابی فرستاد. مترجم این کتاب، آن کلمات زشت را 
به خوبی تلطیف کرده بود. به همین دلیل معتقدم که مترجم 
اوضاع را عوض می کند و مترجم خوب می تواند کتاب بد را 

نجات دهد.«
مهری ماهوتی تأكید كرد: »برخی از كتاب  ها شــاید به 
لحاظ مفهومی دارای سطح خیلی باالیی نباشند، اما دارای 
طنزی شــیرین و تصویرگری مناسبی هســتند كه لذت 

خواندن را به خواننده انتقال می دهند.«

داستان،  کتاب درسی نیست
محمــد ناصری، مدیركل دفتر انتشــارات و تكنولوژی 
آموزشی، در پایان پس از شنیدن سخنان ناشران و داوران، 

در جمع بندی سخنان آن ها و در پاسخ به یکی از منتقدان 
که از شــبیه شدن  کتاب های داستانی به کتاب های درسی 
انتقاد کرده بود، ضمن تأكید بر ضرورت تعامل بیشتر دفتر 
انتشارات با ناشــران، گفت: »قرار نیست در حوزة تألیف و 
ترجمة كتاب های داســتانی، ما دنباله رو كتاب های درسی 
باشیم. خط مشی ما در حوزه کتاب های داستانی، غنی سازی 
اوقات فراغت دانش آموزان است، در حالی که جنس کتاب 

درسی آموزشی است.«
وی در پاسخ به ســؤال دیگری در خصوص تربیت افراد 
متخصص بــرای داوری آثار خاص مانند آموزش داســتانی 
ریاضیات، گفــت: »ما در دفترمان افراد متخصصی داریم که 
می توانند در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند. اکنون 
بیشتر افراد اهل قلم به دلیل همکاری با ما در تألیف مجالت 
رشد و به واسطه کارگاه های قصه نویسی که برگزار می شود، 
با ما ارتباط دارند. دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مدت 
زمان طوالنی اســت که با فضای قصه در تماس است و ما به 
ناشران آموزشی هم که به تازگی وارد این فضا شده اند خوشامد 

می گوییم.«
ناصری در پاســخ به نقد دیگری مبنی بر اینکه داوران 
آموزشی سخت گیری بیشتری در بررسی کتاب های داستانی 
ناشــران آموزشــی اعمال می کنند، گفت: »ما کتاب ها را 
صرف نظر از اینکه ناشــر آن برچسب آموزشی دارد یا خیر، 
بررســی می کنیم. ما  باید همواره ضمن رصدكردن فضای 
داستان نویسی، توجه داشته باشیم كه ایرادات كار كه باعث 
ریزش مخاطب می شوند، كجا هستند و با رفع آن ها، هرچه 

بیشتر به تولید داستان های جذاب تر اقدام كنیم. «
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مراسـم پایانی »شـانزدهمین جشـنوارة کتاب رشـد«، روز 12 آذر 1397، در محل مرکـز آفرینش های فرهنگی 
هنـری »کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان« بـا معرفـی 38 اثر برتر بـه پایان رسـید. بـه گزارش 
خبرنـگار »سـامان  کتـاب« در این مراسـم که با حضور جمعـی از مسـئوالن آموزش و پرورش، شـخصیت های 
فرهنگـی و جمـع زیـادی از معلمـان، ناشـران و پدیدآورنـدگان کتاب های آموزشـی و تربیتی برگزار شـد، 16 

کتـاب بـه عنوان برگزیده دسـت یافتنـد و به 22 کتـاب عنوان تقدیـری و جایزه دوم جشـنواره اعطا شـد.
از 60 ناشـر نامـزد، آثـاری از 25 ناشـر موفـق بـه کسـب عنـوان برگزیده و تقدیری شـدند که شـش ناشـر 
شهرسـتانی و بقیـه تهرانی بودند. بین ناشـران، »انتشـارات مدرسـه« با کسـب هشـت جایزه و »انتشـارات 
فاطمـی« بـا کسـب چهار جایـزه، باالتر از دیگران ایسـتادند. انتشـارات شـهر قلـم، طالیی و کانـون پرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان نیز هر کـدام دو جایـزه از آن خـود کردند. بقیه ناشـران هر کدام یـک جایزه به 

آوردند. دسـت 
گفتنی است فقط 7 عنوان از 38 عنوان اثر برگزیده و تقدیری ترجمه ای هستند.

دبیرخانة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي

پايان شانزدهمین جشنوارة کتاب 
با معرفی 38 کتاب برتر

 بخشیسامان
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برگزیدگان شانزدهمین جشنواره
é در گـروه داوری آمـوزش و پرورش کودکان اسـتثنایی، کتاب »تئاتردرمانی 
در کـودکان و نوجوانـان مبتـال بـه اوتیسـم، راهنمای عملی برنامـة هنر برای 
خانواده هـای کـودکان مبتـال بـه اختالل هـای طیـف اوتیسـم«، تألیـف کاوه 
مقدم و هومن سـرابی از »انتشـارات وانیا«، لوح سپاس و تندیس شانزدهمین 

جشـنواره را برای مؤلفـان خود به ارمغـان آورد.
در گـروه داوری بـازی و سـرگرمی، مجموعـة سـه جلـدی »بازی بـا ابزارهای 
سـاده: بازی هـای چـوب، بازی هـای سـنگ و بازی هـای طنـاب«، تألیـف 
معصومه پورطاهریان، از »انتشـارات شـهر قلم«، لوح سـپاس و جایزۀ تقدیری 

جشـنواره را از آن خـود کرد.

é در گروه داوری پیش دبسـتانی: کتاب های آموزشـی، مجموعة سـه جلدی: 
»ماجراهـای ریحانـه و پیشـی کوچولو«، از »شـرکت انتشـارات فنـی ایران«، 
بـر همگنـان پیشـی گرفت و با کسـب عنوان برگزیـده، تندیس و جایـزۀ اول 

جشـنواره را نصیـب مؤلف خـود، معصومـه یزدانی کرد.

é در دیگـر گـروه حـوزۀ پیش دبسـتانی، یعنـی بخـش کتاب های داسـتانی، 
دو اثـر بـه صـورت مشـترک بـه عنـوان برگزیـده و دو اثر به طور مشـترک به 
عنوان تقدیری دسـت یافتند. داوران جشـنواره، »بفرما آب انار«، سرودة مریم 
هاشـم پور، از »انتشـارات مؤسسـه فرهنگی مدرسـه برهـان« و مجموعه پنج 
جلـدی »ترانه هـای نیایش« سـروده مصطفـی رحماندوسـت، از »انتشـارات 
افـق« را به طـور مشـترک شایسـتة عنوان تقدیـری این گروه دانسـتند و لوح 
سـپاس و تندیـس جشـنواره را مشـترکاً بـه صاحبان مجموعـة هفت جلدی 
»دوسـت داری ... باشـی؟«، اللـه جعفـری و مجموعـة هفـت جلـدی »گیلی 
گیلـی«، سوسـن طاقدیـس اهـدا کردنـد. هـر دو کتـاب برگزیـدۀ این بخش 

توسـط »مؤسسـه فرهنگی مدرسـة برهان« منتشر شـده اند.
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é

é در گـروه داوری تاریـخ و زندگی نامـه، عنـوان و جایزۀ تقدیری جشـنواره به کتاب 
»پرده نشـینان عهـد ناصری: نگاهـی به حیات اجتماعی زنان در عهـد قاجار«، تألیف 

پریسـا کدیور، از »انتشـارات گل آذین« تعلق گرفت.

é در گـروه داوری تربیـت بدنـی، عنـوان و جایـزة تقدیـری بـه کتاب »حیـاط پویا: 
طراحـی بازی هـا و مهارت هـا در حیـاط مدرسـه«، تألیف سـمانه قائدیـان و ابراهیم 

نیکومنش، از »انتشـارات سلسـله« اختصـاص یافت.

é در گروه داوری تعلیم و تربیت دینی، مجموعة »دوسـت عزیزم خدا«، تألیف سـید 
محمـد مهاجرانـی، از »انتشـارات کتابک« و مجموعة »سـتاره های دوست داشـتنی« 
نوشـتة محسـن هجری، از »انتشـارات شـهر قلم« عنوان تقدیری را مشترکاً تصاحب 
کردنـد و از تندیـس جشـنواره و عنـوان برگزیدة این گـروه به نفع کتاب »پـول، خدا، 

بچه هـا« تألیف غالمرضا حیدری ابهری، از »انتشـارات جمال« چشـم پوشـیدند.

é داوران گـروه حسـابداری و بازرگانـی جشـنواره، لـوح سـپاس و عنـوان تقدیـری 
ایـن گـروه را شایسـتة کتاب »حـل  و  فصل اختالفـات در محیط کار«، ترجمة سـارا 

یوسـفی، از »انتشـارات آوند دانش« دانسـتند.

é در گروه داوری داسـتان کودک، »داسـتان لئو« ترجمة کیوان عبیدی آشـتیانی، 
از »انتشـارات مؤسسـة فرهنگـی فاطمـی« خـود را بـرای دریافت عنـوان تقدیری 
جشـنواره سـزاوارتر نشـان داد. در ایـن گـروه ،گرچـه جایـزة ترجمه بـه یک خانم 
رسـید، امـا جایـزۀ تألیـف بـه طور مشـترک بـه دو آقـا داده شـد. به ایـن ترتیب، 
»قصة پیرزنی که دلش می خواسـت تمیزترین خانة  دنیا را داشـته باشـد« نوشـتة 
زنده یاد شـکور لطفی، از »انتشـارات شـهر قلم«، و»من مترسـکم ولی می ترسـم«، 
نوشـتة احمد اکبرپور، از »مؤسسـه فرهنگی فاطمی«، در عنوان برگزیده و تندیس 

جشـنواره این گروه شـریک شدند.
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é

é امـا در گـروه داوری داسـتان نوجوانـان و بزرگ سـال، کتابـی عنـوان برگزیـده را به 
دسـت نیـاورد،  ولـی عنـوان و جایـزۀ تقدیـری ایـن گـروه به طور مشـترک بـه »باد و 
کاه«، نوشـتة محمدرضا بایرامی، از »انتشـارات کتاب نیسـتان« و »نجات االغ«، نوشتة 

فاطمـه دهقان نّیـری، از »انتشـارات محراب قلم« رسـید.

 Adobe( »در گـروه داوری رایانـه، کتـاب »خودآمـوز تصویری فتوشـاپ سی سـی é
Photoshop CC(، تألیـف علـی محمـودی، از »انتشـارات دانشـگاهی کیـان« بـه 

عنـوان تقدیری بسـنده کرد.

é در گـروه داوری روان شناسـی، »هنـر گـوش دادن«، ترجمـة روح اهلل میـرزا  آقاسـی، 
محصـول مشـترک »انتشـارات دانش آفریـن« و »رشـد اندیشـه«، گـوی توفیـق را از 

ربـود. هم گروهی هـا 

é در گـروه داوری ریاضـی، کتـاب »اگر... نگاهی متفاوت به عددها و اندازه های بسـیار 
بـزرگ«، ترجمـة فـروغ فرجـود، از »مؤسسـة فرهنگی فاطمـی« نیز به عنـوان کتاب 

تقدیـری و جایزة دوم جشـنواره قناعت کرد.

é داوران گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی، از بیـن کتاب هـای ایـن گـروه، لـوح سـپاس 
و تندیـس جشـنواره را بـه کتـاب »مدخـل شـعر معاصـر فارسـی )از سـال 1285 تا 

1392(«، تألیـف شـهریار خسـروی، از »مؤسسـة فرهنگـی فاطمـی« اعطـا کردند.

é »خداحافظـی در خیابـان پاییـز«، سـرودۀ مریـم اسـالمی، توانسـت با قـدرت تمام 
تندیـس جشـنواره و عنـوان برگزیـده را در گـروه داوری شـعر، خاطره و نثـر ادبی این 
دوره از جشـنواره از آن خود سـازد. این کتاب محصول »کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان« اسـت.

é اما در گروه داوری علوم تجربی، که اغلب کتاب های آن ترجمه ای هسـتند، »آسـان بر 
فضایـی )آشـنایی با فنـاوری نانـو(«، تألیف سـمانه علی رضـا زاده باقـری، از »انتشـارات 

مؤسسـه فرهنگی مدرسـة برهان« عنوان تقدیری جشـنواره را به چنـگ آورد.
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é در گـروه داوری علـوم تربیتی و مدیریت خانواده عنوان اثر تقدیری جشـنواره به کتابی 
در موضـوع تربیـت خانواده رسـید. این کتاب، کتابی نبود جـز »والدین قطعاً تأثیرگذارند: 
چگونـه کودکانـی تربیـت کنیم که شـخصیتی به خود متکـی، مصمم و مهربان داشـته 
باشـند«، ترجمة سـتاره بابایـی، از »انتشـارات صابرین«. کتـاب »مدیریـت و برنامه ریزی 
کالس های چندپایه«، تألیف سید حشـمت اهلل مرتضوی زاده، از »انتشارات مؤسسة کورش 
چـاپ« نیـز توانسـت تندیس جشـنواره و عنوان برگزیدة گـروه را به نام خـود ثبت کند.

é کتاب دو جلدی »راهنمای حقوقی شـهروندان«، تألیف محسـن اسماعیلی، از »دفتر 
نشـر فرهنـگ اسـالمی« در گـروه داوری علوم و مطالعـات اجتماعی، یک سـر و گردن 
باالتـر از دیگـران ایسـتاد و عنوان تقدیری جشـنواره را در این گروه از آن خود سـاخت.

é در گروه داوری فرهنگ و هنر، مجموعة »خوش نویسـی اول، دوم و سـوم دبسـتان«، 
تألیـف زنده یـاد غالمرضـا تنهـا، از مؤسسـه فرهنگی مدرسـة برهان، شایسـتة کسـب 
عنـوان برگزیـده شـناخته شـد و به این سـبب، تندیس جشـنواره را به یـادگار به خانة 

ایـن هنرمند فقیـد بردند.

é امـا در گـروه قـرآن، داوران عنوان برگزیده و تندیس جشـنواره را شایسـتة مجموعة 
هشـت جلدی »یک داسـتان تخیلی با مفاهیم قرآنی«، نوشته کلر ژوبرت، از »انتشارات 

به نشـر« دانستند.

é داوران گـروه کار و فنـاوری، مجموعـه کتاب هـای »رایانـه بـرای اول، دوم و سـوم 
دبسـتان«، تألیـف هما ملک، از »مؤسسـة فرهنگی مدرسـه برهان« را بـه عنوان کتاب 

برگزیـده معرفـی کردنـد و تندیس جشـنواره را بـه آن هدیـه دادند.

é کتـاب »آجـر در معمـاری، زیبایی هـا و کارایی هـا«، تألیـف سـیدباقر حسـینی و 
سـیده زهرا سـیدین خراسـانی، از »دانشگاه تربیت دبیر شـهید رجایی«، در گروه داوری 
معماری، پیشـتاز شـد و عنوان برگزیدة این گروه و تندیس جشـنواره را تصاحب کرد.
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é در گـروه داوری مکانیـک و مکاترونیـک، کتـاب »خودروسـازی از صفر تا صد در 
ایران و جهان«، ترجمة حسـین عسـگری، از »انتشـارات طالیی«، به لوح سـپاس و 

عنوان تقدیری جشـنواره دسـت یافت.

é در گـروه داوری مهارت هـای زندگـی، تفکـر و سـبک زندگـی، که یکـی دیگر از 
گروه های پر کتاب جشـنواره به شـمار می رفت، عنوان تقدیری جشـنواره مشـترکًا 
بـه کتاب هـای »اقتصـاددان کوچک: راهنمـای کاربردی آموزش به کـودکان 6 تا 9 
سـال«، تألیف خانم زهره میرجابری، از »انتشـارات مفتاح حکیم« و مجموعة چهار 
جلدی »ده فرمان«، تألیف علی اصغر سـوادکوهی، از »نشـر نوشـته« اعطا شـد که 

هر دو ناشـر در شـهر اصفهان فعال اند.
امـا بـرای دریافت تندیس جشـنواره و عنوان برگزیدة این گروه کتابـی جز »بازی و 
فراغـت بـه مثابه خالقیت و معنویت: )چگونه جدی نباشـیم!(«، تألیف عبدالعظیم 

کریمی، از »مؤسسـه فرهنگی مدرسـة برهان« شایسته تشخیص داده نشد.

é گروه داوری نمایش، فیلم و سـینما، عنوان تقدیری گروه، لوح سـپاس و جایزة 
دوم جشـنواره را به این دو کتاب تقدیم کرد: »آماده سـازی اسـتوری برد«، ترجمة 
ناصـر گل محمـدی، از »انتشـارات کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان« و 
کتـاب »دومی ها«، از مجموعة نمایش نامه های مدرسـه، تألیف مسـلم قاسـمی، از 

»مؤسسـة فرهنگی مدرسة برهان«.

