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SOBHE-NO N e w s p a p e r

تعطیلی مدارس ذرات معلق را کم نمیکند
رییسشورایشهرتهرانبابیاناینکهتعطیلیمدارسباعث کاهشذراتمعلقنمیشود ،گفت:صنایعآالیندهبیشترینسهمرادر تولیدذراتمعلقدارند.آقایمحسنهاشمیهمچنینتاکید کرد:
آلودگی هوا در دو بخش منابع آالینده و ذرات معلق مطرح است که نقش خودروهای شخصی در تولید ذرات معلق بسیار کمتر از صنایع آالینده و پاالیشگاهها و کارخانههاست.

افزایشقاچاقچوب،محصولبیتوجهیبهپرداختحقوقنیروهایحفاظتیجنگلها
عضوهیاترییسه کمیسیون کشاورزیمجلسبااشارهبهپرداختنشدنحقوقیگاننیروهایحفاظتیسازمانجنگلها ،گفت:بیتوجهیدرپرداختمعوقاتنیروهایحفاظتیموجبضعف
نظارتیدر کنترلقاچاقچوبوحفاظتاز جنگلهاشدهاست.علیمحمدشاعریتاکید کرد :گزارشهایزیادیدر ماههایاخیرمبنیبرافزایشقاچاقچوبوقطعدرختانبهمارسیدهاست.

آمـــوزش و تربیـــت
زمان برگزاری امتحانات داخلی مدارس
ً
متعاقبا اعالم میشود

رییـس مرکـز سـنجش و پایـش کیفیـت آموزشـی اظهـار کـرد:
یمـاه) شـروع و تـا۲۳دیماه
امتحانـات نهایـی از دیـروز (دوم د 
ادامـه خواهـد داشـت .آقای خسـرو سـاکی با اشـاره به تعطیلی
مـدارس در برخـی از شـهرها بهدلیـل آلودگـی هـوا ،اظهـار کـرد:
امتحانـات نهایـی پایـه دوازدهـم ،سـال سـوم متوسـطه نظـام
قدیم و پیشدانشـگاهی مطابق برنامه زمانبندی ارائهشده،
یشـود .بـه گـزارش مرکـز اطالعرسـانی و روابـط عمومـی
اجـرا م 
وزارت آموزشوپـرورش ،رییـس مرکـز سـنجش و پایـش کیفیت
آموزشیبااشارهبهامتحاناتداخلیمدارس گفت:برنامهریزی
امتحاناتداخلیمدارساز پایهاولابتداییتاپایهیازدهمنظام
جدیـد در اختیـار ادارات کل آموزشوپـرورش اسـتانها اسـت
و بـا توجه به تعطیلیهای اتفاق افتاده ب هدلیـل آلودگی هوا و یا
بارش برف و برودت هوا ،برنامهریزی امتحانات داخلی از طریق
ادارات آموزشوپرورش در استانها و مناطق صورت میگیرد و
به دانشآموزان اعالم خواهد شـد.

افزایش بارشهای سیلآسا در کشور

سرپرستمرکزاقلیمشناسیسازمانهواشناسیضمنتشریح
علت بارشهای سیلآسـا در خوزسـتان گفت :اقلیم کشـور در
آینده به سویی حرکت خواهد کرد که میانگین بارشها کم اما
شهـای سیلآسـا بیشـتر خواهد شـد .آقای ایمـان باباییان
بار 
یتـوان بـه تغییـر
تاکیـد کـرد :رخدادهـای حـدی را ب هشـرطی م 
ً
اقلیم ربط داد که به دفعات زیاد تکرار شوند .صرفا با یک یا دو
یتـوان گفـت کـه تغییـر اقلیـم رخ داده اسـت
رخـداد حـدی نم 
بنابراین میتوان گفت که عامل رخداد حدی نمیتواند تغییر
اقلیـم باشـد امـا تغییـر اقلیـم میتوانـد ایـن رخدادهـا را تشـدید
کند .باباییان ضمن اشـاره به اینکه پژوهشـکده اقلیمشناسی
سـیل ابتـدای سـال کشـور را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت،
تصریح کرد :علت بارشهای سیلآسا در اواخر اسفند و ابتدای
فروردینماه «شکسـتگی جت قطبـی» یـا «رودبارها» بـود .این
جتها در سـطوح باالتر از سـطوح میانی جوی هسـتند و یکی
از دالیلی که ابتدای سال بارش سنگینی در خوزستان داشتیم
شکسـتگی رودبار قطبی بود .رودبار یا جت قطبی در نقطهای
رخ میدهد که بیشـترین تغییرات دمایی را در سـطوح باالیی
جو داشـته باشـیم و در سـطوح باال بیشـترین تغییرات دمایی
نزدیـک قطب اسـت.

