
 كمك به رشد متوازن استعدادها
مجالت رشد،  با در نظر گرفتن  ساحت هاى ششگانه تعليم 
و تربيت، به رشــد متوازن اســتعدادها و دانش و مهارت 

زندگى مخاطبان كمك  مى كنند. 
داستان ها،حكايت ها، اسطوره ها، افسانه ها و قصه هاي 
حماســي و پهلواني، از جمله آثاري هستند كه كودكان و 
نوجوانــان از مطالعة آن ها لذت مي برند. چرا كه اين قبيل 
مطالب با ارائه مصاديق در حوزه هر يك از ســاحت هاى 
فوق، در واقع مانند «شبيه ساز زندگى» عمل مى كنند و عالوه 
بر تقويت ارزش هاى اخالقــي،  قدرت تحمل آن ها را در 

برخورد با چالش هاي زندگي افزايش مي دهند.
كمك به خودشناسي، توسعه ديدگاه نسبت به جهان 
پيرامون، تفكر انتقادي و هم ذات  پنداري مخاطب با قهرمانان 
و الگوها از جمله مواردى هســتند كه در طراحى محتواى 

مجالت رشد در نظر گرفته مى شوند.

 تسهيل و تسريع  رشد ذهني 
و ايجاد فرصت هاي خالق يادگيري

مجالت رشــد براساس توانايي ها، عاليق و نيازهاي 
دانش آموزان توليد مي شــوند و سعي مي كنند عالوه بر 
تقويت عــادت به مطالعه و افزايش شــناخت و آگاهي 
دانش آموزان، امكان رويارويي با مســائل پيچيدة امروز 
جامعه و جهان را در آنان ايجاد كنند. در پرتو اين شناخت، 
دامنة درك آنان از قابليت هاي خــود، باورهاي ديني و 
انقالبي، واقعيت هاي پيراموني و محيطي گسترش مي يابد 

و مهارت هاي ايجاد ارتباط سالم با ديگران را مي فهمند.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

 تقويت سوادخواندن، خالقيت دفتر  انتشارات و فناوري  آموزشی
 و ذوق هنرى

مجالت رشد با استفاده از گرافيك پويا و تصويرگري 
جذاب و عكس هاي مناسب، عالوه بر افزايش گيرايي محتوا، 
در اصالح و ارتقاي سواد و ذوق بصري و ابعاد زيبايي شناختي 
دانش آموزان مؤثرند. افزايش سواد بصري و درك لذت هاي 

تصويري از رهاوردهاي شكلي مجالت رشد است.
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كاركردهاى مجالت رشد        در يك نگاه 
«رشــد» عنوان مشــترك 36 عنوان مجله اســت كه در دفتر انتشارات و 
فناورى آموزشِي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي-  زير مجموعه وزارت 
آموزش وپرورش-  منتشر مى گردند. مجالت رشدكه پيش از پيروزي انقالب 
اســالمي تحت عنوان «پيك» منتشر مي شدند، پيشــينه اي بيش از نيم  قرن 
دارند و مي كوشند با ارائة تازه ترين و غني ترين مطالب علمي، جذاب ترين 
داستان ها و لطيف ترين شعرها و... بر طراوت و پويايى فضاى تعليم و تربيت 

كشورمان بيفزايند. 
كودكان پيش دبســتان تا كارشناسان بزرگســال در حوزه هاي گوناگون علوم 

مخاطبان مجالت رشد هستند.

نشــريات آموزشــي و تربيتي رشــد در چارچوب «ســندتحول بنيادين 
آموزش وپرورش» اهداف زير را دنبال مى كنند:

1.  تكميل و تقويت برنامه هاي آموزشي و تربيتى؛
2. ارتقاي دانش عمومي و مهارت هاي زندگي؛

3. تقويت همبستگي اجتماعي و هويت ديني و ملي؛
4. رشد استعداد،  ابتكار، خالقيت علمي و ذوق وسليقه فرهنگي؛

5. فراهم ساختن فرصت تفريح و سرگرمي و نشاط؛
6. كمك به تبادل تجارب و تقويت ارتباطات فكري و فرهنگي.    