é در گـروه داوری هنرهـای تجسـمی و مباحـث عمومـی هنر نیـز »فرهنگ نامة 
هنـر« تألیـف محمد شـمخانی، از »انتشـارات طالیـی« بهتر از دیگران تشـخیص 
داده شـد و تندیـس جشـنواره و عنوان کتاب برگزیده را بـه خویش اختصاص داد.

é در چهار گروه داوری زبان  عربی، زیست شناسـی، شـیمی و فیزیک، هیچ کتابی 
به فهرسـت کتاب های برگزیده یا تقدیری جشـنواره راه نیافت.
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آموزِش خواندن کافی نیست. عشق به خواندن را به کودکان بیاموزیم.
این جمله از اسـکینر، نویسـنده و روان شـناس شـهیر آمریکایی، به شکلی 
کوتـاه و البتـه گویـا، چکیـدة هدفـی اسـت کـه جشـنوارة کتاب رشـد با 
گذشـت 15 دوره آن را دنبـال می کنـد و امـروز، اینجا و نزدیک بـه نیمة آذر 
مـاه، در »مرکـز آفرینش های فرهنگی هنـری کانون پرورش فکـری کودکان 
و نوجوانـان«، در شـانزدهمین آییـن اختتامیة این جشـنواره، نویسـندگان، 
مترجمـان، ناشـران، معلمـان و اهالـی فرهنگ و رسـانه گرد هـم آمده اند تا 
بـاری دیگر شـاهد معرفی برتریـن پدیدآورندگان حوزه کتاب های آموزشـی 
و تربیتی باشـند. کسـانی که »عشـق به خواندن« سـرلوحة آثارشـان است 
و به بـاور محمد ناصری، دبیر شـانزدهمین جشـنواره کتاب های آموزشـی و 

تربیتـی رشـد، شـأن و جایگاهی خاص به جشـنواره بخشـیده اند.

گزارشي از مراسم پایاني شانزدهمین جشـــنوارة کتاب رشد

قهرمان هـایي که 
ــط پایان گذشتند از خـ

سمیه  میرزایي

 بخشیسامان
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دمیدن بر تنور مطالعه
ناصـري در ایـن آییـن در بیـان اهمیـت جشـنوارة کتـاب 
رشـد گفت: »در سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، 
از  پشـتیبانی  راسـتای  در  را  متفاوتـي  جشـنواره های 
برنامه هـای درسـی برگـزار می  کنیـم. در یکی دو مـاه اخیر، 
سـه جشـنوارة عکـس رشـد، فیلـم رشـد و امروز جشـنوارة 
کتـاب رشـد را برگزار کردیـم. البته این جشـنواره از جایگاه 

باالیـی در وزارت آموزش وپـرورش برخـوردار اسـت.«
مدیـرکل دفتـر انتشـارات و تکنولـوژی آموزشـی ادامـه داد: 
»دفتـر مـا دائـم بـر تنـور مطالعـه می دمد و اساسـًا فلسـفة 
وجـودی ایـن دفتـر رونـق امـر کتاب خوانـی اسـت. بالـغ بر 
50 سـال از انتشـارات مجـالت رشـد می گذرد که به شـکل 
غیررسـمی و غیراجبـاری مـورد اقبـال دانش آمـوزان قـرار 
گرفته اسـت. مـا به این موضـوع اعتقاد داریم کـه مطالعه از 

سـر اجبـار تأثیر مثبتـی نخواهد داشـت.«
وی بـا اشـاره بـه رونـد همکاری ناشـران بـا دفتر انتشـارات 
و تکنولـوژی آموزشـی گفـت: »در مجمـوع هزار و 27 ناشـر 
در سـامانة مـا عضـو هسـتند و به محض انتشـار کتابشـان، 
نسـخه ای از آن را برای ما مي فرسـتند تا توسـط 400 داور، 
آن ها را از لحاظ اسـتانداردهای موجود در دفتر انتشـارات و 
تکنولـوژی بررسـی کنیم تا به اصطالح، سـره از ناسـره جدا 
شـود. البته در سـال گذشـته حـدود نیمی از ایـن کتاب ها، 
فاقـد اسـتانداردهای مدنظر وزارت آموزش وپـرورش بودند.«

ناصـری تصریـح کـرد: »مجموعـة کتاب هـا بـه گروه هـای 
درجـة یـک، درجة دو و درجة سـه تقسـیم بندی می شـوند. 
کتاب هـای درجـة یـک و دو کـه امسـال تعدادشـان به یک 
هـزار و 136 عنـوان کتـاب رسـید، براسـاس نظـر90 داور 

و کمیتـه ای علمـی متشـکل از هفـت عضـو کـه بـر فراینـد 
داوری نظـارت می کننـد، در این دوره از جشـنواره به رقابت 
بـا یکدیگر پرداختنـد. در نهایت از میـان کتاب های موجود، 
برتـر معرفـی شـدند.  به عنـوان کتـاب  38 عنـوان کتـاب 
همچنیـن 16 کتـاب از میان برترین ها به عنوان کتاب سـال 
اعـالم خواهنـد شـد و بقیـه کتاب هـای تقدیری هسـتند.«

دبیـر شـانزدهمین جشـنوارة کتـاب رشـد اظهـار داشـت: 
بـوده  ایـن  سـال ها  ایـن  در  جشـنواره  سیاسـت  »اولیـن 
اسـت کـه بـه کتاب هـای تألیفـی بیـش از ترجمـه اي بهـا 
داده ایـم. البتـه کتاب هـای ترجمـه ای خوبـی داریـم امـا به 
کتـاب تألیفـی بیشـتر بهـا می دهیـم. از همة ناشـران که به 

محمـد ناصری: اولین سیاسـت جشـنواره در 
این سـال ها این بوده اسـت که بـه کتاب های 

تألیفی بیـش از ترجمه اي بهـا داده ایم
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کتاب هـای تألیفـی اهمیت می دهند و کسـانی کـه در پدید 
آوردن کتاب در شـرایطی که مشـکالت بسـیاری برای تهیة 
کاغـذ وجـود دارد، قدمـی برمی دارنـد، قدردانـی می کنـم؛ 
زیـرا کارشـان ارزنـده اسـت. همچنین کسـانی که بـه تولید 
ادبیات داسـتانی، به ویژه در حوزة پیش دبسـتانی و دبسـتان 

می پردازنـد نیـز قابـل تقدیر هسـتند.«
مدیـر کل دفتـر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی بیـان کرد: 
»ایـن جشـنواره بـه کتاب سـازی درسـت، اصولـی و موفـق، 
کتـاب  سـرگرم کنندگی  جنبـة  و  تأثیرگـذاری  جاذبه هـا، 
توجـه دارد. کتـاب مناسـب کتابـی اسـت کـه بـه نیازهـای 
مخاطبـان کـه البته صرفًا کودکان و نوجوانان نیسـتند، بلکه 
معلمـان و خانواده هـا را نیـز در بـر می گیـرد، پاسـخ دهـد. 
البتـه منظـور از نیـاز، نیازهـای واقعـی مخاطبان اسـت و نه 
نیازهـای بـازاری. کتـاب باید شـوق مطالعـه را  در مخاطب 

کند.« بیشـتر 

آموزش، راه برون رفت از مشکالت اجتماعی
قاسـم احمدی الشـکی، نایب رئیس کمیسـیون آموزش 
سـخنران  دیگـر  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  تحقیقـات  و 
ایـن آییـن بـود کـه در سـخنانی بـا تأکید بـر تأثیرگـذاری 
آموزش وپـرورش  مـا  کشـور  »در  گفـت:  آموزش وپـرورش 
از سـهم و تأثیـری کـه بایـد در حوزه هـای متفـاوت داشـته 
باشـد، برخـوردار نیسـت. یـک سـال پیـش با همتـای خود 
از مجلـس سـنای فرانسـه دیداری داشـتم و از نحـوة توزیع 
بودجـه پرسـیدم. اشـاره داشـت کـه در ایـن کشـور ابتـدا 
بودجـه در حـوزة آمـوزش توزیـع می شـود و بعـد بـه امـور 

می پردازیـم.«  دیگـر 

وی افـزود: »امـا در کشـور مـا باالتریـن رقم بودجه بـه امور 
رفاهـی، از جملـه صندوق های بازنشسـتگی، کمیتـة امداد و 
بهزیسـتی تعلـق می گیـرد. بودجه هـاي امنیـت و بهداشـت 
در مرتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد. البته که هر یـک از آن ها 
در جـای خـود اهمیـت دارنـد، اما نبایـد از اهمیـت آموزش 

غافـل بود.«
احمـدی الشـکی توضیـح داد كـه در سـال گذشـته 36 
بـرای  بودجـه  الیحـة  در  اعتبـار  تومـان  میلیـارد  هـزار 
آموزش وپـرورش پیش بینـی شـد کـه ایـن میـزان کمتـر از 
10 درصـد کل بودجـة پیشـنهادی بـود. بعـد از چانه زنی ها 
در کمیسـیون تلفیـق مجلـس، 6700 میلیـارد تومـان بـه 

قاسـم احمـدی الشــکی: در کشـــور مـــا 
آموزش وپـرورش از سـهم و تأثیـری کـه بایـد در 
حوزه های متفاوت داشـته باشـد، برخوردار نیست

شــماره ســـــیزدهم 
1 3 9 8 ر بهـــــــا

128



ایـن بودجـه اضافه شـد و به عـدد 42 هـزار میلیـارد تومان 
نفـری  میلیـون  یـک  خانـوادة  در  آن  بیشـتر  کـه  رسـید 
آموزش وپـرورش، صـرف حقـوق و مزایـا می شـود. او افـزود: 
»تـا زمانـی کـه ارادة الزم در دولـت و مجلس بـرای افزایش 
وضعیـت  نشـود،  ایجـاد  آموزش وپـرورش  وزارت  بودجـة 

همیـن گونـه اسـت.«
ایـن عضـو مجلـس دهـم ادامـه داد: »بـرای برون رفـت از 
مشـکالت اجتماعـی و بسـیاری از ناهنجاری هـا بایـد راه آن 
را در آموزش وپـرورش جسـت وجو کنیـم. اگـر می خواهیـم 
کمتـر از طالق و اعتیاد حرف بزنیـم، باید از آموزش وپرورش 
و جشـنواره هایی ماننـد جشـنوارة حاضـر کـه در این راسـتا 
تحـول  سـند  در  اگـر  کنیـم.  حمایـت  می شـوند،  برگـزار 
بنیادیـن مهم تریـن موضـوع را برنامـة درسـی ملـی در نظر 
بگیریـم، بایـد ببینیـم معلمـان و ناشـرانی کـه بایـد در این 

راسـتا کمـک کننـد، کجـای این سـند دیـده شـده اند.«
وی ادامـه داد: »ناشـران تمـام تـوان خـود را بـرای تولیـد 
کتاب هـای آموزشـی می گذارنـد، امـا وقتـی کتـاب درسـی 
بـرای سـال آینـده به صـورت سـلیقه ای یـا بـا بی دقتـی و 
اشـتباه در محتـوای کتاب هـا تغییر کند، عمـاًل این کتاب ها 
قابـل اسـتفاده نخواهنـد بود. در کشـورهایی ماننـد آلمان و 
ژاپـن هـر 10 سـال یـک بـار در کتاب هـای درسـی تجدید 
نظـر می شـود، اما متأسـفانه در کشـور ما ثبـات الزم در این 

زمینـه وجود نـدارد.
از سـوی دیگـر صدا وسـیما هـم کتاب هـای غیراسـتاندارد 
را تبلیـغ می کنـد و نقـش خـود را در معرفـی کتاب هـای 

مناسـب بـه درسـتی ایفـا نمی کنـد.«
نایـب رئیس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلـس افزود: 

»سـند تحول بنیادین نوشـته شـد، اما سـؤال اینجاسـت که 
کجـا بایـد اجرا شـود. اگـر مهم تریـن موضوع برنامة درسـی 
ملـی باشـد کجـای جامعـه بایـد دیـده شـود؟ مهم تریـن 
موضوع هـاي جامعـة امـروز کدام انـد و چـه انـدازه برایشـان 
هزینـه می شـود؟ امـروز در هلنـد ماجـرای پتروس فـداکار 
در موزه هـا مطـرح اسـت و بـرای آن هزینـه می شـود، اما ما 

چقـدر بـه شـهید فهمیده هـا بهـا داده ایم؟«
وی با بیان اینکه اگر قرار باشـد تحرکـی در آموزش وپرورش 
دانش آمـوزان  نیازهـای  بـا  آمـوزش  متناسب سـازی  بـراي 
ایجـاد شـود، بایـد بـه ناشـران پنـاه ببریـم، زیـرا حتـی در 
دانشـگاه ها هـم آمـوزش و نیاز با یکدیگر همسـان نیسـتند، 
گفـت: »مـا بایـد نیازهـا را بـا ناشـران در میـان بگذاریـم تا 
آن هـا دسـت مـا را بگیرند. مـا ملزم بـه حرکت در راسـتای 
سـند تحـول بر مبنـای نظام آموزشـی  3-3-6 هسـتیم که 
بایـد در ایـن راه از ناشـران و نخبـگان علمی کمـک بگیریم. 
نظـام آموزشـی 3-3-6 ولـو اینکه اشـکاالتی داشـته باشـد، 
بایـد بـر مبنـای آن و شـش زیرنظام تصویب شـدة تحت آن 
حرکـت کـرد کـه مهم تریـن آن برنامة درسـی ملی اسـت.«

یادی از زنده یاد توران میرهادی 
نمایـش بخش هایی از فیلم »توران خانم«، سـاختة رخشـان 
بنی اعتمـاد و نشـان دادن دغدغه هـای تـوران میرهـادی در 
تدویـن »فرهنگ نامـة کـودکان و نوجوانـان« و اسـتفاده از 
نظـرات آنـان در نوشـتن مقـاالت ایـن فرهنگ نامـه، بخش 
دیگـری از مراسـم اختتامیـة شـانزدهمین دورة جشـنوارة 

کتـاب رشـد را تشـکیل می دهد. 
زنـده یـاد تـوران میرهادی، اسـتاد ادبیات کودک، نویسـنده 
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درسـت انجـام دهیـم، امـا امکان پذیر نیسـت.« 
وی ادامـه داد: »بعـد از40 سـال هنـوز برخی هـا اسـم ایـن 
را  سـازمان  ایـن  و  نمی کننـد  بیـان  درسـت  را  سـازمان 
حالی کـه  در  می خواننـد.  درسـی  کتـاب  تألیـف  سـازمان 
نـام آن سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی اسـت. 
برخـی بـه ایـن سـازمان، مغـز متفکـر و برخـی آشـپزخانة 
آموزش وپـرورش می گوینـد. البتـه ایـن سـازمان مغز متفکر 

آمـوزش  و پـرورش  اسـت.« 
کـه  اسـت  متفکـر  مغـز  کـرد: »سـازمانی  اضافـه  تورانـی 
مرزگسـتر، گشـاده رو و گشـاده در باشـد و محوریت تحول را 
در دسـتور کار قـرار دهـد. اما آنچه که مغفول مانده، سـبک 

و کارشـناس آموزش وپرورش و شـخصیت برجستة فرهنگی 
اسـت. او بیـش از 60 سـال در گسـترة آموزش وپـرورش و 
فرهنـگ و ادبیـات کـودکان کوشـید و در ایـن راه یکـی از 
چهره هـای تأثیرگـذار سـدة کنونی ایـران اسـت. او به همراه 
همسـرش بـه مـدت 25 سـال »مجتمـع آموزشـی تجربـی 
فرهـاد« یـا »مدرسـة فرهـاد« را اداره کـرد. ایـن مجتمـع 
یکـی از آموزشـگاه های تجربـی ایـران بـود کـه هدف هـا و 
کارکردهـای آموزش وپـرورش مدرن در آن تجربـه و ارزیابی 
می شـدند. تـوران میرهـادی یکـی از بنیان گذاران »شـورای 
کتـاب کـودک« اسـت و از سـال 1358 سرپرسـتی تدویـن 
و تألیـف فرهنگ نامـة کـودکان و نوجوانـان را نیـز برعهـده 
داشـته  اسـت. میرهـادی را »مـادر ادبیات کـودک و نوجوان 

در ایـران« خوانده انـد.