وعده چاپخانه دولتی برای صدور
9میلیون بدنه کارت هوشمند ملی

سـخنگوی سـازمان ثبتاحـوال کشـور گفـت :چاپخانـه دولتی
وعـده داده کـه تـا پایـان سـال 9میلیـون بدنـه کارت هوشـمند
ملـی صـادر کنـد ،ایـن درحالـی اسـت کـه مـا ظرفیـت صـدور
2.5میلیـون کارت در مـاه را داریـم .سـیفاله ابوترابـی در
نشسـت خبری گفـت :در 9ماهه امسـال9 08هـزار و397واقعه
والدت و 2 88هـزار و 152رویـداد فـوت ثبـت شـده اسـت .وی
ادامـه داد426 :هـزار و 99واقعـه ازدواج و 1 32هـزار 618واقعـه
طالقبهثبترسیدهاست.ابوترابیاز تحویلمکانیزه2میلیون
و874هزارو867شناسنامهخبردادو گفت:برایتقاضایتغییر
نامخانوادگـی41هزار و38مورد ثبت شـده و9 2هـزار و418مورد
تغییـر نـام بـوده اسـت .سـخنگوی سـازمان ثبتاحـوال کشـور
درمورد آخرین وضعیت کارت هوشمند ملی گفت55:میلیون
و87هـزار و890نفر مراحل تکمیل ثبتنام را انجـام دادهاند که
22هـزار و572نفـر کارت ملی صادر شـده و
بـرای46میلیـون و 0
45میلیون و487هزار و433نفر کارت خود را دریافت کردهاند.
وی افزود :برای میانگین سن پدر در زمان والدت فرزند34سال
برای میانگین سن مادر در زمان والدت فرزند29.3سال بوده و
میانگینسنمادر در اولینوالدتفرزند27.5سالبودهاست.
ابوترابی گفت :در 6ماهه اول سال9هزار و361مورد دوقلوزایی،
2 73مـورد سـه قلوزایـی کـه بیشـترین آن بـا 37مـورد در تهـران
بوده و 10مورد چهارقلوزایی داشـتهایم که دو مورد آن در فارس
و یک مورد در اسـتانهای اردبیل ،اصفهان ،خراسـان رضوی،
نوبلوچسـتان و همـدان
خوزسـتان  ،زنجان،سمنان،سیستا 
ثبـت شـده اسـت .ابوترابـی درمـورد فراوانـی اسـامی پسـران و
دختـران گفـت10 :اسـمی کـه بیشـترین فراوانـی را بـرای پسـران
داشته به ترتیب امیرعلی ،محمد ،علی ،امیرحسین ،حسین،
ابوالفضل ،امیرعباس ،سامیار ،محمدطه و آریا و برای دختران
به ترتیب فاطمه ،زهرا،حلما ،زینت ،یسـنا ،آوا ،مرسانا ،نازنین
زهـرا ،بـاران و فاطمـه زهرا بوده اسـت.