        
هشت عنوان از مجالت رشد به دانش آموزان اختصاص دارندكه عبارتند از:
1. رشد كودك، براي دانش آموزان پيش دبستاني و اول ابتدايي؛

2. رشد نوآموز، براي دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي؛
3. رشد دانش آموز، براي دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدايي؛

4. رشد نوجوان، براي دانش آموزان دورة اول متوسطه؛
5. رشد جوان، براي دانش آموزان دورة دوم متوسطه؛

6. رشد رياضي برهان متوسطه 1، براي دانش آموزان دورة اول متوسطه؛
7. رشد رياضي برهان متوسطه2، براي دانش آموزان دورة دوم متوسطه؛

8. رشد هنرجو، براى دانش آموزان هنرستانى (رشته هاى فنى حرفه اى و كاردانش).

مجالت رشــد
ضامن طراوت و پویایی

 تعلیم و تربیت
فرزندان ایـران



 بهبود مهارت هاى ارتباطى و رفتاري 
هزارة سوم را بايد «هزارة رسانه ها» دانست. به ويژه 
رسانه هاي ديجيتالي و ديداريـ  شنيداري، در تغيير هويت 

ملي و ديني مخاطبان، تأثير غيرقابل انكار دارند.
مجالت رشد قادرند با آشنا كردن دانش آموزان با 

 آشنايي با هنرها و تقويت درك  
زيبايي شناسى

مجالت رشــد با اســتفاده از عنصــر «هنر»ـ  كه 
عرصه اي بي انتهاستـ  به آشنا كردن مخاطبان با هنرهاي 
گوناگون و، باال بردن ســواد هنــري و تلطيف عواطف و 
احساســات و تقويت حس زيبايي شناســانة آنان اهتمام 
دارنــد. همچنين تصويرگران و طراحان گرافيك مجالت 
مي كوشند با اســتفاده از عوامل تصويري همچون رنگ، 
عكس هاي جذاب، تصويرسازي، اينفوگرافيك، كاريكاتور 

 زيباسازي محيط مدارس
اســتفاده از تصاوير و عكس هاي مجالت رشد 
در تابلوهاي مدارس، ضمن ايجاد نشــاط و تنوع در 
زمان هاي يادگيري، منجر به زيباسازي محيط مدارس 

و تقويت حس زيبايي شناختي دانش آموزان مي گردد.

 ايجــاد و تقويت همبســتگي 
اجتماعي

مجالت رشــد با تجزيه و تحليل مسائل زندگي 
جمعي و اشاعه مباني عقيدتي و ارزشى و انقالبي، زمينة 
ايجاد و تقويت همبستگي اجتماعي را فراهم  مى سازند.

 پاسخ به پرسش ها 
و انتقال تجربه ها

مجالت رشــد عالوه بر ايجاد فرصت سرگرمي و 
تفريح و خواندن براي «لذت بردن»، به تعميق شــناخت 
مخاطب از پديده هاى جهان آفرينش و يافتن پاسخ براى 
پرسش هاى دانش آموزان كمك مى كنند. به عبارت ديگر 
قــدرت درك و تحليل آنان را افزايش مى دهند و از اين 
رهگذر، زمينــة بحث هاى علمي ميــان دانش آموزان و 

معلمان را فراهم مى سازند.

 تقويت نقش تربيتي 
معلمان و خانواده ها

نقش تربيتي معلمان و خانواده ها در ايجاد عادت به مطالعه 
و خواندن، بي بديل است. محتواي مجالت رشد به ويژه در 
ســنين آغازين دورة آموزش ابتدايي، به نحو ي طراحي و 
تدوين شده است كه همكاري جدي معلمان و خانواده ها 

را دامن مى زند.
والدين و معلمان با استفادة خالق از محتواي مجالت در 
فرايند ياددهيـ  يادگيري، مى توانند محيط خانه و مدرسه 

را به محيطي انگيزشي و پويا تبديل كنند.

 گسترش و پرورش فرهنگ نقد
نقــد آگاهانه، دقيق، مناســب، به هنــگام، به جا و 
كارآمــد رويدادهاي ادبي، هنري، اجتماعــي و...، زمينة 
گســترش و پرورش فرهنگ نقد و نقادي سالم و آگاهانه 
را فراهم مي ســازد. مجالت رشد با ارائه نقد هاى سازنده، 
دانش آموزان را به پرسشگري، تحليل، تفسير، ارزشيابي و 

ارزش گذاري بر موضوع هاي گوناگون، ترغيب مي كنند.