درهای باز به روی ناشران آموزشی
و  پژوهـش  سـازمان  سرپرسـت  تورانـی،  حیـدر  دكتـر 
برنامه ریـزی آموزشـی وزارت آموزش وپـرورش هـم در ادامه 
و در سـخنانی گفـت: »آموزش محور توسـعه اسـت. سـؤال 
اینجاسـت که: کـدام آموزش وپرورش محور توسـعه اسـت؟ 
می توانیـم پاسـخ دهیـم آموزش وپرورشـی کـه در ُحسـن 
اجرای سـند تحـول بنیادیـن آموزش وپرورش اهتمـام ورزد 
تـا بتوانـد چشـم اندازهایی را کـه در سـند تحـول بنیادیـن 
دیـده شـده اند، جـاری و سـاری کنـد. این سـند قصـد دارد 
مبناهـا را متحـول کند. مـا امـروز در جامعه گرفتـار چرخة 
انجـام درسـت کارهـای نادرسـت شـده ایم. وقتی تشـخیص 
درسـت نباشـد، درمـان درسـت هـم جـواب نمی دهـد. چه 
را  آن هـا  داریـم  تـالش  کـه  اشـتباهی  پروژه هـای  بسـیار 

حیـدر تورانی: ما امـروز در جامعـه گرفتار چرخة 
انجـام درسـت کارهای نادرسـت شـده ایم. وقتی 
تشـخیص درسـت نباشـد، درمـان درسـت هم 

جــواب نمی دهد
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رهبـری چنیـن سـازمان هایی اسـت کـه بهتریـن سـبک، 
سـبک رهبـری اثربخـش اسـت.«

سرپرسـت سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی با بیان 
اینکـه سـند تحـول مبنایی اسـت که مـا در زمیـن دیگران 
بـازی نکنیـم، گفت: »اگـر گفته می شـود سـازمان پژوهش 
مغـز متفکـر آموزش وپرورش اسـت، منظور سـازمان کنونی 
نیسـت، بلکـه بایـد یـک سلسـله تحـوالت در خـود ایجـاد 

» کند.
تورانی بیان داشـت: »سـازمانی مغز متفکر است که محوریت 
تحـول را بـه برنامـة درسـی بدهـد، بـر شایسـتگی محوری و 
چندتألیفـی تأکیـد کنـد، اجـرای سـند را آرمـان خـود قـرار 
دهـد و بـه ایـن منظـور فرصت هـای درون و برون سـازمانی 
و بخش هـای غیردولتـی و دولتـی را از جملـه ذی نفعـان این 

بداند.« مرزگسـتری 
وی بـا طـرح این سـؤال کـه کـدام بخش خصوصی شـرایط 
تعامـل بـا آموزش وپـرورش را دارد و چـه خألهای آشـکار و 
پنهانـی وجـود دارنـد، گفـت: »آموزش وپـرورش باید بسـتر 
الزم را بـرای فعالیـت بخـش خصوصـی فراهـم کنـد. اگـر 
آموزش وپـرورش همـة ذی نفعـان را بـا آغوش بـاز و روی باز 
بـه کار نگیـرد، هرگـز پیشـرفت واقعـی اتفـاق نمی افتـد. ما 
امـروز بـه مدیران تحول سـاز نیـاز داریـم تا تمامـی منابع را 
بـرای دسـتیابی به هدف هـاي آموزش وپرورش بسـیج کنند. 
شـما دسـت اندرکاران تألیـف و نشـر کتاب هـای مناسـب از 
می خواهیـم  مـا  هسـتید.  آموزش وپـرورش  مهـم  منابـع 
برخـی از تألیفاتمـان را برون سـپاری کنیـم و بایـد با تبیین 
هدف هایمـان ایـن امـور را بـه شـما بسـپاریم؛ بـه ناشـرانی 
کـه کارهـای آموزشـی، داسـتانی، و علمـی انجـام می دهند 

و کتاب هایشـان در کتابخانه هـای مـدارس دیده می شـود.«
بـه گفتـة تورانـی، اکنـون بیـش از هـزار ناشـر بـا سـازمان 
می کننـد  همـکاری  آموزشـی  برنامه ریـزی  و  پژوهـش 
کـه عملكردشـان بـا هدف هـاي آموزش وپـرورش در یـك 
راستاسـت. وی در ادامـه گفـت: »آیـا انصاف اسـت که ذهن 
کودکانمـان را بـا آموزه هـای بیهـوده پر کنیـم و جایی برای 
آموزه هـای واقعـی نگذاریـم؟ آیا این حقـوق تربیتی کودکان 
ماسـت کـه از دورة ابتدایـی، کتاب هـای کمک درسـی را بـا 
آنـان کار کنیـم و از آن سـو، مطالبة خانواده ها را از مدرسـه، 
بـه سـمت  دانـش و خالقیـت،  از طلـب عشـق، محبـت، 
تغییـر  بایـد  رویکردهـا  ایـن  دهیـم؟  نمره محـوری سـوق 

یابند.«
سرپرسـت سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی در مورد 
تأثیـر آزمون ها بـر دانش آموزان گفـت: »دانش آمـوزان برای 
یادگیـری بایـد در مسـیر پیشـرفت قـرار گیرنـد و برگزاری 
آزمون هـای متعـدد بـه یادگیـری منجر نمی شـود. ناشـران 
زحمـت می کشـند و کتاب های مناسـب آموزشـی و تربیتی 
تهیـه می کننـد، اما صداوسـیما فقط کتاب هـای کنکوری را 

می کند.« تبلیـغ 
تورانـی تصریح کـرد: »با همة آنچه گفته شـد، ما از ظرفیت 
مصوبـة 828 اسـتفاده می کنیـم و باب اسـتقبال از ناشـران 
آموزشـی بـاز اسـت. مـا می توانیـم از فرصت هـای سیاسـت 
مرزگسـتری اسـتفاده کنیم و در را به روی ناشـران آموزشی 
بـاز بگذاریـم. سـند تحـول بنیادیـن بـرای همة دسـتگاه ها 
تکلیـف تعییـن کـرده اسـت و همه بایـد به کمـک یکدیگر 

هدف هـاي ایـن سـند را محقق سـازند.«
وی اضافـه کـرد: »اگـر معلمـی بـه انـدازة کافـی توانمنـد 
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نیسـت کـه موقعیت یادگیری خلـق کند، آیا باید به سـمت 
کتاب هـاي کمـک درسـی برویـم؟ مـا در دنیا کتـاب کمک 
درسـی نداریـم، بلکـه کتاب ها یا درسـی اند و یا آموزشـی.«

مـا  کتاب هـای  اکثـر  اینکـه  بیـان  بـا  پایـان  در  تورانـی 
معرفـی  را  خودمـان  خـوب  امـا  هسـتند،  خالقیت محـور 
نمی کنیـم، گفـت: »مـا بـه دنبـال مانـدگاری كتاب هـاي 
درسـی هسـتیم و تـا پایـان سـال 1400 کتـاب نونگاشـت 
و  برسـیم  انطبـاق  بـه  هم سـویی  از  می خواهیـم  نداریـم. 

دهیـم.« انجـام  جدیـد  بازطراحـی 
رونمایـی از پنـج راهنمـای تولیـد کتاب هـای آموزشـی و 
تربیتـی، تقدیـر از سـه برگزیـدة مسـابقة خاطـره نویسـی 
دبیـران کـه در مجموعـة مجـالت رشـد معلم فراخـوان آن 
داده شـده بـود و برپایی نمایشـگاهی از تولیـدات برتر منابع 
بودنـد کـه در  برنامه هایـی  از دیگـر  تربیتـی،  و  آموزشـی 

حاشـیة ایـن دوره از جشـنواره اجـرا شـدند.
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اشاره
»چهل وهشـتمین جشـنوارة بین المللـی فیلم رشـد« عصـر روز جمعـه، دوم 
آذرماه 1397 بعد از نمایش بیش از 500  فیلم کوتاه، بلند، پویانمایی و مسـتند 
ایرانـی و خارجـی بـه پایـان رسـید. در این مراسـم برگزیـدگان چهار بخش 
اصلی داسـتانی بلند، مستند علمی و آموزشی، داسـتانی کوتاه، و پویانمایی، و 
همچنین فرهنگیان فیلم سـاز؛ بخـش دانش آموزی و بخـش جنبی و حمایتی 
»انجمـن سـینمای جـوان ایران« کـه جوایز خـود را بـه دانش آمـوزان فیلم 

سـاز اهدا کـرد، معرفی شـدند و جوایز خـود را دریافـت کردند.
در این مراسـم دکتر حیدر تورانی، سرپرسـت سـازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشـی؛ محمـد ناصـری، رئیـس جشـنواره و مدیـرکل دفتر انتشـارات و 
تکنولـوژی آموزشـی، بهـرام قاسـمی، سـخنگوی وزارت امور خارجـه، احمد 
مسجد جامعی، عضو شـورای شـهر تهران، دکتر حجت اهلل صیدی، مدیرعامل 
بانـک صـادرات ایران، سـید صادق موسـوی، رئیـس انجمن سـینمای جوان 

ایـران، و منوچهر شاهسـواری، مدیرعامل »خانة سـینما« حضور داشـتند. 

سینـما و آمـوزش، 
گامی برای صلح در جهان است
گزارشی از مراسم اختتامیة چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد

روابط عمومی چهل وهشتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد

جشنوارة
 فیلم رشد
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پیـام وزیـر آمـوزش وپـرورش بـه چهل و هشـتمین 
جشـنوارة بین المللـی فیلـم رشـد

وزارتـی  دفتـر  مدیـرکل  محمـدزاده،  شـاپور  دکتـر 
آموزش وپـرورش در ایـن مراسـم پیـام دکتـر سـید محمـد 
بطحایـی، وزیـر آمـوزش و پـروش را قرائـت کـرد. در این پیام 

آمـده بـود:
»سرچشـمة نبوغ اشتیاق اسـت. هر رویداد، روش و فرایندی که 
به شـوق انگیزی دانش آموزان منتهی شـود، یک فرصت مغتنم 
آموزشـی اسـت. جشـنوارة فیلم آموزشـی رشـد به عنـوان یک 
رویـداد غرورانگیز بین المللـی در نظام تعلیم و تربیت اسـالمی، 
بیـش از پیـش می تواند در بسـته های آموزشـی متأثـر از تحول 

بنیادیـن در آمـوزش وپرورش نقـش آفرینی کند. 

برانگیختـن ارزش هـای فطـری زیباجویـی، حقیقت دوسـتی و 
کنجکاوی دانش افزا، ایجاد تنوع در محیط یادگیری، تسـهیل و 
تعمیق محتوا و ملموس کردن مفاهیم از انتزاعیات تا مشاهدات 
و تجربـة موفـق انتقـال ارزش هـای اخالقـی و معـارف دینی در 
فیلـم آموزشـی، این رسـانة مؤثر را برای تربیت نسـلی سـرافراز 
در اولویـت قـرار می دهـد. تجربـة فیلـم دیدن گسـتردن تجربة 
زیسـتة فراگیرندگان اسـت. خواندن فیلم آموزشـی بـا الیه های 
معنا، مشـارکت توأم با تفکر، تخیل و خالقیت می طلبد و تأثیر 

شـگفت انگیزی بر بافـت ارتباطی آمـوزش دارد.
ضمن ابراز خرسـندی از حضور پرنشـاط فیلم سـازان فرهنگی و 
فرهنگیـان فیلم سـاز از همراهی تـان در به ثمر نشـاندن چهل و 

هشـتمین شـکوفة این درخت پر سایه سـپاس گزارم.«
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جوایز بخش مستند علمی و آموزشی
در ایـن مراسـم جوایـز فیلم هـای مسـتند علمـی و آموزشـی 
اشـتفان  و  ارگـزن  الیـف  بخـش،  ایـن  داوران  توسـط 

مالشـوویچ بـه شـرح زیـر بـه برگزیـدگان اهـدا شـد:
• تندیـس زریـن جشـنواره، بـه فیلـم »جاده های برفـی«، به 

کارگردانـی هایـده مـرادی از کشـور ایران؛ 
• تندیـس سـیمین جشـنواره، به فیلم »دوسـتان سـیار«، به 

کارگردانـی امیـن قدمی از کشـور ایران؛
• دیپلـم افتخـار، بـه فیلـم  »جوجه هـا بـرای کیمـارو«، بـه 
کارگردانـی آنه ون کمپنهاوت و اریس خاجیرا از کشـور هلند؛

• دیپلـم افتخـار، بـه فیلـم »ایراکـو« بـه کارگردانـی هاشـم 
کریمـی از کشـور ایـران.

جوایز بخش مستند 
• تندیس زرین جشـنواره، به مستند »لوتوس«، به کارگردانی 

محمدرضا وطن دوسـت از کشور ایران ؛
• تندیـس سـیمین جشـنواره، بـه مسـتند »فصـل بادهـای 

گـرم«، بـه کارگردانـی حسـین ریگـی از کشـور ایـران ؛ 
• دیپلـم افتخار، به مسـتند »گوش کنید«، سـاخته آسـترید 

بوسینک از کشـور هلند؛
• جایـزة ویـژة هیئـت داوران جشـنواره، به مسـتند »بدون ما 

هرگـز«، بـه کارگردانی زیگرید کالوسـمن از کشـور آلمان.

جوایـز بخـش جنبـی و حمایتـی انجمـن سـینمای 
جوانـان ایـران بـه آثـار دانش آمـوزی

جوایـز بخش جنبی و حمایتی انجمن سـینمای جوانان ایران 
بـه آثـار دانش آمـوزان توسـط وحیـد نیکخـواه آزاد، دبیـر 
چهل و هشـتمین جشـنوارة بین المللـی فیلـم رشـد، و صادق 
موسـوی، رئیـس انجمـن سـینمای جوان ایـران به شـرح زیر 

به برگزیـدگان اهدا شـد:
رضـازاده  مریـم  کارگردانـی  بـه  »ایـدز«،  مسـتند  فیلـم   •

کرمـان؛ اسـتان  از  علی آبـادی 
• فیلم مسـتند »مترسـک«، به کارگردانـی فردیس نجیبی فر 

استان خوزستان؛ از 
ماندانـا  کارگردانـی  بـه  انقضـا«،  »تاریـخ  مسـتند  فیلـم   •

فـارس؛ اسـتان  از  هوشـمندیان 
• فیلـم مسـتند »بیمـاری پروانـه ای«، بـه کارگردانـی دانیال 

غفـاری از اسـتان تهران؛
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• فیلـم مسـتند »پیچـاخ«، بـه کارگردانـی ملیـکا عبـادی از 
اسـتان زنجـان.

جوایز بخش اصلی دانش آموزی 
جوایـز بخـش دانش آموزی توسـط نیما عباسـپور به شـرح 

زیر بـه برگزیدگان اهدا شـد:
• تندیس زرین جشـنواره، به فیلم »شـهر من«، به کارگردانی 

نیکا شاهین زاده از استان خراسان؛
• تندیس سـیمین جشنواره، به فیلم مسـتند »لقمة حالل«، 

بـه کارگردانی زهرا عبدی از اسـتان زنجان؛
• دیپلـم افتخـار، بـه فیلـم مسـتند »نخـل دسـتان«، بـه 

خوزسـتان؛ اسـتان  از  لشـکری  نرجـس  کارگردانـی 
• جایـزه ویـژة هیئـت داوران ایـن بخـش، بـه فیلـم مسـتند 
»بیمـاری پروانه ای«، سـاختة دانیال غفـاری از تهران به دلیل 

پرداختـن به سـوژه ای کمتر شـناخته شـده.

برگزیدگان بخش فرهنگیان فیلم ساز 
جوایـز بخـش فرهنگیـان فیلم سـاز با حضـور دکتـر محمود 
امانی طهرانـی، محمـد ناصـری، حسـن آقاکریمـی و 

دکتـر علی زرافشـان بـه برگزیـدگان اهدا شـد:
• تندیـس زریـن جشـنواره، بـه فیلـم مسـتند »نـور؛ سـایه؛ 
زندگی«، به کارگردانی شـهریار پورسـیدیان از اسـتان گیالن؛
• تندیـس سـیمین جشـنواره، بـه فیلـم پویانمایـی »هیـچ 
کـس«، بـه کارگردانی الهام طرقی از اسـتان خراسـان رضوی؛ 
• دیپلـم افتخـار، به فیلم مسـتند »رؤیاهای مـن زنده اند«، به 

کارگردانی علی حسـن پور از اسـتان خوزستان؛ 
• دیپلـم افتخـار، بـه فیلـم داسـتانی »پنـاه«، سـاختة فاطمه 

جـوکار و ابوالفضـل حسـینی پور از یـزد؛ 

• جایـزه ویـژه هیئـت داوران ایـن بخـش، بـه فیلم داسـتانی 
»هابیـل یـا قابیـل«، سـاختة ایمـان قنبـری از کهگیلویـه و 

بویر احمـر. 

برگزیدگان بخش پویانمایی 
ماتیـا میلیـچ، مریـم کشـکولی و مهدی خرمیـان از 
اعضـای هئیـت داوران بخـش پویانمایی جوایز برگزیـدگان را 

بـه شـرح زیـر اهـدا کردند:
• تندیـس زریـن جشـنواره، بـه فیلم »روبـاه«، بـه کارگردانی 

صـادق جـوادی از کشـور ایران؛  
• جایزه تندیس سـیمین جشنواره، به فیلم »پرنده و نهنگ«، 

به کارگردانی کارول فریمن  از کشـو ایرلند؛
• دیپلـم افتخـار، به فیلـم »می خواهـم در باغ وحـش زندگی 

کنـم«، بـه کارگردانی اوژنیا گولوبوا از کشـور روسـیه ؛
بـه  فیلـم »گرگـم و گلـه می بـرم«،  بـه  افتخـار،  • دیپلـم 

ایـران؛ کشـور  از  معیـن  علیرضـا  کارگردانـی 
• جایـزه ویـژه هیئـت داوران ایـن بخـش، به فیلـم پویانمایی 
»یکـی بـود؛ یکی نبـود«، بـه کارگردانـی مهین جواهریـان از 
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کشـور ایـران بـه دلیل نحـوة برخورد، توجـه به شـعر ایرانی و 
پیـام اخالقـی برای کـودکان.