آمـــوزش و تربیـــت
عارف چراغی
آقــای دکتــر فیاضــی؛ هما کنــون ترکیــب نشــریات
رشــد بــه چــه صــورت اســت؟
یشــوند :نشــریات
نشــریات رشــد بــه چهــار دســته تقســیم م 
دانشآمــوزی ،بزرگســال ،تخصصی فنــی و علوم پایه و تخصصی
علــوم انســانی؛ نشــریات دانشآمــوزی عبارتنــد از :مجلــه رشــد
کــودک (دوره پیــش دبســتان و اول دبســتان) ،رشــد نوآمــوز
(بــرای دوم و ســوم دبســتان) ،رشــد دانشآموز(بــرای چهــارم،
پنجــم و ششــم دبســتان) ،رشــد نوجــوان (بــرای متوســطه اول)،
رشــد جوان (برای متوســطه دوم) و رشــد برهان متوســطه اول و
برهــان متوســطه دوم کــه در موضوع ریاضیات هســتند .نشــریه
ً
علــم و عمــل هــم بــه تازگــی شــروع ب ـهکار کــرده کــه قبــا نبــوده
اســت .ایــن نشــریه در پــی نشــان دادن نحــوه بــه عمــل رســاندن
مفاهیمــی اســت کــه دانشآمــوز در کتــاب درســی یــاد میگیــرد.
ایــن نشــریه در حقیقــت نوعــی مهارتآمــوزی اســت و مخاطــب
ً
آن فعــا دانشآمــوزان متوســطه اول اســت.
بشــان معلمــان ،کادر مدرســه
نشــریات بزرگســال کــه مخاط 
و خانواد ههــا هســتند ،هــم عبارتنــد از :نشــریه رشــد معلــم،
مدرســه زندگــی ،فنــاوری آموزشــی ،آمــوزش ابتدایــی ،آمــوزش
پیشدبســتان ،مدیریــت مدرســه ،مشــاور مدرســه و خانــواده.
مجله رشد خانواده نیز امسال به این جمع اضافه شده است.
بشــان معلمان
بقیــه نشــریات هــم تخصصــی هســتند و مخاط 
هــر حــوزه تخصصــی اســت .مثــل رشــد آمــوزش ریاضــی ،رشــد
آمــوزش فیزیــک و  ...ایــن نشــریات بــا بــه اشــترا کگذاری تجارب
تهــای یاددهــی در
معلمــان بــرای هــم میکوشــند تــا مهار 
ماده درســی مورد نظر را برای معلمان ارتقاء دهند و روشهای
جدید یاددهی را به ایشــان اطالعرســانی کنند.
در کنــار ایــن نشــریات دو نشــریه نیــز بــرای نابینایــان داریــم که به
یشــوند و مجــات انحصــاری کشــور
خــط بریــل چــاپ و توزیــع م 
در ســاحتهای تعلیــم و تربیتــی در کشــور بــرای ایــن مخاطبــان
ً
هســتند .اتفاقــا در 26آذر همیــن امســال از ســوی کتابخانه ملی
ایــن نشــریات برتــر شــناخته شــدند و جایــزه هــم دریافــت کرد.
آیــا سیاس ـتگذاریهای مجلــه در چنــد ســال
اخیــر تغییــر کــرده اســت؟ ایــن سیاسـتگذاریها
بر چه اساس و مبنایی شکل میگیرد؟
بهــای درســی ،فیلــم آموزشــی و ...
مجــات رشــد در کنــار کتا 
یــک عنصــر اصلــی بســتههای یادگیــری هســتند کــه ســازمان
شوپرورش،
پژوهــش تهیه کرده و در اختیار خانواده بــزرگ آموز 
موتربیــت رســمی کشــور قــرار
جهــت اســتفاده در نظــام تعلی 
میدهــد .همه عناصر بســتههای یادگیری یک ســند پشــتیبان
نهــا بایــد تولیــد شــوند و مــورد داوری قــرار
دارنــد کــه مبتنــی بــر آ 
گیرنــد .میدانید کــه وزارت آموزشوپرورش اســناد مصوبی دارد
کــه مبنــای شــکلدهی و تصمیمگیــری راجــع بــه هــر محصــول و
فــرآورده آموزشــی هســتند« .برنامه درســی ملی» و «ســند تحول
نهــا هســتند و بــه منزله
ش وپــرورش» مهمتریــن آ 
بنیادیــن آموز 
قانــون اساســی تولیــد بســتههای یادگیــری هســتند .در برنامــه
ً
درســی ملــی ،کامــا مفاهیــم حوز ههــای یادگیــری بیــان شــده و
اتفاقــی کــه در هــر مــورد بایــد بیفتــد توضیــح داده شــده اســت.
مــا مکلفیــم براســاس ایــن اســناد حرکت کنیــم .از ایــن جهت هر
تصمیمگیــری دربــاره محتــوا و ممیــزی آن بایــد بــر مبنــای ایــن
اســناد باشــد و هــر تصمیمگیری مبتنــی بر غیر آنها غلط اســت.
مجالت نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند و باید مبتنی بر این
اســناد ولــی بــا اقتضائــات ژورنالیســتی خودشــان تولیــد و داوری
یهــا بــه نشــریات وارد میکردنــد
شــوند .یــک ایــرادی کــه خیل 
ایــن بــوده کــه نحوه پشــتیبانی مجالت از اســناد معلوم نیســت.
در ایــن مــدت تالش شــده این رابطــه در عین رعایت جنبههای
ژورنالیســتی ،هنــری و عوامــل جذابیتبخــش به خوبی ترســیم
و رعایت شــود.
در دوره مدیریــت شــما ایــن سیاس ـتگذاریها
چگونــه اجرایــی شــد؟
اواســط اردیبهش ـتماه بــود کــه بنــده در ایــن دفتــر مشــغول
کار شــدم .الحمــدهلل مدیــر کل محتــرم قبلــی بــرادر ارجمنــدم
شهــای زیــادی کــرده بودنــد و دفتــری
جنــاب آقــای ناصــری تال 
آبــاد بــه اینجانــب تحویــل دادنــد کــه از ایــن بــاب خیلــی قــدردان
ایشــان هســتم .امــا بنــده معتقــدم در همــه جا همیشــه تا نقطه
مطلــوب فاصلــه اســت ،و بنــده در هــر جــا مـیروم در عیــن اینکــه
بایــد قــدردان و ادامهدهنــده را ههــای درســت عزیــزان قبــل
از خــود باشــم ولــی بایــد تــاش کنــم مجموعــه را ارتقــاء دهــم و
بتــر تبدیــل کنــم .از ایــن جهــت بــا
شــرایط را از خــوب بــه خو 