جوایز بخش جانبی وزارت امور خارجه
جوایـز بخـش جنبـی وزارت امـور خارجـه توسـط بهـرام 
منوچهـر  خارجـه،  امـور  وزارت  سـخنگوی  قاسـمی، 
شاهسـواری، مدیرعامـل خانـه سـینما، احمـد مسـجد 
جامعی، عضو شـورای شـهر تهران و وحیـد نیکخواه آزاد، 

دبیـر جشـنواره اهـدا شـد. 
• جایـزة اول ایـن بخـش، بـه فیلـم »بچه های رنگیـن کمان: 
تصویـر الیـکا«، بـه کارگردانـی مریـم بیاتی از کشـور ایـران و 
فیلـم »هلـو سـام«، به کارگردانـی کیم برند از کشـور هلند به 

طور مشـترک.
• جایـزة ویـژة هیئت داوران، به فیلم »شـش خونه«، سـاختة 
عباد ادیب پور از کشـور ایران و فیلم »از درون«، سـاختة رامی 

الجبری از کشـور مصر.
• لـوح افتخـار این بخش، به فیلم »پناهنده«، سـاختة رمضان 

کیلیچ از کشور ترکیه.

بخش داستانی کوتاه
فانگ گانگ لیـان و داور لبنانـی، داوران این بخش بودند 

کـه جوایز خـود را به برگزیـدگان اهدا کردند.
• تندیـس زریـن جشـنواره، بـه فیلم داسـتانی کوتـاه »بچه 

خـور«، بـه کارگردانـی محمـد کارت از کشـور ایران؛ 
• تندیس سـیمین جشـنواره، به فیلم داسـتانی کوتاه »گرد 
سـتاره«، به کارگردانی آلدو سـوتلو الزارو از کشـور مکزیک؛ 
• دیپلـم افتخـار، به دو فیلم داسـتانی کوتاه »شـش خونه«، 
بـه کارگردانـی عبـاد ادیب پـور از کشـور ایـران و »کلمـات 
کارامـل«، سـاختة خـوان آنتینـو مورنـو آمـادور از کشـور 

اسپانیا؛
• جایـزة ویـژة هیئـت داوران ایـن بخـش، بـه فیلـم »هدیه 

آلیـس«، بـه کارگردانـی گابریلـه مارینـو از کشـور ایتالیا.

برگزیدگان بخش داستانی بلند
• تندیس زرین جشـنواره، به فیلم داسـتانی بلنـد »پابرهنه«، 

بـه کارگردانی یان اسـوراک از کشـور جمهوری چک؛ 
• تندیس سـیمین جشـنواره، به فیلم داستانی بلند »بیست و 
یـک روز بعد«، بـه کارگردانی محمدرضا خردمندان از کشـور 

ایران؛  
• دیپلـم افتخـار، به فیلم »لکنـت«، بـه کارگردانی محمدرضا 

حاجی غالمـی یـزدی از کشـور ایران؛  
• دیپلـم افتخـار، به فیلـم »ابرقهرمـان«، بـه کارگردانی اریک 

آنـگ از کشـور مالزی؛ 
• جایـزة ویژه هیئـت داوران، به فیلم »درسـاژ«، به کارگردانی 

پویا بادکوبه از کشـور ایران.
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اهدای تندیس زرین
پایـان مراسـم اختتامیـة چهـل و هشـتمین جشـنوارة  در 
بین المللـی فیلـم رشـد، دکتـر حیـدر تورانـی، بهـرام 
قاسـمی، ابراهیـم طالیـی، محمـد ناصـری و وحیـد 
نیکخـواه آزاد بـرای اهدای جوایـز نفـرات اول همة بخش ها 
روی صحنـه رفتنـد و جوایـز را بـه شـرح زیـر اهـدا کردنـد:
• تندیـس زریـن، در بخـش فیلم سـازان دانش آمـوز، بـه نیکا 

شـاهین زاده بـرای فیلم »شـهر من«؛
• تندیـس زریـن، در بخـش فرهنگیان فیلم سـاز، به شـهریار 

پورسـیدان بـرای فیلم »نـور، سـایه و زندگی«؛
• تندیـس زریـن، در بخش پویانمایی، به صـادق جوادی برای 

انیمیشن »روباه«؛
• تندیس زرین، در بخش مسـتند آموزشـی، به هایده مرادی 

برای فیلم »جاده هـای برفی«؛
• تندیس زرین، در بخش مسـتند، به محمدرضا وطن دوسـت 

برای فیلم »لوتوس«؛
• تندیـس زریـن، در بخـش فیلـم داسـتانی کوتـاه، به محمد 

کارت بـرای فیلـم »بچـه خور«؛
• تندیـس زریـن، در بخـش فیلـم داسـتانی بلنـد، بـه یـان 

اسـوراک بـرای فیلـم »پابرهنـه«. 
* * *

در این مراسـم هاشـم کریمـی، کارگـردان فیلـم »ایراکو«، 
بعـد از دریافـت جایزة خـود از زهرا گیتی نژاد برای سـاخت 
مدرسـه در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد تقدیر کـرد و گفت: 
»بـا سـاختن این فیلم 30 میلیارد تومان بـه مردم این منطقه 

کمک شـده است.«
حسـین ریگی، کارگـردان »فصـل بادهـای گـرم« هم بعد 
از دریافـت جایـزه خـود گفـت: »امیدوارم مسـئوالن، اسـتان 
سیستان  وبلوچسـتان را  بیشـتر ببینند و روزی برسد که دیگر 

در کشـور کـودک بازمانده از تحصیل نداشـته باشـیم.«
ایمان قنبـری، کارگـردان فیلـم »هابیـل یا قابیـل« گفت: 
»مـن معلم روسـتایی هسـتم که نه بـرق دارد، نـه آب، نه گاز 
و نـه کامپیوتـر. اما از دل این مدرسـه یک فیلـم و یک اختراع 
تختـه پاک کـن الکتریکـی درآمـده اسـت. مـن جایـزه ام را به 

دانش آمـوزان خـود در مدرسـه اهـدا می کنم.«
پس از سـخنان او اعالم شـد دو کامپیوتر به این مدرسـه اهدا 

شد. خواهد 
نماینـدة سـفارت ایتالیـا کـه جایـزة فیلـم » هدیه آلیـس« را 
دریافـت کـرد بعـد از بیـان یک جمله کوتـاه به زبان فارسـی، 
گفـت: »خیلـی متاسـفم کـه صحبـت قدردانـی را بـه زبـان 
ایتالیایـی می گویـم و امیـدوارم دفعة بعد که یـک ایتالیایی از 
این جشـنواره جایزه می گیرد با زبان فارسـی با شـما صحبت 
کنم. بسـیار سپاسـگزارم که یک شـب را بـه ایتالیا اختصاص 
دادیـد و فیلم هـای کوتاهـی دیدیـم کـه از جنبـة هنـری و 
آموزشـی بسـیار ارزشـمند بودند. امیدوارم فیلم های ایتالیایی 
بیشـتری در جشـنوارة فیلم رشد و دیگر جشـنواره ها نمایش 
داده شـوند و فیلم هـای ایرانـی هـم در جشـنواره های ایتالیـا 

نمایش داده شـوند.«
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دانش آموزان فیلم ساز در چهل و هشتمین 
سکانس جشنوارة بین المللی فیلم رشد

روح ا... مالمیر

جشنوارة
 فیلم رشد

جشنوارة بین المللی فیلم رشد از جمله عرصه های ســالم و جذاب برای رقابت دانش آموزان فیلم ساز 
است. دانش آموزان دختر و پســر دورة دوم متوسطه هر سال شور و شوق بیشتری برای شرکت در بخش 
دانش آموزی فیلم رشد از خود نشان می دهند و آثار خود را عالوه بر شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری، 
به دبیرخانة بین المللی فیلم رشد نیز ارسال می کنند. شانزده سال است که بخش دانش آموزی این جشنواره 
به معرفی آثار برتر دانش آموزی از سراسر کشور می پردازد و دانش آموزان دورة متوسطة دوم از این طریق 
آثار خود را به بخش های دیگر جشــنواره پیوند می زنند و نام و اثرشان در تاریخچة قدیمی ترین جشنوارة 
هنری این سرزمین ثبت می شود. آنچه بر ما مسلم است این است که، آیندة سینمای ایران با پرورش چنین 
دانش آموزان مستعد و هنرمندی، در آینده ای نزدیک، دچار تحولی شگرف خواهد شد. آنچه در ادامه می آید، 
گزارشی از شانزدهمین جشنوارة دانش آموزان فیلم ساز در چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد 

است.
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تعــداد فیلم های دانش آموزی ثبت شــده در 
دبیرخانه

فیلم های دانش آمــوزی معمواًل از دو طریق به دبیرخانة 
مرکزی فیلم رشد ارسال می شود. نخست از طریق دبیرخانة 
مســابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی معاونت پرورشی 
و فرهنگــی وزارت آموزش و پــرورش و دوم از طریق خود 
دانش آموزان فیلم ساز. در تابستان 1397 تعداد 70 اثر از طریق 
معاونت مذکور به دبیرخانه فیلم رشد ارسال و اسامی آنها در 
سایت جشنواره فیلم رشد ثبت شد. عالوه بر این آثار، تعداد 
58 اثر دیگر نیز توسط خود دانش آموزان در سایت جشنواره به 
ثبت رسید که در مجموع 128 فیلم دانش آموزی در دبیرخانة 

مرکزی فیلم رشد در دست بررسی قرار گرفت.

اعضای هیئت انتخاب فیلم های دانش آموزی
• زینت اسدی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
• روح ا... مالمیر، کارشناس ارشد هنرهای نمایشی

• شهریار ابراهیمي، کارشناس ارشد روابط بین الملل

بخش  به  راه یافته  دانش آموزی  فیلم های  تعداد 
مسابقه

بنابر آراء هیئت انتخاب، از بین فیلم های ارســال شده 
به دبیرخانة فیلم رشد، تعداد 14 فیلم به بخش مسابقه راه 
یافت. متأسفانه در این دوره از جشنواره تعدادی از فیلم های 
دانش آموزی به دلیل عدم ارســال بــه موقع مدارک الزم و 
فرم های مخصوص، از راه یابی به بخش مسابقه محروم شدند.

اعضای هیأت داوران فیلم های دانش آموزی
• علیرضا شــجاع نوری، تهیه کننده و بازیگر سینما و 

تلویزیون
•  دکتر ســعید پوراسماعیلى، مدرس دانشگاه و معاون 

آموزش انجمن سینماى جوانان ایران
• نیما عباسپور، فیلم ساز و عضو انجمن فیلم کوتاه ایران

اسامی برندگان جشنوارة چهل و هشتم در بخش 
دانش آموزی

مراسم اختتامیة چهل و هشتمین جشنوارة فیلم رشد 
عصر روز جمعه 1397/9/2 در سینما فلسطین برگزار گردید 
و بر اســاس رأی هیئت داوران، برندگان دانش آموزی در دو 

بخش اصلی و جنبی به شرح ذیل اعالم شدند:

الف( جوایز بخش اصلی دانش آموزی
1. تندیس زرین برای فیلم مســتند »شــهر من« به 

کارگردانی دانش آموز، نیکا شاهین زاده از استان خوزستان
2. تندیس سیمین برای فیلم مستند »لقمة حالل«  به 

کارگردانی دانش آموز، زهرا عبدی از استان زنجان
3. دیپلم افتخار برای فیلم مســتند »نخِل دستان« به 

کارگردانی دانش آموز، نرجس لشکری از استان خوزستان
4. جایــزة ویــژه ی هیئت داوران برای فیلم مســتند 
»بیماری پروانه ای« به دلیل انتخاب ســوژة کمتر شناخته 
شــدة بیماری پروانه ای به کارگردانــی دانش آموز، دانیال 

غفاری از تهران
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ب( جوایز بخش جنبی و حمایتی انجمن سینمای 
جوانان ایران در آثار دانش آموزی

1-  فیلم مستند »ایدز« به کارگردانی دانش آموز،  مریم 
رضازاده علی آبادی از استان کرمان

2- فیلم پویانمایی »مترسک« به کارگردانی دانش آموز، 
فردیس نجیبی فر از استان خوزستان

3- فیلــم پویانمایــی »تاریخ انقضاء«  بــه کارگردانی 
دانش آموز، ماندانا هوشمندیان از استان فارس

4- فیلم مســتند »بیماری پروانه ای« بــه کارگردانی 
دانش آموز، دانیال غفاری از شهر تهران

5- فیلم مســتند »پیچاخ«  به کارگردانی دانش آموز، 
ملیکا عبادی از استان زنجان

جدول 1.
فیلم هـــای  اسـامی 
دانش آمـوزی راه یافته 
بـه بخش مســـابقة 
چهـل و هشـــتمین 
جشـنوارة فیلم رشـد
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جدول 2. 
اســــــتان هایی 
فیلم هـــــای  که 
دانش آمــوزی آن ها 
در بخش مســـابقه 
رشـــــد  فیلــم 

پذیرفته شده است

جدول 3. 
شــــــانزدهمین 
جشــــــــنوارة 
دانش آمــــوزان 
و  چهل  فیلم ســاز 
هشتمین جشنـوارة 
بین المللی فیلم رشد 

در یک نگاه
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پنجره

روح ا... مالمیر

یکی از بخش های ملی جشنوارة بین المللی فیلم رشد، بخش فرهنگیان و دانشجومعلمان است. در سال 
1381 برای نخستین بار بخش فرهنگیان فیلم ساز به این جشنواره افزوده شد و فرهنگیان فرهیخته ای که 
به صورت تجربی و یا حرفه ای با هنر فیلم ســازی آشنایی داشتند توانستند آثار خود را در این بخش برای 
جشنوارة فیلم رشد بفرستند. همچنین در سال 1395 بخش دانشجومعلمان نیز به این جشنواره افزوده شد 
و پنجره ای تازه تر به روی دانشجویانی که در پردیس های فرهنگیان سراسر کشور تحصیل می کردند گشوده 

شد تا ایده ها و اندیشه های خود را در قالب فیلم کوتاه تولید و برای این جشنواره ارسال نمایند. 

تعداد فیلم های فرهنگیان و دانشجومعلمان ثبت 
شده در دبیرخانة چهل و هشتم

امســال در چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی فیلم 
رشد تعداد 151 فیلم کوتاه و نیمه بلند در بخش فرهنگیان 

جشنوارة
 فیلم رشد

رقابت فرهنگـیان فیلم سـاز در 
چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد 

و دانشجومعلمان در دبیرخانة فیلم رشد دریافت گردید که 
سال قبل این تعداد 172 اثر بود. تعدادی از این آثار توسط 
خود فرهنگیان و تعدادی نیز از طرف پردیس های فرهنگیان 

به دبیرخانه ارسال شده بود. 
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اعضای هیئــت انتخاب فیلم هــای فرهنگیان و 
دانشجومعلمان

• حسن آقاکریمی، دانش آموختة رشتة کارگردانی سینما
• روح ا... مالمیر، کارشناس ارشد هنرهای نمایشی

• شهریار ابراهیمي، کارشناس ارشد روابط بین الملل
• زینت اسدی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

تعداد فیلم های فرهنگیان و دانشجومعلمان راه یافته 
به بخش مسابقه

بنابر آراء هیئت انتخاب، از بین فیلم ارسال شده به دبیرخانة 
فیلم رشد، تعداد 21 فیلم به بخش مسابقه راه یافت.

و  فرهنگیان  فیلم هــای  داوران  هیئــت  اعضای 
دانشجومعلمان

•  محمد ناصــری، مدیرکل دفتر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشی سازمان

•  دکتــر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتب 
نظری سازمان

•  علی زرافشان، کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی
•  حسن اقا کریمی، دانش آموختة رشتة کارگردانی سینما

•  پوران درخشنده، مدرس و کارگردان سینما

جدول 1.  اسامی فیلم های فرهنگیان و دانشجومعلمان 
راه یافته به بخش مســابقة چهل و هشتمین جشنوارة 

فیلم رشد



چهل  جشــنواره  برندگان  اسامی 
و هشــتم در بخــش فرهنگیــان و 

دانشجومعلمان
مراســم اختتامیــة چهل و هشــتمین 
جشنوارة فیلم رشد عصر روز جمعه 1397/9/2 
در سینما فلسطین برگزار شد و بر اساس رأی 
هیئت داوران، برنــدگان بخش فرهنگیان و 

دانشجومعلمان به شرح ذیل اعالم شدند:
1. تندیس زرین برای فیلم مستند »نور، 
سایه، زندگی« ساختة شهریار پورسیدیان از 

استان گیالن
2. تندیس سیمین برای فیلم پویانمایی 
»هیچکس« ســاختة الهام طرقی از اســتان 

خراسان رضوی
3. دیپلــم افتخــار برای فیلم مســتند 
»رؤیاهای من زنده اند.« ساختة علی حسن پور 

از استان خوزستان
4. دیپلم افتخار برای فیلم داستانی »پناه« 
ساختة فاطمه جوکار و ابوالفضل حسینی پور 

از استان یزد
5. جایزة ویژة هیئــت داوران برای فیلم 
داســتانی »هابیل یا قابیل« ســاختة ایمان 

قنبری از استان کهکیلویه و بویراحمر
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برگزاری جشنواره های هنری، یکی از مهم ترین رویدادهای 
هنری در ایران است که سال هاست با عنوان های متفاوت در 
سطح های گوناگون برگزار می شوند و شور و شوق وافری را در 
جامعة هنری برمی انگیزند. در این میان، »جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد« به عنوان یکی از قدیمی ترین جشنواره های هنری 
در زمینة فیلم و سینما برای مخاطبان خاص و عام خود برگزار 
می شود. مخاطبان خاصی همچون دانش آموزان، معلمان و 
فعاالن عرصة تعلیم و تربیت. این جشنواره با مدیریت سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش هر 
سال با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی فیلم های برتر علمی، 

آموزشی و تربیتی برگزار می شود.  
جشنوارۀ بین المللی فیلم رشد نخستین بار در سال 1342 

هجری شمســی )1963میالدی( توسط »ادارۀ فعالیت های 
سمعی و بصری« وزارت آموزش و پرورش در تهران برگزار شد. 
نام رسمی این جشنواره ابتدا »فستیوال بین المللی فیلم های 
آموزنده« بود. اما پس از پنج دوره برگزاری، واژۀ »جشنواره« 
برای نخستین بار در زبان فارسی برای نامیدن این رویداد به 
کار گرفته شد و بدین ترتیب، نام آن در دورۀ ششم و در سال 
1348 به »جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی« تغییر کرد. 
پانزدهمین دوره و نخستین دورۀ برگزاری آن پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، با چند سال وقفه، به نام »جشنوارۀ بین المللی 
فیلم های آموزشــی و تربیتی«، با شرکت 21 کشور، در سال 
1364 هم زمان با هفتۀ معلم، از 12 تا 19 اردیبهشــت ماه، 
در تهران و در محل موزۀ هنرهای معاصر برگزار شد. از دورۀ 

جشنوارةپنجره
 فیلم رشد

روح ا... مالمیر

کارگاه نقد و بررسی فیلم های فرهنگیان و
 دانش آموزان فیلم ساز در چهل و هشتمین 

جشنوارةبین المللی فیلم رشد 
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بیســتم نام جشنواره به نام کنونی آن، یعنی »جشنوارۀ بین 
المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد« تغییر کرد.

جشنوارة بین المللی فیلم رشد هر ساله در چهار بخش 
متفاوت، فیلم های تولید شده در زمینه های علمی، آموزشی 
و تربیتی را دریافت و بررســی می کند: الف( بخش آزاد؛  ب( 
بخش معلمان فیلم ساز؛  ج( بخش دانشجومعلمان فیلم ساز؛ د( 

بخش دانش آموزان فیلم ساز
در بخش آزاد، عالوه بر فیلم سازان داخل کشور، بسیاری 
از کشورهای دیگر از جمله آلمان، استرالیا، انگلیس، فرانسه، 
ایتالیا و... در این جشــنواره شرکت می کنند. اما بخش های 
معلمان، دانشــجومعلمان و دانش آمــوزان بخش های ملی 
این جشنواره هستند و چند ســالی است که در این بخش 
به دالیلی اثری از کشــورهای دیگر دریافت و پذیرفته نشده 

است. این یعنی تمامی فرهنگیان و دانشجومعلمان سراسر 
کشور ایران می توانند فیلم های کوتاه، نیمه بلند و بلند خود را 
برای شرکت در جشنواره در زمان اعالم فراخوان به دبیرخانة 
جشنواره بفرستند. همچنین دانش آموزان دختر و پسر دورة 
دوم متوسطه برای شرکت در بخش دانش آموزی می توانند با 
کمک اولیا، مربیان و معلمان خود در داخل و خارج مدرسه 

فیلم بسازند و در جشنواره شرکت کنند.
امسال نیز فراخوان چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد در خردادماه 1397 اعالم شد و تا پایان شهریورماه 
حــدود هزار فیلم در همة بخش ها به دبیرخانة فیلم رشــد 
رسید. بین فیلم های رسیده به دبیرخانه 151 اثر فرهنگیان و 
دانشجومعلمان و 128 فیلم دانش آموزی توسط اعضای هیئت 
انتخاب و بررسی شدند که در نهایت 14 فیلم دانش آموزی و 

شــماره ســـــیزدهم 
1  3  9  8 بهـــــــار 

149



21 فیلم فرهنگیان به بخش مسابقة جشنوارة چهل و هشتم 
راه یافتند. 

»هفتة اکران« فیلم های پذیرفته شده در بخش مسابقة 
چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد از روز جمعه 
25 آبان ماه تا جمعه 2 آذرماه 1397 در شهر تهران برگزار شد. 
طبق روال همه ساله، دانش آموزان و فرهنگیان دعوت شده به 
جشنواره از عصر روز چهارشنبه 30 آبان تا شامگاه روز جمعه 
2 آذرماه مهمان جشنواره بودند و آثار آن ها روزهای پنجشنبه 
و جمعه در ســالن شمارة 2 سینما فلسطین پخش و نقد و 
بررسی شد. از جمله ویژگی های بارز فیلم های دانش آموزان و 
فرهنگیان توجه به مسائل آموزشی و تربیتی در محیط مدرسه 
است. از آنجا که فرهنگیان و دانش آموزان فیلم ساز  به چشم 
شیشه ای مسلح هستند و قادرند نقاط قوت و ضعف موجود در 
نظام آموزش و پرورش را بیشتر و بهتر از سایر افراد شناسایی 
و به دیگران معرفی کنند لذا جنبة کاربردی بودن این آثار در 
کالس های درس دانش آموزان و سایر جلسات کارشناسان و 
متولیان امر تعلیم و تربیت بیش از سایر فیلم های بخش آزاد 

جشنواره است.
آنچه در ادامه می آید، گزارشی از جلسه های نقد و بررسی 
کارگردانان دعوت شده به شانزدهمین جشنوارة دانش آموزان 
و فرهنگیان فیلم ساز در چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی 

فیلم رشد است.

فیلم های فرهنگیان فیلم ساز در روز اول کارگاه 
از جمله فیلم های فرهنگیان که به مســائل آموزشی و 
تربیتــی پرداخته بودند و در کارگاه مورد توجه حاضران قرار 
گرفتند می توان به فیلم های »آقای فروزانفر« )منصور غالمی 
از تهــران(، »تحمل« )مهدی خدایــاری از همدان(، »اولین 

تجربه« )رضا احمدیاری از کردســتان(، »رودخانه« )ابراهیم 
طاهری نمهیل از اردبیل(، »هابیل یا قابیل؟« )ایمان قمبری 
از کهکیلویه و بویراحمر(، »نور، ســایه، زندگی« )شــهریار 
پورســیدیان از گیالن(،  نیمکت اضافه )محمدهادی عبدی 

نسب از یزد( اشاره کرد.  
اولین فیلمی که در بخش فرهنگیان پخش شد و توجه 
مخاطبان را به خود جلب نمود؛ فیلم مستند »آقای فروزانفر« 
بود. پزشکی که در سن پیری هنوز همچون جوانی پرامید و 
با انگیزه به کار طبابت مشغول است و برای ما از دوران سخت 
و پرمشقت کودکی تا بزرگ سالی اش سخن می گوید. تالش، 
همت، امید، اعتماد به نفس و... از جمله مفاهیمی هســتند 
که در این فیلم می توانند راهگشــای مشکالت دانش آموزان 
دوره های اول و دوم متوسطه و راهنمایی برای اولیا و مربیان 
باشــند. با سوار شــدن بر موج امید و تالش و کوشش برای 
رسیدن به یک هدف مشخص، حتی در محروم ترین مناطق 
و سخت ترین شرایط زندگی می توان به اوج موفقیت رسید و 

زندگی سالم، آرام و بی تکلفی را به دست آورد.
 فیلم کوتاه پویانمایی »تحمل« به نحوة برخورد غلط پدر 
با فرزند خود و احترام نگذاشتن به پیشنهاد خوب و سازندة او 
اشاره دارد و نشان می دهد که چگونه اهمیت ندادن به نظرات 
و پیشنهادات دیگران در ایجاد تغییری مطلوب،  بین دیگران 
تسری می یابد و آثار مخربی را در اجتماع بر جای می گذارد. 
این فیلم شادی آفرین و در عین حال آموزنده، اولین تجربة 
کوتاه کارگردانش نیز بوده و به سبک مجموعه پویانمایی های 
»دیرین دیرین« تولید شــده اســت که جدا از آموزش غیر 
مستقیم به مخاطبان برای پذیرش انتقادها و پیشنهادهای 
دیگران، لحظات شاد و خنده آوری را برای آنان به همراه دارد.  
»اولین تجربه« یکی دیگر از فیلم های پویانمایی بخش 
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فرهنگیان اســت که با نگاهی طنز، به موضوع مناطق مرزی 
و مین هــای به جا مانده از دوران جنگ می پردازد. پســری 
می خواهد گوسفندانش را به چرا ببرد و پدرش برای او توضیح 
می دهد که کجاها ممکن اســت مین گذاری شده باشد. این 
 Cut( »فیلم نیز همچون فیلم »تحمل« با تکنیک »کات اوت
Out( تولید شــده است که به دلیل استفاده از لهجة کردی، 
زیرنویس فارســی دارد. »اولین تجربــه« اولین تجربة کاری 
کارگردان کردســتانی نیست و او قباًل هم با فیلم های کوتاه 
دیگری در جشنواره حضور داشته است. این اثر می تواند برای 
دانش آموزان دوره های اول و دوم ابتدایی جنبه های آموزشی 

مفیدی داشته باشد.
فیلم داستانی »رودخانه« به تدریس معلمی جوان در یک 
کالس چندپایه در روســتای »نمهیل« از روستاهای محروم 
استان اردبیل اشاره دارد. یکی از دانش آموزان دختر به دلیل 
مشکلی که برایش پیش آمده است دیگر نمی تواند به مدرسه 
برود. از این رو برادر کوچکش را به مدرســه می فرســتد تا 
درس هایــی را که آقا معلم به دیگر دانش آموزان می آموزد از 
پشــت پنجره گوش دهد و برای او بازگو کند. شــور و شوق 
دانش آموز دختــر برای بازنماندن از تحصیــل، تالش برادر 
کوچک برای کمک به خواهر بزرگش، پیگیری معلم جوان 
برای برطرف کردن مشکل دختربچه و رساندن برادر کوچک 
به خانه، از جمله مفهوم های ارزشــمند و انســانی این فیلم 

هستند که پایانی خوش را برای آن رقم می زند.
»هابیل یا قابیل؟« یکی دیگر از فیلم های داستانی است 
که توســط یکی از معلمان اســتان کهکیلویه و بویراحمر با 
امکاناتی محدود و در یک کالس چندپایه تولید شده است. 
این فیلم اگر چه از نظر تکنیک و نکات فنی تا اندازه ای ضعیف 
و غیرحرفه ای است، اما داستانی زیبا و به یادماندنی با موضوع 

محبت و همدلی را در ذهن ها به یادگار می گذارد. معلم جوان 
که کارگردان فیلم هم هســت، به دانش آموزانش درس باهم 
بودن و همدلی در کالس را می آموزد تا در نمایشــی که قرار 
است تمرین کنند، نقش های خود را به خوبی ایفا کنند. یکی 
از دانش آموزان کالس قرار اســت در نمایش آدم و حوا نقش 
هابیل را بازی کند، اما از آنجا که دوســت ندارد نقش هابیل 
مظلوم را بازی کند و در نمایش کشته شود، وسایل نمایش 
را از بین می برد. به این سبب با تصمیم جدید سرگروه مواجه 

می شود و سر شرمندگی  پایین می اندازد.
»نور، ســایه، زندگی« فیلم کوتاه مستند دیگری بود که 
در کارگاه به نمایش درآمد و توجه و تحسین بیشتر معلمان 
و دانش آموزان حاضر در کارگاه را برانگیخت. پورســیدیان، 
کارگردان فیلم، یک معلم جوان گیالنی که در رشتة گرافیک 
و نقاشی تحصیل کرده و  سال هاست که زبان فیلم و تصویر را 
به صورت آکادمیک و تجربی آموخته و توانسته با فیلم هایی 
که ساخته است جایزه های بسیاری را در جشنواره های داخلی 
و خارجی، از جمله جشــنواره های قبلی فیلم رشــد، از آن 
خود کند. »نور، ســایه، زندگی« با قطعاتی از شعرهای فروغ 

فرخزاد آغاز می شود و به زندگی جوانی به نام علی 
می پردازد که ناتوانی ذهنی دارد. پدر علی 

فرزند خود را که هیچ مدرســه ای 
او را نپذیرفتــه، در خانــه تحت 

قرار  آموزش های خالقانة خود 
داده و نور امید و زندگی را در او 
زنده نگه داشته است. مسئوالن 
مدرســه ها به پدر علی گفته 

بودند که علی بهرة هوشی خیلی 
پایینی دارد و آموزش پذیر نیست. 
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اما آموزش هایی که پدرش به او می دهد، حرف دیگری می زند.
»نیمکت اضافه« نیز توجه مخاطبان را به خود جلب کرد. 
فیلمی داستانی با مدت زمانی کمتر از دو دقیقه! بدون هیچ 
گونه پالن و یــا دیالوگ اضافه ای. تعدادی دانش آموز10-12 
ســاله با اندامی سالم و متعادل مشــغول بازی گل کوچک 
هستند و صدای گزارشگری که به خارجی صحبت می کند در 
حین بازی آن ها به گوش می رسد. یکی از تیم ها به تیم حریف 
گل می زند و فریاد شادی سر می دهد. اما دانش آموز دیگری 
که چاق است و سر در گوشی تلفن همراه خود دارد، در حال 
انجام یک بازی فوتبال در گوشــی است و مدام از اینکه گل 
می خورد اظهار ناراحتی می کند. مهم ترین ویژگی این فیلم 
کوتاه، موجز بودن و استفاده از عنصر غافلگیری است که ذهن 
تماشاچیان را به خود قالب می کند. عنصر جذابی که در دیگر 

فیلم ها وجود نداشت.