شوپرورش درباره سیاستهای مجله رشد را بخوانید
گفتوگوی «صبحنو» با مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی آموز 

مجالت رشد در مسیر تحول

در هـر کجـای ایـران کـه تحصیلات خـود را گذرانـده
باشـید احتمـاال بـا مجلات رشـد مواجـه شـدهاید.
رشـد نوآموز ،رشـد نوجوان یا رشـدجوان که هرکدام
برای مقاطع تحصیلی خاصی تهیه و تدوین شدهاند.
دکتر مسـعود فیاضی از اردیبهشتماه سال جاری
بهعنـوان مدیـرکل جدیـد دفتـر انتشـارات و فنـاوری
آموزشی در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
وزارت آموزشوپرورش مشـغول بهکار شده است.
روز گذشـته دربـاره سیاسـتهای مجلات رشـد کـه
قدمتـی دیرینـه دارد بـا وی بـه گفت وگـو نشسـتیم.
نشریات رشد یک خانواده و مجموعهای از نشریات
هستند که سابقهای 40ساله دارند .تعداد 36عنوان
نشـریه (سـاالنه 182نشـریه -یعنـی بـه طـور متوسـط
هـر 2.5روز یـک نشـریه) در حـال حاضـر در ایـن
مجموعـه منتشـر م یشـود کـه بعضـی ماهنامـه و
بعضی فصلنامه است و هریک سردبیر ،تیم هنری،
گرافیسـت و شـورای تحریر یـه مجـزا دارنـد و جمـع
کثیـری از نخبـگان در تولیدشـان دخالـت دارنـد.
تیـراژ نشـریات در بعضـی از شـمارگان بـه 1میلیـون
و 200هـزار هـم میرسـد و مجموعـا در سـال تیـراژی
نزدیک 30میلیون نسخه دارند .این نشریات توسط
مخاطبان خریداری میشوند و محل توزیعشان نیز
عمدتـا مـدارس اسـت.
دوســتان خــود در دفتــر تــاش کردیــم با انجــام مطالعات علمی،
آسیبشناســی دقیقــی نســبت بــه مجــات داشــته باشــیم.
ســه امــر بــود کــه مــا ک مــا در آسیبشناســی بــود  -1میــزان
پشــتیبانی از برنامــه درســی ملــی  -2میــزان تحفــظ بــر رســالت
تعریــف شــده بــرای هــر نشــریه در انتخــاب محتــوا و جنب ههــای
هنــری  -3میــزان اثربخشــی بــر روی مخاطــب .در ایــن بررســی
نهــا
متوجــه آســیبها شــدیم و تصمیــم گرفتیــم بــرای حــل آ 
تدابیــر مناســبی طراحــی کنیــم .بهعنــوان مثــال دیدیــم برخــی
نشــریات تناســب کمــی بــا برنامــه درســی ملــی دارنــد ،حتــی در
برخــی مــوارد ضــد برنامــه درســی ملــی هســتند یــا در مــواردی
تنهــا بــر برخــی مفاهیــم و حوز ههــا تمرکــز کردهانــد و بقیــه
حوز ههــا را مالحظــه نکردهانــد .در برخــی مــوارد هــم دیدیــم
ً
نشــریات از رســالت خــود دور شــدهاند ،مثــا نشــریهای کــه قــرار
تهــای آمــوزش فــان ســاحت علمــی
شهــا و مهار 
بــود بــر رو 
بــرای معلــم آن حــوزه تمرکــز کنــد ،بــه خــود آن رشــته پرداختــه و
شــبیه مجــات علمــی پژوهشــی در آن حوزه علمی شــده اســت.
در برخــی نشــریات هــم دیدیــم ســلیقهها و نیازهــای مخاطبــان
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و همیــن ســبب شــده دچــار عــدم اقبال
جــدی مخاطب شــوند.
برای حل این آسیبها چه تدابیری را
اندیشیدید؟
بعــد از انجــام آسیبشناســی بــرای رســیدن بــه تدبیــر مناســب
تهــای شــکلدهنده بــه ایــن
نهــا ســراغ عل 
جهــت حــل آ 
تهــا مــوارد متعــددی بودنــد کــه بــه
آســیبها رفتیــم .ایــن عل 
نهــا اشــاره میکنــم.
متــر آ 
برخــی مــوارد مه 
 -1مــورد اول در خصــوص فرایندهــای کلــی آماد هســازی بــود.
تولیــد هــر نشــریه ســه مرحلــه دارد ،اول؛ سیاس ـتگذاری و
تصویــب پــان ،دوم؛ تولیــد توســط ســردبیر؛ ســوم نظــارت .در
بعد سیاســتگذاری ،شــوراهای سیاسـتگذاری باالدســتی برای
نشــریات وجــود نداشــت .در هــر مجلــه شــورای برنامهریــزی
خاصــی پیشبینــی شــده بــود کــه بــا مســوولیت ســردبیر برگــزار
یشــد .االن هــم
یشــد و پــان هــر شــماره در آن بســته م 
م 
نطــور اســت .امــا بیــرون از هــر نشــریه شــوراهای باالدســتی
همی 