فیلم های دانش آموزان فیلم ساز در روز دوم کارگاه
روز جمعه دوم آذرماه 1397 از ساعت 14/30 تا 18 سایر 
فیلم های فرهنگیان و دانش آموزان فیلم ســاز برای مهمانان 

جشــنواره به نمایش درآمد. در این اکران چند ساعته همة 
فیلم های باقی مانده بر پردة بزرگ ســالن شــمارة 2 سینما 
فلســطین رفت و دانش آموزان راه یافته به بخش مســابقه، 
استعداد و توان هنری خود را در مقابل چشمان فرهنگیان و 
اولیای خود به نمایش گذاشتند. بر اساس رأی هیئت داوران 
فیلم های دانش آموزی، امسال 14 فیلم برای بخش مسابقه 
انتخاب شده بود که پس از داوری این 14 فیلم توسط گروه 
ســه نفرة هیئت داوران، 8 فیلم حائز دریافت جایزه شناخته 
شــدند. کارگردانان این 8 فیلم به همراه پدر و یا مادر خود 
برای حضور در جشــنواره به تهران دعوت شدند؛ فیلم های: 
»بیماری پروانه ای« )دانیال غفاری از شهر تهران(، »پیچاخ« 
)ملیکا عبادی از زنجان(، »لقمة حالل« )زهرا عبدی از زنجان(، 
»ایدز« )مریم رضازاده علی آبادی از کرمان(، »شهر من« )نیکا 
شاهین زاده از خوزستان(، »نخِل دستان« )نرجس لشکری از 
خوزســتان(، »مترسک« )فردیس نجیبی فر از خوزستان ( و 

»تاریخ انقضاء« )ماندانا هوشمندیان از فارس(.
فیلم های »بیماری پروانه ای«، »ایدز«، »پیچاخ« و »شهر 
من« از جمله فیلم های مستند دانش آموزی بودند که بار علمی 
و آموزشــی بیشتری نسبت به فیلم های دیگر داشتند. فیلم 
»بیماری پروانــه ای« و یا EB به معرفی یکی از بیماری های 
خیلی سخت و ناشناخته می پردازد که خیلی از افراد جامعه از 
آن بی اطالع بودند. دانش آموز دانیال غفاری جنبه های متفاوت 
این بیماری را در فیلمش بررسی و با تعدادی از افرادی که به 
این بیماری مبتال شده بودند، مصاحبه کرده استد. افرادی که 
به این بیماری مبتال و در مقابل دوربین حاضر شــده بودند؛، 
یک درخواست خیلی مهم داشتند. درخواستشان این بود که 
مردم بدانند این بیماری مســری نیست و هرجا که با چنین 

بیمارانی مواجه می شوند،  رفتار عادی داشته باشند. 
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»ایدز« فیلم مستند دیگری بود که به نمایش درآمد. این 
فیلم در آغاز با اســتفاده از آمار، تصویرها و مطالب نوشتاری 
آرشیوی به معرفی این بیماری و راه های انتقال آن به دیگران 
می پردزد. جامعة آماری این فیلم تحقیقاتی معتادان و افراد 
مبتال به بیماری ایدز در شــهر کرمان هستند که کارگردان 
طــی مصاحبه هایی با این افراد و همچنین چند  پزشــک و 
مددکار اجتمایی اطالعات و آگاهی های الزم در این خصوص 
را گردآوری و در اختیار مخاطب قرار داده اســت. او توانسته 
اســت به سؤال هایی از قبیل پاسخ دهد: ایدز چیست؟ از چه 
سالی وارد ایران شد؟ راه های انتقال آن کدام اند؟ افراد مبتال به 

آن برای درمان خود چه باید بکنند؟ 
»پیچاخ« که در زبان ترکی به معنای چاقوســت، عنوان 
فیلم مستندی از زنجان است. ملیکا عبادی از زنجان که در 
کالس یازدهم درس می خواند در این فیلم به مراحل ساخت و 
تولید چاقوهای زنجان پرداخته و ویژگی های آن را با چاقوهای 
وارداتی به تصویر کشــانده اســت. این فیلم دانش آموزی در 
چنین دورانی که حمایت از کاالهای ایرانی ورد زبان هاســت 
و مســئوالن در صدد گسترش چنین فرهنگی در خانواده ها 
هســتند می تواند با پخش در کالس های دانش آموزان توجه 
آن ها را به تولیدات ایرانی از جمله چاقوهای زنجان، جلب کند 
و در باور آن ها بگنجاند که بعضی از کاالهای ایرانی می توانند 

بهتر و مرغوب تر از کاالهای غیر ایرانی باشد.
توجه به خانواده، مدرســه، محله و شهِر محل زندگی از 
جمله خصوصیات فیلم های دانش آموزی است که این ویژگی 
در اکثر آن ها مشهود است. از جملة چنین آثاری می توان به 
فیلم های مستند »نخِل دستان« و »شهر من« از خوزستان 
اشاره کرد. »نخل دستان« به نخل های خرمای سر به آسمان 

کشیدة شادگان، از نواحی اهواز و آثار و برکات آن ها برای اهالی 
آن دیار اشاره دارد. نرجس لشکری نژاد در این فیلم، هنرمندانه 
به گونه های متفــاوت نخل و خرما، صنعــت حصیربافی و 
جنبه های هنری و کاربردی آن پرداخته و خرما و نخل و َسعف 
و حصیر و نان و طعام، همه را در سفرة اهالی شادگان به تصویر 
کشیده است تا بگوید چگونه درختان نخل و محصوالت آن ها 
باعث اشتغال زایی و برکت در زندگی افراد بومی و محلی آن 

دیار شده است.
فیلم »شهر من« نیز به معرفی پل های اهواز می پردازد. نیکا 
شاهین زاده، دانش آموز پایة یازدهم رشتة پویانمایی، در کالس 
جغرافیای استان به این فکر می افتد که از پل های اهواز یک 
فیلم مستند دانش آموزی بسازد و در آن همة 10 پل  اهواز، از 
»پل سیاه« )کارون( تا »پل طبیعت« را در قاب تصویر به دیگر 
دانش آموزان معرفی کند. »شهر من« می تواند به عنوان یکی از 
فیلم های آموزشی در کالس های جغرافیای استان خوزستان 
یاریگِر معلمان جغرافیا باشد و در تدریس معلمان و یادگیری 

ماندگار دانش آموزان کاربرد مؤثری داشته باشد.  
فیلم های »مترســک« )فردیس نجیبی فر از خوزستان( 
و »تاریخ انقضاء« )ماندانا هوشمندیان از فارس( نیز از جمله 
فیلم های پویانمایی دانش آموزان بودند که در کارگاه پخش 
شــدند و مورد نقد و بررســی دانش آموزان و فرهنگیان قرار 

گرفت.
    مراسم اختتامیة چهل و هشتمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد عصر روز جمعه 2/آذرماه/1397 از ساعت 18:30 
تا 21 در سینما فلســطین برگزار شد و تندیس های زرین،  
سیمین و دیپلم های افتخار جشنواره در بخش های فرهنگیان 
و دانش آموزان به برندگان این دوره اهدا شد.                      
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آیین پایانی دهمین دورة جشنوارة عکس رشد روز 25 مهر 
1397 در تاالر »فرهنگســتان هنر« با حضور مدیران سازمان، 
برگزیدگان و عالقه مندان به هنر عکاســی برگزار شد. آنچه در 

ادامه می خوانید گزارشی از این مراسم است.

* * *

جشنوارة عکس رشد بهترین عکس ها را صید می کند
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

بسم اهلل الرحمن الرحیم. سالم عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان 
حاضر در جلسه و خیرمقدم می گویم به همگی، به خصوص دانش آموزان 
عزیز که گل های سرسبد جلسة ما هستند. امروز مراسم اختتامیة دهمین 

جشنوارة
عکس رشد

مسائل آموزش و پرورش
 از پشت لـنز دوربین شما
گزارش مراســــم پایانی دهمین جشــنوارة عکــــس رشد
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جشنوارة عکس رشــد را برگزار می کنیم. نمایشگاه عکس 
را دیدید و حظ وافر بردیــد. همة زحمات انتخاب از میان 
18500 عکس بر عهدة اســتادان محترم و هیئت محترم 
داوران بود. داوری ها در دو مرحله  انجام شــدند. در مرحلة 
اول تعدادی از دوستان جشنوارة عکس را داوری کردند. در 
مرحلة بعد نوبت به هیئت داوران رســید که نام هایشان در 
کتاب آمده اســت. کتاب تقدیم شما خواهد شد و جزئیات 

در آن آمده است.
در این دوره از جشــنواره اگر 15 نفر دیگر از عکاســان 
کشور شــرکت می کردند، تعداد عکاسان شرکت کننده به 
عدد 1397 می رســید. امسال هم که ســال 1397 است. 
حضور دانش آموزان در این دوره بسیار چشمگیر بود. عکاسان 
حرفه ای این جشنواره را در حد و اندازة جشنواره های قابل 
اعتنــا، قابل قبول و بســیار مهم می دانند. ان شــاءاهلل این 

جشنوارة دو ساالنه همچنان ادامه پیدا کند.
شاید بعضی از شما بگویید که جشنوارة عکس رشد چه 
ربطی به وزارت آمــوزش و پرورش دارد و اصاًل ماهیت این 
جشنواره می تواند مرتبط باشد یا نه. من عرض می کنم که 
این جشــنواره اواًل توجه جامعة عکاسان کشور را به مسائل 
آموزش و پرورش جلب کرده اســت و ثانیًا نوع نگاه شــما 
بســیاری از تولیدات در آموزش و پرورش را غنی می کند. 
بعضی از عکس های نمایشگاه واقعًا به شعر و موسیقی شبیه 
بودند. بعضی از آن ها شــاید اگر تنها باشــیم ما را به جایی 
که فوق العاده دیدنی اســت می برند و این یعنی ورودی ما، 
ثبت لحظه ای است که شما داشته اید. ما در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی، در کتاب های درسی، مجالت رشد،  
شبکة رشد، سایت مجالت رشد و در همة جاهایی که وزارت 

آموزش و پرورش نقش دارد، از عکس های شــما اســتفاده 
می کنیم. 

عکس های شــما در جای جای در ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی نصب شده اند. در دفتر مجالت رشد و 
در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها این عکس ها نصب 
شده اند. این نمایشــگاه به استان های کشور خواهد رفت و 
افراد زیادی عکس های شــما را خواهند دید. آن ها مسائل 
آموزش و پرورش را از پشت لنزی می بینند که شما دیده اید. 
پس وزارت آموزش و پرورش به چنین جشنواره ای نیاز دارد 

محمد ناصـری: ایـن جشـنواره اوالً توجه جامعة 
عکاسـان کشـور را به مسـائل آموزش و پرورش 
جلب کرده اسـت و ثانیًا نوع نگاه شـما بسـیاری 
از تولیـدات در آموزش و پـرورش را غنی می کند
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و بهرة خودش را هم می برد. عکس های شــما در آینده به 
طور ویژه در کتاب های درســی و مجالت رشــد، که تیراژ 
آن ها در طی ســال چیزی حدود 40 میلیون نسخه است 
دیده می شوند. به پیشنهاد سازمان پژوهش و تأیید هیئت 
داوران در این دوره از جشــنوارة عکس رشد دو موضوع در 
نظر گرفته شد. در گروه بزرگسال یک موضوع، مدرسه خانة 
دوم و دیگری بخش ویژه بــود. دانش آموزان هم در بخش 

خودشان به صورت آزاد عکاسی کرده اند.
جــا دارد کــه در اینجــا از همة همکاران خــودم در 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی تشــکرکنم. ما برای 
کیفیت بخشی به عکس در منابع آموزشی به برگزاری این 
جشنواره نیاز داریم. آموزش و پرورش جشنواره های متفاوتی 
را برگزار می کند. در همین ســه ماه جشنوارة عکس رشد، 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد و جشــنوارة کتاب رشد را 
خواهیم داشت. این جشــنواره ها برای اینکه  منابع وزارت 
آموزش و پرورش را غنی تر ســازند، بهترین ها آثار را صید 

می کنند. 
ما باید تمهیداتی بیندیشیم و امکاناتی فراهم کنیم که 
عکاسان بتوانند وارد مدرسه ها بشوند. چون ورود به فضای 
مدرسه مقررات خاص خود را دارد و واقعًا کار سختی است. 
امکان ندارد هر کسی که می خواهد عکاسی کند، به راحتی 
وارد فضای آموزشی شــود. اما شما نشان دادید که در این 
زمینــه هنرمند و لحظه شناســید و لحظات خوب را ثبت 
می کنید. عکس های شــما می تواند منابــع ما را قوی کند. 
عکس های شــما می تواند الگویی باشــد برای ورود طیفی 
از عکاســان دانش آموز و غیردانش آموز به مدرسه ها. یعنی 
مجوزی باشد برای ورود به مدرسه ها و عکاسی از فضاهای 

آموزشی. من درخواست می کنم همکاران در این زمینه ساز 
و کار قانونی آن را فراهم کنند که شــما برای عکاسی وارد 

مدرسه ها شوید.

خالقیت، تکنیک و ارائه مهم ترین 
بسترهای عکاسی هستند

افشین شاهرودی، داور جشــنواره و عضو هیئت 
مدیرة انجمن عکاسی ایران 

سالم عرض می کنم به دانش آموزان عزیز که سازندگان 
فردای ما هســتند و معلمان دلسوز که شرایطی را به وجود 
می آورند تا این عزیزان رشــد کنند و پرورش یابند. نکته ای 
که توجه مرا جلب می کند این است که من در طی 40 سال 
گذشته که در رویدادهای رقابتی متعددی در زمینة عکاسی 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم حضور داشته ام اما شور، انرژی 
و نشاطی که در این جشنواره هست، کمتر جایی دیده ام و 
واقعًا برای من قابل احترام و ارزش است. به جرئت می گویم 
که این شور و نشاط را در بســیاری از رویدادهای عکاسی 
مشــابه کمتر می بینیم. من از این بابت به دست اندرکاران، 
شرکت کنندگان و همة افرادی که مستقیم و غیرمستقیم با 

این رویداد همراه هستند، تبریک می گویم.
چیزی حدود 180 سال از پیدایش عکاسی می گذرد. در 
همان سال های پیدایش عکاسی، نقاشی به نام پل دالروش 
جمله ای گفت که در تاریخ عکاسی ماندگار شد. می دانید که 
تا آن موقع تنها وسیلة ثبت موقعیت ها نقاشی بود. از زمان 
پیدایش عکاسی، این نقاش برجسته گفت: »از امروز دیگر 
نقاشی مرده است.« این جمله آینده نگری دربارة عکاسی را 
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به خوبی  نشان می دهد. در اوایل قرن بیستم، یک معلم هنر 
به نام الزلو موهولی نگای گفت: »بی ســواد آینده کسی 
است که عکاسی نکند.« امروز می بینیم که عکاسی به طور 
عجیب و غریبی با زندگی ما آمیخته است. اصاًل نمی توانیم 
تصور کنیم که زندگی بدون عکاسی و عکس چگونه می شود. 
بخش عمده ای از اطالعاتی که ما کسب می کنیم، از طریق 
عکس و تصویر اســت. مطالعات علمی بســیاری، از جمله 

مطالعات جامعه شناسی به عکاسی وابسته اند. 
این هــا را می گویم تا بدانید که نمی توانیم عکاســی را 
از زندگــی امروزمان جدا کنیم. من وقتی امروز در ســالن 
نمایشــگاه عکس های این جشنواره قدم می زدم و عکس ها 
را نگاه می کردم، بســیار خوش حال شدم. جوانان، نوجوانان 
و عالقه مندان پر شــور و عالقه منــدی می دیدم که با چه 
اشــتیاقی به عکس ها نگاه می کنند و عکس می گیرند. این 
موضوع برای من خیلی خوش حال کننده است، چرا که که 
آینده ای بسیار مفیدتر و خالقانه تری را در ارتباط با عکاسی 

نوید می دهد. 
همان طور که اشاره کردم، عکس برای مطالعات علمی، 
تحقیقات جامعه شناسی، پزشکی و خیلی کارهای دیگر به 
کار می رود. در اینجا عکس یه عنوان سند به کار می رود. از 
دیدگاه دیگر، عکاسی یک هنر است. یعنی یک ممر خالقانه 
و ممری که دید ما را نسبت به جهان اطراف و دریافت ما را 
از جهان هستی نشان می دهد. بحث های نظری در ارتباط 
با وجه هنری عکاســی یا عکس به عنوان یک هنر معمواًل 
خیلی پراکنده هســتند. خالقیت یعنی نوآوری. ما در مورد 
پیدایش جهان هستی کلمة خلقت را به کار می بریم؛ یعنی 
چیزی که وجود ندارد و به وجود می آید. عکاس هم به عنوان 

یک هنرمند قرار است دریافت، نگاه یا برخوردی را با اطراف 
خودش در قالب تصویر عکاسی ارائه بدهد که وجود نداشته 
باشــد و یا دریافتی را به بیننده منتقل کند که مسبوق به 
سابقه نیســت. یعنی وقتی در مقابل یک اثر هنری و یک 
عکس می ایســتیم و به آن نگاه می کنیم، دریافت تازه ای از 
اطراف به ما بدهد. دریافت تازه ای از بیرون از وجود ما بدهد. 
چطور می توانیم خالقانه عکس بگیریم؟ برای یک عکس 
از لحظه ای که گرفته می شــود تا لحظه ای که ارائه می شود 

افشـین شـاهرودی:  عـکاس هم به عنـوان یک 
هنرمند قرار اسـت دریافت، نگاه یا برخـوردی را 
بـا اطراف خـودش در قالب تصویر عکاسـی ارائه 
بدهد که وجود نداشـته باشـد و یـا دریافتی را به 
بیننده منتقل کند که مسـبوق به سـابقه نیست
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ســه وجه مشــخص درنظر می گیرند: اول از همه، قبل از 
فشار دادن دکمة دوربین نگاه می کنیم و می بینیم. همة ما 
می بینیم. ولی هنرمند عکاس با نگاه خالقانه اش چیزی را به 
ما نشان می دهد که ما خودمان ندیده ایم؛ یعنی یک نگاه تازه 
می دهد. پس اولین بستر خالقیت در عکاسی این است که 
متفاوت ببینیم. اگر قرار باشــد عکاس، عکسی از سبد گلی 
که اینجا هست را به من ارائه بدهد که من به عنوان بیننده 
خودم هم می توانستم آن را ببینم، کار ارزشمند و خالقانه ای 
نکرده است. بنابراین اولین محمل خالقیت دید نو، متفاوت 
و تازه اســت. خالقیت یعنی ما پدیده ها، موضوع ها، آدم ها، 
ماشین ها، ساختمان ها و هر چیزی را که در اطراف ما وجود 
دارد، طوری ببینیم که بیننده ای که عکاِس هنرمند نیست، 
نبیند. عده ای از منتقدان از عکاسی به عنوان چشم سوم یاد 
می کنند. ما دو چشــم روی صورت داریم و چشم سوم در 
ذهن ما شکل می گیرد و به موضوع نگاه می کند. این متفاوت 