دیگــری وجــود نداشــت کــه سیاس ـتها و خطــوط کلــی هــر
نشــریه را ارائــه دهــد یــا تصویــب کنــد و بیــن همــه نشــریات
انســجام و همگرایــی ایجــاد نمایــد و از نحوه پشــتیبانی نشــریات
از برنامــه درســی ملــی صیانــت کنــد .مــا تــاش کردیــم شــوراهای
سیاسـتگذاری را ایجــاد کنیــم تــا ایــن وظایــف را انجــام دهنــد.
البتــه بهدلیــل اینکــه وســط کار نشــریات وارد شــده بودیم عملی
کــردن ایــن تدبیــر را بــه آغــاز دوره جدیــد موکــول کردیــم.
در بعــد نظــارت هــم همــه نشــریات اعــم از دانشآمــوزی،
یهــا توســط  5یــا 6نفــر ارزیابــی
بزرگســال ،و همــه تخصص 
ً
میشــدند کــه قاعدتــا ارزیابیهایــی عمومــی بودنــد.
مهــای تولیــد محتــوا بــود .در ایــن
 -2اشــکال دوم در مــورد تی 
یکــرد ،یکــی
خصــوص دو اشــکال ب هطــور جــدی خودنمایــی م 
مــدت ســردبیری باالی برخی ســردبیران بود کــه در برخی موارد
موجــب روزمر هشــدن نشــریه و از بیــن رفتــن ابتکارهــا شــده بــود
بهگون ـهای کــه متوســط مــدت ســردبیری در بیــن 36نشــریه،
1 3ســال بــود و ایــن در حالــی بــود کــه خیلــی از ســردبیران تنهــا
یــک یــا دو یــا ســه ســال بــود کــه ســردبیر شــده بودنــد .حتــی
ایــن مشــکل ســبب شــد کــه از طــرف شــوراهای باالدســتی
مهــای مجــات
دفتــر ابالغی ـهای بــرای دفتــر صــادر شــود کــه تی 
را نوســازی کنــد .مشــکالتی کــه در ایــن دســته از ســردبیران
محتــرم بــا آن مواجــه بودیــم ایــن بــود کــه از یــک ســو مــا هرگــز
نمیخواســتیم از تــوان علمــی و تخصصــی ایــن ســردبیران کــه
ســرمایه عظیــم دفتــر هســتند محــروم شــویم ولــی از ســوی دیگــر
مهــا را نــو نیــز میکردیــم .در هــر حــال تــاش کردیــم در
بایــد تی 
قالــب مشــاور نشــریه یــا حضــور در هیــات تحریریــه خــود را از
حضــور ایــن عزیــزان محــروم نکنیــم .اشــکال دوم ایــن بــود کــه
برخــی ســردبیران التــزام کمتــری نســبت بــه برنامه درســی ملی و
تهــای آن داشــتند یــا مخاطبمحــور کار نمیکردنــد
همــه دالل 
یشــد .در مــورد ایــن عزیــزان
نهــا نیــز تدبیــری م 
کــه بایــد بــرای آ 
نیــز در اغلــب مــوارد بنــا را بــر ادامــه کار گذاشــتیم بلکــه بتوانیــم
در جریــان تولیــد بــا هــم بــه نقطــه مطلــوب برســیم .در مــواردی
هــم بــا یکدیگــر بــه وفــاق خوبــی رســیدیم کــه الحمــداهلل االن نیــز
همــکاری در حــال ادامــه پیــدا کردن اســت .در مــواردی هم بعد
از تولیــد چنــد نشــریه دیدیم امــکان وفاق وجــود ندارد کــه از این