با آن چیزی است که دیگران می بینند.
دومین  بســتری که می توانیم برای خالقیت عکاسانه 
قائل شویم، تکنیک و استفاده از تکنیک های متفاوت است. 
عکس تا زمانی که درون دوربین است، هیچ بیننده ای در آن 
سهیم نیســت و متعلق به خود عکاس است، اما باید آن را 
ارائه بدهد. عکاس عکس را گرفته و دید متفاوتی هم داشته 
اســت ولی این باید با یک تکنیک آمیخته بشود که بتواند 
قابلیت دیدن پیدا کند. چطور باید آن را ثبت و ضبط کند؟ 
می تواند آن را ســیاه و سفید، یا رنگی بگیرد. می تواند آن را 
با رنگ های زنده تر و پخته تر بگیرد. می تواند عکس را با لنز 
واید یا لنز تله بگیرد. عکاس می تواند کیفیت بصری یا تأثیر 
روی بیننده را با استفاده از ابزارها ایجاد  کند. در عکاسی با 

لنز واید، پرســپکتیو به هم می ریزد چون زاویة خیلی بازی 
دارد و  اطراف بیشتر دیده می شود. احساس دوری یا نزدیکی 
به آن شکلی که ما با چشم عادی و چشم صورت می بینیم، 
تغییر می کند. عکاســی با لنز نرمال یا لنز استاندارد شبیه 
دید طبیعی صورت و دید طبیعی خودمان است. اما لنز واید 
فضای غیر عادی ایجاد می کند که با چشــم طبیعی آن را 
نمی بینیــد. از معلمان عزیز خواهش می کنم که دربارة این 
مسائل بیشتر با بچه ها کار کنند. این ها نکات ابتدایی هستند 

و خیلی می توانند به دانش آموزان کمک کنند.
یکی از دوستان عکاسم که آموزش نورپردازی می دهد، 
تعریف کرد که یک کالس آموزشی برای عکاسانی که آتلیه 
دارند گذاشته بود و به آن ها آموزش می داد. در آن دوره یکی 
از شرکت کنندگان به او گفته بود، هر عکسی که در آتلیه اش 
می گیرد عکس مناســبی از کار درنمی آید و از او خواسته 
بود که به آتلیة او برود و ببیند که مشــکل از کجاست. بعد 
از مدتی دوســت ما به آنجا رفت و متوجه شــد آن عکاس 
وسایل آتلیه را جای درستی نگذاشته. عکس های نامناسب 
در آن آتلیه به خاطر اســتفادة غلط از نورپردازی بود. یعنی 
تکنیک نادرســتی را به کار می برده اســت. دوست ما به او 
گفت باید وســایل نورپــردازی را جابه جا کنیم، اما عکاس 
در جــواب گفت آن ها را تــکان ندهید که همه چیز به هم 
می ریزد. مدت هاست که این وسایل به همین شکل تنظیم 
شده اند. خب علت معلوم شد. وقتی سه پایه های نورپردازی 
را از جایشان تکان دادند، جای پایه ها روی زمین معلوم بود. 
او مدت های طوالنی از یک روش اشتباه استفاده کرده بود. با 

تغییر جای وسایل نورپردازی خودش نتیجه را دید. 
برای عکاسی تکنیک های متفاوتی وجود دارند که همة 
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ما از آن ها استفاده می کنیم. ولی اگر قرار باشد آن تکنیک ها 
را همان طور که همه اســتفاده می کنند، استفاده کنیم که 
کار مهمی نکرده ایــم. ما برای گرفتن عکس و ارائة آن باید 
تکنیک  و روش هــای تازه ای ابداع کنیم. در یک مســابقة 
جهانی عکس »یونســکو« با موضوع کودکان که در آلمان 
برگزار می شود، یک بار عکسی را دیدم که به شدت تار بود. 
یعنی این عکس با تمام تعریف های موجود از نظر تکنیک 
غلط بود، اما وقتی جلوی این عکس می ایســتادید، با تمام 
وجود اضطراب، شــرایط دشوار و زندگی سخت این کودک 
را درک می کردید. تار بــودن عکس دقیقًا در خدمت ارائة 
اضطرابی بود که شــرایط زندگی آن کودک داشــت. رنگ 
و لعاب و چاپ براق و شــفاف و زیبا همیشــه دلیل خوبی 
عکس نیست. عکس درستی است اما عکس خوبی نیست. 
خیلی وقت ها عکس خوب عکس غلط است. یعنی به عزیزان 
نوجوان و جوانان سازندگان آینده پیشنهاد می کنم، در تمام 
اصول، قواعد و مســائل آکادمیک و علمی که برای عکاسی 
الزم است بازنگری کنند و بیندیشند: آیا اگر این عکس را تار 
بگیرم، مؤثر است یا واضح؟ از زاویه های غیر معمول بگیرم 

چطور می شود؟ 
ســال ها پیش کتابی در یک دست فروشــی در خیابان 
انقالب به خاطر عکس های عجیب و غریبی که در آن بود، 
توجه مرا به خود جلب کرد. آن کتاب را گرفتم. یک صفحه 
مطلب داشــت و بقیه همه عکس بــود. در آن یک صفحه 
عکاس توضیح داده بود که در کالس درس دانشگاه در تمام 
طول ترم درس ها را گوش نمی کردم  و حواســم به درس و 
حرف های استاد نبود. در پایان ترم، استاد تکلیفی داد که باید 
برای گرفتن نمرة پایان ترم انجام می دادیم. من دیدم هیچی 

بلد نیستم. از هم کالسی هایم پرسیدم درس ها چه بودند و 
کم و بیش چیزهایی یاد گرفتم. با همان اطالعات کم یک 
سلسله کارهایی انجام دادم که کارهایی عجیب غریب و غیر 
عادی بودند و به استاد نشان دادم. نگاه کرد و از من پرسید 
آن کارها را چگونه انجام داده ام. من هیچ توضیحی نداشتم، 
چون واقعًا نمی دانستم چطور آن کارها را انجام داده  ام. استاد 
به من گفت نمره را در صورتی به تو می دهم که همین کارها 
را دوباره تکرار کنی و من برای اینکه آن کارها را تکرار کنم 
مجبور شــدم نه تنها تمام درس هــای کالس را یاد بگیرم، 
بلکه چیزهای بیشــتری را هم یاد بگیرم تا بتوانم آن کار ها 
را دوباره انجام بدهم. او در پایان نتیجه گرفت که خالقیت 
در شکستن قوانین است، ولی قوانین را باید بشناسیم و بعد 
آگاهانه بشکنیم. بنابراین خالقیت انسان با رعایت قواعد و 

آموزش های علمی امکان پذیر نیست.
سومین بستر خالقیت ارائه است. بعد از اینکه عکس را 
نوآورانــه ثبت کردیم و تکنیک ویژه هم به کار بردیم، زمان 
ارائه می رسد. چه کسی گفته اســت که در یک نمایشگاه 
عکس، عکس ها باید حتمًا رو به روی چشم ما باشند و من 
ایستاده باید آن ها را ببینیم؟ در دوره ای که آقای صمدیان 
»جشنوارة تصویر سال« را برگزار کرد، تعدادی از عکس هایی 
را که روی دیوار جا نشــده بود، روی زمین چیده بود؛ یعنی 
جایی که بیننده ها رد می شــدند. اتفاق جالبی که افتاد این 
بود که بیننده های عکس ها با تماشای عکس روی زمین از 
دید متفاوتی آشنا شــدند. یا در نمایشگاهی قرار بود چند 
عکاس هم زمان شرکت داشــته باشند و به هرکدام فضای 
معینی اختصاص داده شده بود. به یکی از عکاسان دیواری 
12 متری برای نمایش عکس هایــش داده بودند. او در آن 
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برای عکاسی هدف تعیین کنید
نرگس رســتمی، معلم عکاسی هنرســتان نادرة 

حق شناس 
بســم اهلل الرحمن الرحیم. سالم و صلوات بر پیامبر مهر 
و مهربانــی و خاندان پاک و مطهرش. ابتدا مراتب تشــکر 
و قدردانی را با افتخار به مســئالن محتــرم برگزاری این 
جشنواره به سبب اهمیتی که ایشان به مقولة هنر داده  اند، 
ابراز می کنم. هنرستان حق شناس که بنده به عنوان هنر آموز 
عکاسی در آن مشغول فعالیت هستم، نهایت تشکر خود را  
از دبیرخانه که با ارسال کتاب و فراخوان جشنوارة عکاسی 
به این هنرستان، زمینة شرکت  کردن دانش آموزان را در این 

جشنواره فراهم کرد، ابراز می دارد.
به نظر من این جشــنواره یکی از زیباترین فعالیت های 
فــوق برنامه و فرصتی برای بروز و کشــف اســتعدادهای 
دانش آموزان است. همان طور که در سند تحول بنیادین به 
ساحت های شش گانه و ساحت های تعلیم و تربیت و به ویژه 
زیباشــناختی توجه ویژه ای شده است، ما هم سعی کردیم 
که در هنرســتانمان آن را در میان دانش آموزانمان اجرایی 
کنیم. من و همة همکارانم می کوشیم که دانش آموزانمان با 
ورود به جشنواره های متنوع هنری، از جمله جشنوارة عکس 
رشــد که  برخاســته از متن آموزش و پرورش است، ضمن 
کسب تجربه و موفقیت بتوانند پله های موفقیت و پیشرفت 

را طی کنند.
دنیای عکاســی دنیای جذاب و بســیار وسیعی است. 
مهارت عکاســی کردن هم مثل بقیة مهارت ها به تمرین و 
تکرار نیاز دارد. و با تمرین و تکرار است که شما می توانید به 

دیوار تمــام عکس هایش را در قاب های یک اندازه کنار هم 
نصب کرده بود. بازدیدکنندگان آن نمایشگاه یک دیوار 12 
متری با 50-40 عکس را بدون اینکه الزم باشد به این طرف 
آن طــرف بروند به راحتی می دیدند. نمایشــگاه دیگری را 
دیدم که برای نصب عکس هیچ فضایی نداشت. عکاس تمام 
عکس هایش را در اندازه های بزرگ چاپ و از ســقف آویزان 
کرده بود و بیننده ها بین آن عکس ها حرکت می کردند. از 

این نمونه ها فراوان داریم. 
ارائه الزامًا برپایی نمایشــگاه نیســت. عکس می تواند 
در کتــاب هم ارائه شــود. مثال دیگری برای شــما بزنم. 
دانشجویی برایم تعریف کرد که یک روز در خیابان ولیعصر 
ناگهــان مقدار زیادی نگاتیو را در جوی آب دیده اســت. 
آن ها را از آب بیرون کشــیده و مســیر جوی را به سمت 
برعکس رفته تا عکاسی را پیدا کرده است. بعد از گفت وگو 
با صاحب عکاســی متوجه شده که صاحب این مغازه، پدر 
ایشــان بوده که فوت کرده است و پسر هم حاال چون به 
نگاتیوها احتیاجی نداشــته، همة آن هــا را در جو ریخته 
است. این دانشجو نگاتیوها را آورده و خشک کرده بود. آن   
عکس ها برای کارت شناسایی، اوراق هویت و...  گرفته شده 
بودند و به خاطر اینکه در لجن ها افتاده بودند، خراب شده 
و صدمه دیده بودند و حاال به عنوان یک اثر هنری مطرح 
بودند. یعنــی به خاطر تأثیری که یــک اتفاق غیر عادی 
روی عکس های معمولی گذاشــته بود، بسیار زیبا بودند. 
این عکس ها زمانی برای اوراق هویت و شناســنامه گرفته 
شده بودند، اما در کاربرد دیگری یعنی وقتی تغییر کاربری 

می دهند، به رویداد تأثیرگذار دیگری تبدیل می شوند.
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موفقیت دست پیدا کنید. اگر دوربین عکاسی هم مثل انسان 
هوش داشت و از فناوری مغز انسان برخوردار بود، کافی بود 
فقط دوربین را به سمت سوژه بگیریم. خود دوربین سوژه را 
تشخیص می داد، کادر بندی، زاویه بندی می کرد و عکس را 
می گرفت. اما همة ما می دانیم این طور نیست و این اتفاق 

نمی افتد.
شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید از موضوعی 
عکاسی کنید. چیزی را در ذهنتان تصور کنید، اما بعد هر 
کاری کنید، نتوانید آن تصویر را ثبت کنید. برای هر عکس 
دو تصویــر وجود دارد: یکی تصویری که شــما در ذهنتان 
مجســم می کنید، دومی تصویری که دوربین شــما ثبت 
می کند. اگر همة اجزای دوربین را بشناســید و همة منوی 
دوربین را بلد باشــید و بلد باشید چطور با اجزای دوربین 
کار کنید، این اختیار را دارید که کنترل دوربین را در دست 
بگیرید. به این ترتیب، شاید بتوانید عکسی را که در ذهنتان 
تجســم کرده اید، با توجه به این تنظیمات بهتر بگیرید. در 
عکس حرفه ای تفکر و خالقیت وجود دارد، اما عکاس های 
غیــر حرفه ای صرفًا عکاس می گیرند و به عکاســی کردن 

بسنده می کنند.
باید به دنبال تصویری باشیم که بیننده را در وهلة اول 
به فکر فرو ببرد و توجه او را جلب کند. یادتان باشــد، برای 
عکاسی کردن به دوربین خوب و گران قیمت نیاز نداریم، به 
نگاه خوب نیاز داریم. این نگاه شماســت که تصویری را که 
عکاسی می کند به بقیه نشان دهید و در واقع دیدگاه شما 

نسبت به جهان اطرافتان را برای بقیه بازگو می کنید. 
برای عکاسی کردن هدف تهیه کنید، هدفی که عاقالنه 
و قابل دســت یافتن باشد. اینکه من دوست دارم عکسم در 

جشنواره های خارجی و بزرگ و یا فالن مجله و نشریه مطرح 
شود، بد نیست، اما برای ما که تازه کار هستیم، شاید در ابتدای 
امر زود باشد که به این موفقیت دست یابیم. به همین خاطر 
از همین جشنواره های کوچک، از مجالت و نشریات کوچک 
شروع کنید. آرام آرام تمرین کنید تا ان شاءاهلل در مراتب بعدی 
زندگی تان به جشــنواره های بزرگ تر راه پیدا کنید. در این 
چندماه هنرجویان هنرستان ها حضور چشمگیری داشته اند. از 
همه تشکر می کنم. از استقبال عزیزان و اینکه چنین بستری 

فراهم آورده اند، و از برگزارکنندگان باز هم تشکر می کنم. 

 نرگس رسـتمی: برای عکاسـی کردن به دوربین 
خـوب و گران قیمـت نیاز نداریم، بـه نگاه خوب 
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ســؤال من از همة هنرجویان عزیز این است که: کدام 
یک از شــما واقعًا خودتان را بــاور دارید و فکر می کنید در 
آینده یک عکاس بزرگ و معروف خواهید شــد؟ باور کلمة 
مهمی است. خیلی از ما آن را با فکر کردن اشتباه می گیریم. 
باور از تکــرار زیاد یک فکر در مدت زمان طوالنی به وجود 
می آید. باور نه تنها در هر کاری مشخص می کند که جایگاه 
شما کجاست، بلکه در کیفیت زندگی شما نیز نقش مهمی 
دارد. پس از همین حاال که در ابتدای راه هستید، خودتان 
را باور کنید. باور کنید که در آینده عکاس بزرگ و معرفی 
خواهید شد. برای موفق شدن باید جلو بروید و از جلو رفتن 
نترسید. در بین راه سختی های زیادی می بینید، ولی نباید 
مأیوس نشوید. باید محکم، با اراده و با اطمینان جلو بروید. 
هیچ کس نمی آید موفقیت را به ما هدیه بدهد، خود ما باید 

دنبال موفقیت برویم.