تشــان
جهــت از ایشــان خواهــش کردیــم در جــای دیگری خدم 
باشــیم ،البتــه تعــداد ایــن مــوارد کــم بــود کــه البتــه نیــز اغلــب ایــن
دوســتان بــا بزرگــواری تمــام بــا ایــن تصمیــم برخــورد کردنــد کــه
بایــد از ایشــان تشــکر کــرد ،هرچنــد در یــک مــورد نیــز متاســفانه
ایــن اتفــاق نیفتــاد.
بــرای حــل مشــکل نظــارت بــر مجــات کــه گفتیــد
تنهــا تعــداد محــدودی همــه 182مجلــه را ارزیابــی
میکردنــد چــه تدبیــری کردیــد؟
ً
یهــا اوال :ســند برنامــه درســی ملــی و ســند
مــا ک در ارزیاب 
ً
تحــول اســت ،ثانیــا؛ رســالت تعریــف شــده بــرای هــر نشــریه
ً
و ثالثــا :اقتضائــات مخاطبشناســانه اســت .جنبههــای
مخاطبشناســانه نیــز خیلــی حســاس و مهــم اســت .شــما
میدانید که نشــریات رشــد در سراســر کشــور و در همه اســتانها
یشــوند .حتی در کشــور افغانســتان نیز این نشــریات در
توزیع م 
یشــوند .پــس بایــد نــکات زیــادی را رعایــت
مــدارس اســتفاده م 
کنیــم .از ایــن جهــت نشــریات بایــد از جنب ههــای متعــددی
ارزیابــی شــوند .بــرای ایــن کار مــا همــان 5کارشــناس محترمــی
کــه از قبــل نیــز بــرای نشــریات ارزیابــی میکردنــد را ابقــا کردیــم تــا
شوپرورشی و پشتیبانی از سند را در
حساسیتهای خاص آموز 
مــوارد عمومــی ارزیابــی کننــد ولی بــرای موارد مخاطبشناســانه
ً
گرو ههــای ارزیابــی در بیــرون از مجموعــه تشــکیل دادیــم .مثــا
ً
در نشــریات دانشآمــوزی و بزرگســال گروهــی تقریبــا 20نفــره از
معلمان چند مدرسه موفق تهران و دیگر شهرستانها تشکیل
دادیــم کــه وارد فرایند ارزیابی شــدند .در مورد مجالت تخصصی
علــوم پایــه و فنــی نیــز بــا مدیریــت کانــون اندیشــه جــوان گــروه
ارزیابــی متخصصــی از معلمــان یــا دانشــجو معلمــان حوز ههــای
تخصصــی تشــکیل دادیــم.
ارزیابــان جدیــد بایــد دقــت میکردنــد کــه محتــوا هــم متناســب
بــا همــه جنب ههــای برنامــه درســی ملــی باشــد ،یعنــی جنبههای
نهــا رعایت شــده باشــد
علمــی ،ملــی ،دینــی و حتــی انقالبــی در آ 
و هــم بــه لحــاظ مخاطبشناســی مطابــق ســایق و نیازهــای
یســابقه
مخاطبــان باشــد .البتــه طبیعــی بــود کــه بــه جهــت ب 
بــودن تعریــف چنیــن گرو ههــای ارزیابـیای در ســازمان در تمــام

40ســال قبــل بایــد یــک دوره گــذار بــرای هماهنگــی کامــل ایــن
گرو ههــا بــا فضــای نشــریات رشــد و فضــای فکــری ســردبیران
تعریــف میکردیــم .زیــرا 5ارزیــاب قبلــی ســالیان مختلــف در
ً
ســازمان بودنــد و طبیعتــا آشــنا بــه اقتضائــات نشــریات ولــی
ایــن عزیــزان از بیــرون مجموعــه و بــه تازگــی اضافــه شــده بودنــد
و ه رکــدام نیــز از پایــگاه فکــری خــود ولــی مبتنــی بــر مــواردی کــه
بیــان شــد ارزیابــی میکردنــد .طبیعــی بــود کــه مــا در ایــن دوره
گــذار در برخــی مــوارد تذکــر نکاتــی از ایــن ارزیابــان را شــاهد باشــیم
کــه نادرســت باشــند یــا نیــاز بــه تکمیــل داشــته باشــند .از ایــن
جهت جلســات مباحثـهای را بین ارزیابان و ســردبیران تشــکیل
دادیــم کــه هــر دو طرف با هم بنشــینند و در تکتک مــوارد با هم
گفتوگــو کننــد تــا بــه وفــاق خوبــی برســند .نتیجــه نیــز اتفاقــات
ً
خوبــی بــود کــه نهایتــا بــه ارتقــاء چشــمگیر نشــریات منجــر شــد.
ثمــره قابــل ارزیابــی ایــن فراینــد جمعــی 65نشــریهای اســت کــه
از اول مهــر تــا کنــون تولیــد و توزیــع شــده و قابل ارزیابی هســتند.
اختالفــات بیــن ارزیابــان و ســردبیران را چگونــه
حــل میکنیــد؟
مــا ک اصلــی در اعمــال نظــر ارزیــاب یــا ســردبیر در مــوارد
برهانپذیــر تنهــا اســتدالل درســت و در مــوارد ســلیقهای تنهــا
ســلیقه ســردبیر اســت .اینطــور نیســت کــه ا گــر ارزیــاب حرفــی
زد ســردبیر الزم باشــد کــه اجــرا کنــد .مــا ک در مــواردی کــه
یتــر
دلیلپذیــر اســت اســتدالل هــر طــرف اســت کــه دلیلــش قو 
اســت .در مــوارد اختالفــی هــم بنــده حکــم هســتم .از ایــن
توبرگشــت بــوده
جهــت همیشــه بیــن ســردبیر و ارزیابــان رف 
اســت .حتــی در یــک مــورد هــم نداشــتهایم کــه نظــر ارزیــاب
غلــط باشــد و ســردبیر مجبــور باشــد کــه اعمــال کنــد .حتــی
گاهــی خــود بنــده کــه مدیــر مســوول ایــن نشــریات هســتم
نکاتــی را میگویــم کــه ســردبیر توضیــح قانعکننــدهای میدهــد
و بنــده را از نظــرم منصــرف میکنــد .مــا در ایــن دوره گــذار
تــا بــه حــال چن دبــار ارزیابــان را بــه قــول معــروف رفــرش کردهایــم
و برخــی را حــذف و برخــی را اضافــه کردهایــم .ایــن جریــان بــاز
ً
هــم ادامــه دارد تــا انشــاهلل بــه 40ارزیــاب بیرونــی کامــا توجیــه و
ً
کارآزمــوده بــرای مجالت برســیم .البتــه اخیرا متاســفانه از هزارها