عکاسی عامل تحول در ارتباطات بشر
خانم هاشمی، معلم هنرستان امام حسن مجتبی )ع(

در »قابوسنامه« می خوانیم: »فرهنگ و هنر آموختن تو را 
به دو چیز حاصل شود: یا به کار بستن آن چیزکه دانی و یا 
به آموختن آن چیز که ندانی.« من فکر می کنم هیچ اتفاق، 
هیــچ هم گامی و هیچ در کنار هم بودنی بی دلیل نیســت. 
حتمًا قرار است اتفاقی بیفتد. معتقدم هر قلمی که بر کاغذی 
می لغزد، هر نقشی که بر بومی شکل می گیرد و هر شاتری 
که می خورد و فریمی را از نگاهی کاوشــگرانه ثبت می کند، 
همه و همه برای رشد شعور و تفکر آگاهی بشر است. مگر نه 
اینکه هنر واقعی باعث رشد و شکوفایی نهاد و اندیشة بشری 

در قرون متمادی بوده است و خواهد بود؟ 

شوق بشــر به ثبت و ضبط تصویرها تحت عنوانی که 
امروز آن را »عکاسی« می شناسیم، به حدود دو سدة قبل 
بازمی گردد. و بسیار پیش تر از آن، بشر دریافت زبان و خط 
تنها وسیلة ارتباط نیست که گاهی مضمون برخی از پیام ها 
آنقدر احساســی و چنان تأثیرگذار است که هیچ کالمی 
قادر به بیان همة محتوای آن نیست. و چه بسا تکثر زبان ها 
و خط ها، ارتباط اقوام و ملل گوناگون را سخت و سخت تر 
خواهد کرد. در این میان اختراع عکاسی تحول گسترده ای 
را در ارتباطات بشری و انتقال پیام میسر ساخت. مهم ترین 
جنبة وجودی و واقعیت محض این اســت که آنچه عکس 
بی نهایــت مرتبه تکرارش می کند، تنها یــک بار رخ داده 
است. عکس به گونه ای مکانیکی آن چه را تکرار می کند که 
به لحاظ وجودی تکرار نشدنی است. عکِس عکاسی فرصت 

برخورد با واقعیت را برای همگان میسر می سازد. 
عکس ها می توانند انگیزه ای شــوند، برای تغییر، برای 
حرکت و برای پیشرفت و ارتقای بشر به سمت زیبایی. هنر 
و خصوصًا هنر عکاســی قادر است نگاه انسان را به محیط 
زندگی اش تغییر دهد. یک عکس خوب می تواند مانند یک 
اثر موسیقایی فاخر، مانند یک نقاشی بی نظیر و مانند یک 
قطعه شعر دلنشین و اثرگذار باشد. تاریخ بشریت گویای آن 
است که یک عکس توانسته است آتش جنگی را خاموش 
کند. کم نبوده اند تصویرهایی که پس از انتشار، روی افکار 
عمومی جهان و حتی سیاستمداران بزرگ تأثیر گذاشته اند 
و تاریخ را تغییر داده اند. پس عکاســی می تواند نویدبخش 
صلح، رشد، انسانیت و روشنی باشد و ما با انتخاب این هنر 

صدایمان را به همگان می رسانیم.
از تمام مســئوالنی کــه در ایــن راه قدم های بزرگی 
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برداشته اند، تشکر ویژه می کنم. از دبیرخانة محترم جشنوارة 
عکس رشد به خاطر برگزاری جشنواره ای در شکلی فاخر 
و در خور شــأن شرکت کنندگان تشکر ویژه دارم. همت و 
تالش شما برای ارزش گذاری بر اندیشه و تفکر و پاسداشت 
و تکریم آموزش هنر بسیار ستودنی است. از جانب خودم 
و تمامــی همکاران محترم نهاد آموزش و پرورش کشــور 
تشــکر ویژه ای دارم از مدیریت محترم »دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشــی« در اهتمام به برگزاری این جشنواره 
و ایجاد فضایی به منظور بروز و ظهور استعدادها در حوزة 

عکس و عکاســی. از ریاست محترم ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی نیز درخواست دارم برای تداوم این 
جشــنوارة بزرگ ملی که عرصه ای برای رشد و شکوفایی 
هنرمندان کشور است، تا جای ممکن همراه و کمک رسان 
باشند. در پایان نیز از مدیریت محترم منطقة یک آموزش 
و پرورش شهر تهران، جناب آقای صادق پور، تقاضا داریم 
ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان برگــزاری و نمایش آثار این 
جشــنواره در منطقة یک شهر تهران فراهم شود. چه بسا 
آغازی باشد برای هنرمندان شرکت کننده در این دوره تا 

با گام های استوارتر در عرصة فرهنگ و هنر گام بردارند.

مسائل را از پشت لنز نو ببینید
دکتر حیدر تورانی، سرپرســت سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
بسم اهلل الرحمن الرحیم. دوستان صحبت های خوب 
و شــیرینی دربارة عکاســی فرمودند. من خودم آشپزی 
را خوب بلد نیســتم، اما مزة غــذا را خوب می فهمم. کار 
تراژدیــک نمی توانم خلق کنم، امــا گریه کردن را بلدم. 
کار کمدی هم نمی توانم بســازم اما خوب می خندم. این 
کار ماست که مصرف کننده هستیم. شما کارهای خیلی 
خوبی را بروز و ظهور دادید. امروز از این نمایشــگاه لذت 
بردیم. شما عکســی انداختید، اما همة ایران عکس شما 
را خواهنــد دید. جمله ای در مدیریت داریم که می گوید: 
»اگر نشکســت عوضش نکن، اما اگر تا به حال نشکسته 
اســت، وقت آن است که آن را بشکنی و عوضش کنی.« 
یعنــی هر ایده  و ارزشــی یک تاریخ مصــرف دارد. قبل 
از اینکه تاریخ مصرف آن تمام شــود وقت آن اســت که 

 هاشـمی: کـم نبوده انـد تصویرهایـی کـه پـس 
از انتشـار، روی افـکار عمومـی جهـان و حتـی 
سیاسـتمداران بزرگ تأثیر گذاشـته اند و تاریخ را 
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خودمان آن را کنار بگذاریم و ایدة جدیدی را وارد کنیم.
نگاه تا یک زمانی جواب می دهــد، بعد آن نگاه باید 
عوض شــود و نگاه دیگری جــای آن بیاید یا همان نگاه 
متفاوت  شــود. همان بحث چشــم ها را باید شست، جور 
دیگر باید دید. این لنزها باید هر چند وقت یک بار عوض 

شوند. نمی شود سالیان سال از یک لنز ثابت ببینی. 
در علــم مدیریت می گویند آرزوهای بزرگ داشــته 
باشــید اما قدم هــای کوچک و محکم بردارید. درســت 
اســت که عکاسی جلوه های هنری خاص خودش را دارد 
اما در آموزش و پرورش یک کار مأموریت گرایی اســت. 
ایــن کارهای خوب در آموزش و پــرورش کاربرد دارند. 
عکس های نمایشگاه در کتاب های درسی و مجالت رشد 
خواهند آمد و همة بچه ها از آن ها استفاده خواهند کرد. 
این نمایشگاه  هم می تواند در سراسر کشور برگزار شود. 

ان شــاءاهلل ساز و کاری فراهم شود تا عکاسان بتوانند 
برونــد در مدرســه ها حضور پیدا کنند. ایــن کارها باید 
دیده شــوند و مــا باید فرصت های دیده شــدن آن ها را 
فراهم کنیم. حیف اســت که این کارها مطرح بشوند اما 
آن طور که باید از آن ها اســتفاده نشــود. با آنکه فرصت 
برای عکاسان برای حضور در مدرسه ها فراهم نیست، اما 
توانسته اند عکس های خوبی تهیه کنند. اما اگر آن فرصت 

فراهم شود که بسیار بهتر خواهد بود.
از همة شــما تشــکر می کنم. قدر خودتان را بدانید. 
به داشــته هایتان تکیه کنید. احســاس مسئولیت کنید. 
اعتماد به نفس داشــته باشید و بدانید که اگر اراده کنید 

بر بسیاری از مشکالت می توانید غلبه کنید.

دکتـر حیـدر تورانـی: نگاه تـا یک زمانـی جواب 
می دهـد، بعـد آن نـگاه باید عـوض شـود و نگاه 
دیگـری جای آن بیاید یا همان نگاه متفاوت  شـود

شــماره ســـــیزدهم 
1 3 9 8 ر بهـــــــا

164



شــماره ســـــیزدهم 
1  3  9  8 بهـــــــار 

165



نمایندگان رشد

معرفی نمایندگان نشریات رشد

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، با کیفیت بخشی به تولیدات فرهنگی خود اعم از مجالت رشد و 
کتاب های کمک آموزشی و نیز دامن زدن به بحث تحول در آموزش و پرورش، به توسعه و تعمق دیدگاه های 
نو در حوزة آموزش و پرورش کمک می کند. این دفتر با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی در حوزة آموزش های 
غیررســمی و نیز توسعة دامنة رسانه های آموزشی به مجالت و نشریات و فراتر رفتن از دایرة محدودة 

کتاب درسی، پیشگام تحول در منابع و رسانه های آموزشی است.
نمایندگان مجالت رشد در سراسر کشور همواره نقش خود را فراتر از تولید کننده و توزیع کنندة صرف 
مجالت دانســته اند و به بازیابی هویت و جایگاه فرهنگی اقدام کرده اند و با کمک به توسعة بهره مندی 
از محتوای نشریات رشد در برنامة آموزش و پرورش، حلقه ای دیگر از توسعه و تنوع منابع آموزشی را 
تکمیل و صورت اجرایی و عملی بخشیده اند. در این بخش از سالنامة رشد با نمایندگان نشریات رشد 

آشنا شوید.
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 حمیدرضا مهربخش
منطقة 1 آموزش و پرورش 

 گلی قزلو
منطقة 2 آموزش و پرورش 

  طاهره صباغها
منطقة 3 آموزش و پرورش 

 سهیال صادقی
منطقة 4 آموزش و پرورش 

 معصومه صوفی لو
منطقة 5 آموزش و پرورش 

نمایندگان نشریات رشد مناطق آموزش و پرورش تهران

 نسرین صمدی
منطقة 6 آموزش و پرورش 

 زهرا سلیمی زاده
منطقة 7 آموزش و پرورش 

 نسرین محمدنبی
منطقة 8 آموزش و پرورش 

 هاله اله داد قصبه
منطقة 9 آموزش و پرورش 

 مینا انصاری نطنزی
منطقة 10 آموزش و پرورش
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  فروغ مزارعی
منطقة 11 آموزش و پرورش 

 سید علیرضا عبادی
منطقة 12 آموزش و پرورش 

  سینا سروش
منطقة 13 آموزش و پرورش 

 فاطمه مقصودی
منطقة 14 آموزش و پرورش 

 حسین خواجه ز اد
منطقة 15 آموزش و پرورش 

 زهرا رجبی
منطقة 16 آموزش و پرورش 

 کامران نوری
منطقة 17 آموزش و پرورش 

 سعید وکیل نژاد
منطقة 18 آموزش و پرورش 

 محمد خوری
منطقه 19 آموزش و پرورش 
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نمایندگان نشریات رشد در شهرستان های استان تهران

 نسرین دست یار ممقانی
پردیس

 عصمت مهری
بهارستان 2

 مرتضی دانیالی
ورامین

 علیرضا مختاری
مالرد

 مرضیه عسکری گشت رودخانی
کهریزک

 هادی قشقایی
قرچک

  فاطمه غالمپور
فیروزکوه

 سکینه اکبرنیا ویرثق
فشاپویه

  فاطمه حیدری
شهریار

 ژاله اخوان تپه سری
ناحیة 2 شهرری
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  سمیه میری
ناحیة 1 شهرری

 حسین رمضانی سراجاری
شهرقدس

 نسرین السادات طهوری
رودهن

  لیال مواسات
رباط کریم

  سمیه ابراهیمی
دماوند

  سیده مریم ابراهیمی
دماوند

  سعید صادقی مجرد
جوادآباد

  اسماعیل باوالنی
پیشوا

 کمال پازوکی
پاکدشت

 سیده مریم الهقلی پور
بهارستان 1

 داود اصغری دامجانی
اسالمشهر
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نمایندگان نشریات رشد در استان ها

 مهدی غالمی
آذربایجان شرقیـ  تبریز

 یاسر جوزایی
آذربایجان غربیـ  ارومیه

  اسد بیداری
اردبیلـ  اردبیل

  خسرو سبزه علی
اصفهانـ  اصفهان

  فضل اله امیرپور
البرزـ  کرج

  شهاب عزیزی
ایالمـ  ایالم

  شاهین افشارپور
بوشهرـ  بوشهر

 رحمان شکوهی
چهارمحال و بختیاریـ  شهرکرد

  محمدعلی شاکری
خراسان جنوبیـ  بیرجند

 محمدرضا بهروش
خراسان رضویـ  مشهد مقدس
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  خلیل اله نیازی
خراسان شمالیـ  بجنورد

 منصور بهرامی
خوزستانـ  اهواز

  حسین قاسمی
زنجانـ  زنجان

  سعید علی نژاد
سمنانـ  سمنان

  سمیه حیدری
سیستان و بلوچستانـ  زاهدان

  عبدالعظیم فرجی
فارسـ  شیراز

  محمدرضا فدایی
قزوینـ  قزوین

  جعفر گلفشان
قمـ  قم

  علی اکبر الیاسی
گلستانـ  گرگان

  اسماعیل نوغانچی
گیالنـ  رشت
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  برزو مصطفی نژاد
لرستانـ  خرم آباد

 قاسم مهدوی
مازندرانـ  ساری

  محمدعلی میرباقری
مرکزیـ  اراک

  فاطمه نقشبندی
هرمزگانـ  کیش

 حوریه حاجی زاده کهتکی
هرمزگانـ  بندرعباس

  احمد قره خانی
همدانـ  همدان

  عباس احمدی
کردستانـ  سنندج

  وحید سیف الدینی
کرمانـ  کرمان

  فرهاد فوالدی
کرمانشاهـ  کرمانشاه

  وحید سجادپور
کهکیلویه و بویراحمدـ  یاسوج

 صادق رضایی
یزدـ  یزد
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کارنامة رشد

روزشمار رشـد
3      2       1

فــروردین
* 1 فروردین: انتشــار هفتمین شمارة مجالت عمومی رشد ســال تحصیلی 97-96 با شمارگان40/409/000 نسخه و 

فصل نامه های بهار 97 در 96/500 نسخه و هفتمین شمارة مجالت رشد دانش آموزی نابینایان در 2000 نسخه .

     1
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اردیبهشـت
* 1 اردیبهشت: انتشار هشتمین شمارة مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 97-96 با شمارگان 4/252/408  نسخه و 

هشتمین شمارة مجالت رشد دانش آموزی نابینایان در 2000 نسخه.
* 5 اردیبهشت: برگــزاری جلسة عمومی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با کارکنان دفتر انتشارات و 

تکنولوژی آموزشی.
* 26 اردیبهشت: برگزاری نشست »آموزش ساخت فیلم و عکس نشریات دیجیتالی«.

     1

526
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     1

     7     18

* 1 خرداد: انتشــار نهمین شــمارة مجالت رشــد کودک، رشد نوآموز و رشــد دانش آموز ســال تحصیلی 97-96 با 
شمارگان2/746/000  نسخه.

خرداد

شـــهریور
* 7 شهریور: برگزاری نشست »گفت وگو و تبادل نظر در خصوص تجربه های تأثیر بر مخاطبان«.

* 18 شهریور: برگزاری بیستمین نشست ساالنة دفتر درمدرسة تاریخی دارالفنون، تهران.

     26
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مهــــــر

* 1 مهر: انتشار شمارة 1 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 98-97 با شمارگان3/920/000 نسخه و انتشار فصل نامه های 
پاییز 97 در92/100 نسخه و شمارة 1 مجالت رشد دانش آموزی نابینایان در 2000 نسخه.

* 25 مهر: برگزاری مراسم اختتامیة »دهمین دورة جشنوارة عکس رشد«. 

     1

25
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آبـــــان

آذر

     1

* 1 آبان: انتشار شمارة 2 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 98-97 با شمارگان4/022/000 نسخه و شمارة 2 مجالت 
رشد دانش آموزی نابینایان در 2000 نسخه.

* 1 آذر: انتشار شمارة 3 مجالت عمومی رشد 
سال تحصیلی 98-97 با شمارگان4/140/500 
نسخه و شمارة 3 مجالت رشــد دانش آموزی 

نابینایان در 2000 نسخه .
* 2 آذر: برگـــــــــزاری مراســم اختتامیة 
چهل وهشتمین »جشــنوارة  بین المللی فیلم 

رشد«.
* 12 آذر: برگزاری مراسم اختتامیة شانزدهمین 

»جشنوارة  کتاب رشد«.

     2     12
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     1

دی

* 1 دی: انتشار شمارة 4 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
98-97 با شمارگان 3/837/500 نسخه و انتشار فصل نامه های 
زمســتان 97 در 102/500 نسخه و شمارة 4 مجالت رشد 

دانش آموزی نابینایان در 2000 نسخه. 
 * 5 دی: برگــزاری مراســم تجلیــل از برگــزار کنندگان 

جشنواره های رشد.
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بهــــمن
* 1 بهمن: انتشار شمارة 5 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 98-97 با شمارگان3/838/000 نسخه و پنجمین شمارة 

مجالت رشد دانش آموزی نابینایان در 2000 نسخه.

     1
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اســــفند

     1

5

* 1 اسفند: 
انتشار شمارة 6 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 98-97 با شمارگان3/821/000 نسخه و ششمین شمارة مجالت رشد 

دانش آموزی نابینایان در 2000 نسخه.
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با وب سایت مجالت رشد همراه باشید