ارزیابــی کــه در ایــن چنــد مــاه انجــام شــده ب هطــور انتخابــی از
سبــرداری
برخــی مــوارد برخــاف قوانیــن رســمی کشــور عک 
نهــا را میبیند
شــده و منتشــر شــده کــه هــر ناظر بیرونــی وقتــی آ 
ایــن فراینــد جــدی ،منطقــی و طاقتفرســا را امــری متحجرانــه
و غیرمنطقــی میبینــد .ایــن اقــدام عــاوه بــر اینکــه غیرقانونــی،
خــاف اخــاق و امان ـتداری بــوده و موجــب از بیــن رفتــن
یشــود،
بزرگتریــن ســرمایه فــرد یعنــی اعتمــاد دیگــران بــه او م 
در خیلــی مــوارد نادرســت هــم بــوده اســت .بــه هــر حــال در هــر
ً
کار جمعــی اختــاف نظــر وجــود دارد کــه حتمــا خیلــی از نظــرات
ً
ً
لزومــا درســت نیســتند و حتی شــاید نظــرات کامال غلطــی هم در
ً
بیــن باشــد .مهــم ایــن اســت کــه اوال :منطــق تغییــر و فرایندهای
ً
تحولــی درســت باشــد و ثانیــا :مــا ک درســت و معقولــی بــرای
تصمیمگیــری وجــود داشــته باشــد .بنــده از ایــن جهــت خیلــی
خوشــحالم کــه منطــق در پیــش گرفتــه شــده معقــول اســت و
مــا ک هــم تنهــا اســتدالل اســت .اســتدالل بــر برنامــه درســی
شهــای
ملــی و اســناد اصلــی .طبیعــی اســت کــه وقتــی بر 
محــدودی بــا دیــدی خــاص از یــک پروســه طوالنــی و پرتعــداد
یبــرد .هــر متنــی زمینــه و
رخ میدهــد برداش ـتها را بــه خطــا م 
تهــا خیلــی
کانتکســتی دارد بایــد بــه ایــن زمین ههــا بــرای قضاو 
یشــویم کــه
دقــت کــرد واال دچــار اجحــاف بــه جمــع کثیــری م 
شــبانهروز در حــال تالشــند تــا بتواننــد نوگرایــی معقولــی داشــته
باشــند و معــدل فکــری دانشآمــوزان را در حــد تــوان خــود
ارتقــاء دهنــد .آن هــم در مــورد مجالتــی کــه مایــه مباهــات
ً
نهــا بــوده اســت .مثــا فــرض
ش وپــرورش در همــه زما 
آموز 
یشــود و آن
سبــرداری م 
کنیــد وقتــی از یــک نکتــه ارزیابــی عک 
هــم اینکــه روی متنــی کــه در خصــوص آمــوزش نوازندگی اســت،
خــط قرمــز کشــیده شــده و بــه جــای آن ســرود و تواشــیح نوشــته
شــده اســت ،طبیعــی اســت کــه ناظــر بیرونــی در بــدو امــر پیــش
خــود قضــاوت میکنــد کــه چــه افــراد متحجــر و دگماندیشــی در
ایــن خصــوص نظــر دادهانــد .ولــی وقتــی همیــن ناظــر بیرونــی
ً
بفهمــد کــه اوال :ایــن نکتــه یکــی از 20نکتــه ارزیابــی در همــان
ً
نهــا تنهــا همیــن انتخــاب شــده و ثانیــا:
نشــریه بــوده و از بیــن آ 
مخاطب این نشــریه نابینایان هســتند و این نشــریه از نشــریات
بریــل رشــد اســت و نــه نشــریهای مثــل نشــریه دانشآمــوز یــا
نوجــوان یــا جــوان ،و بعــد بــه ایــن توجــه کنــد کــه مخاطبــان این
نشــریه دانشآمــوزان نابینای منتشــر در سراســر کشــور هســتند،
ً
نهــا این امــکان وجود نــدارد که
و طبیعتــا بــرای خانــواده همــه آ 
اســتادی پیــدا کننــد کــه بتوانــد بــه یــک نابینــا آمــوزش نوازندگــی
بدهــد ،و ایــن ســبب شــده تــا ارزیــاب پیشــنهاد مهــارت دیگــری
مثــل ســرود یــا تواشــیحخوانی کــه در هــر مدرســه و هرجایــی
بــه راحتــی قابــل انجــام اســت ،بدهــد ،خــوب نظــر او عــوض
یشــود .حــاال بگذریــم از اینکــه او بفهمــد ایــن ارزیابــی مربــوط
م 
یهــای جدیــد بــوده و فــرد
بــه مــرداد مــاه یعنــی آغــاز فراینــد ارزیاب 
ً
منتشـرکننده عکــس هم ســردبیر این نشــریه نبــوده و طبیعتا به
پرونــده آن نبایــد دسترســی داشــته باشــد و حتــی ا گــر دسترســی
داشــته باشــد بهعنــوان مدیر مجموعــه باید امانـتداری میکرد
و حتــی ا گــر ایــراد واضــح و خیلــی آشــکاری هــم میدیــد عبــای
خــود را بــر روی آن میانداخــت .بایــد همــه خیرخــواه هــم
باشــیم و نــه مچگیــر هــم و بــه مــوارد اشــترا ک بدمیــم نــه به مــوارد
اختــاف .بــه هــر حــال در ســه مــاه پاییــز امســال اقدامــات مهمی
در دفتــر انجــام شــد65 ،مجلــه تولیــد شــد و در 8میلیون نســخه
لونهمیــن دوره جشــنواره فیلــم رشــد
چــاپ و توزیــع شــد ،چه 
بــا حضــور حــدود 3000فیلــم برگذار شــد ،جشــنواره کتاب رشــد با
تفــرم جامع شــبکه ملی رشــد
همــکاری 500ناشــر برگــزار شــد ،پل 
طراحــی شــد و کارهــای جــذاب دیگــری کــه به هــر حال بایــد قدر
نهــا را دانســت و بــه همــکاران خســته نباشــید گفــت و یارشــان
آ 
بــود نــه بارشــان.

سومینمرحله«طرحاقتدار»پلیس

برای اینکه خودتان را با نســل جدید بروزرســانی
کنید چــه راهکارهایی را در پیش گرفتید؟
یکــی از مــواردی نیــز کــه در ب هســازی بهتــر نشــریات انجــام شــد
همیــن نکتــه اســت .در نشــریات موضــوع همگا مســازی بــا
یهــای جدیــد بــرای مــا مهــم بــود بــه همیــن دلیــل یــک
فناور 
اپلیکیشــن را در همیــن س هشــنبه یعنــی ســوم دی رونمایــی
میکنیــم کــه هــر نشــریه بــه صــورت یــک اپلیکیشــن تعاملــی و
یشــود کــه بتوانــد بــا تلفــن همراه
جــذاب بــه دانشآمــوز عرضــه م 
نیــز بــه خوبــی از آن اســتفاده کنــد .ایــن اقدام بــرای 2 40شــماره را
در دســتور کار اســت کــه تــا کنــون در مــورد 40شــماره انجــام شــده
ً
اســت .البتــه قبــا فای ـل PDFبــر روی ســایتhttps://www.
 /roshdmag.irقــرار میگرفــت امــا وجــه تعاملــی آن انــدک بــود که
انشــااهلل در حــال جبــران اســت.
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