 تعميق فعاليت هاي پرورشي
مربيــان و معلمان مدارس با اســتفاده از محتواي 
مجالت رشــد در مناســبت ها، مراســم صبحــگاه و 
فوق برنامه هــاي تربيتي( همچــون كالس هاي مطالعه و 
تحقيق و پژوهش هــاي گروهي)، مى تواننــد در تعميق 

فعاليت هاي پرورشي نقش آفرينى كنند.
همچنين اســتفاده از مجالت رشد در طرح «بوم» 
(برنامه ويژه مدرســه) مى تواند به كارآمدى و اثر بخشى 

اين طرح و حركت به سوى مدرسه محورى موثر باشد.

 تقويت نويسندگى خالق
 و سخنورى

محتواي مجالت رشــد در تقويت امالنويســي و 
انشانويسي دانش آموزان مؤثرند. مطالعة مجالت باعث 
افزايش گنجينة واژگاني دانش آموزان مي شــود و توان 
گويش و ســخن گفتن (هنر سخن راني) آنان را افزايش 

مي دهد.

 توسعة فرهنگ مطالعه 
و برانگيختن روحية جست وجوگري

عالقه به مطالعه از كودكي شكل مى گيرد. مجالت رشد 
تجربه هاي شيرين مطالعه را در دانش آموزان رقم مى زنند 
و ميل به مطالعــه و پژوهش را در آنان تقويت مى كنند. 
بويژه با راهنمايي مربيان گرامي، اين مجالت در آموختن 
شــيوه هاي پژوهش و افزايش روحية جست وجوگري و 

شناخت پديده هاي هستي، تأثيرگذار خواهند بود.
دوران كودكي تعيين كنندة مســير زندگــى آينده افراد 
است. مجالت رشد مي كوشند مخاطبان خود را با دنياي 
پيرامون خويش آشنا سازند و آنان را براي ايفاى نقش هاى 

اجتماعى در آينده اى نه چندان دور آماده نمايند. 

 توسعة دانش و مهارت هاى فني
مجالت رشد در اشــاعة دانش هاي علمي و فني و 
نشــان دادن وجوه گوناگون، جذاب و شگفت انگيز جهان 
پيرامون به دانش آموزان مؤثرند. صفحات علمي در كنار 
متون داستاني و شعر ـ كه اســتعدادهاي ادبي و تخيلي 
مخاطبان را شكوفا مي كند ـ جنبه هاي پژوهشى، علمي و 

فني آنان را بارور مي سازد. 
صفحات آثار مخاطبان، باعث تهييج در جهت نوشتن 
و جوشــش ذوق ادبي و هنري آنان مي گردد. در ضمن، 
داســتان هاي علميـ  تخيلي، رويكردي آينده نگر دارند و 
بر پاية كشفيات علمي شكل مي گيرند. چه بسا، جرقه هاي 
بســياري از اختراعات فردا در دامنــة خيال پردازي هاي 

داستان هاي امروز در ذهن دانش آموزان پديد آيد.

مفاهيم و نشانه هاي هويت ملي و دينى و معرفي مهارت ها 
و آداب زندگي ســالم، با استفاده از آموزه هاي وحياني و 
يافته هاي نوين روان شناسي و ايده هاي خالق و زبان گيرا 

و نثر روان، در ترسيم الگوهاي رفتاري مطلوب بكوشند.
قطعاً اين مسئله، در كاهش ناهنجاري ها و رفتارهاي 
ضداجتماعي مؤثر خواهد بود و مســير «اجتماعي شدن» 

بهتر و مطلوب تر دانش آموزان را فراهم خواهد ساخت. 

 توسعة كتابخانه هاي كالسي
 و مدرسه اي

مجالت رشــد، عالوه بر تقويت روحية پرسشگري 
در دانش آموزان، در صفحات «معرفي كتاب» آنان را به 
مطالعة آثار جديد و مفيد، ترغيب مي سازد. اين مسئله، 
انگيزة استفادة دانش آموزان از منابع نوشتاري و كتاب هاي 

كتابخانة كالسي و مدرسه اي را تقويت مي كند.
در ضمن، با معرفي آثار مفيــد و مرتبط با برنامة 
درســي، براي مديران مدارس به عنوان «راهنماي تهية 

منابع مناسب براي كتابخانه ها» نقش آفرين خواهند بود.

 آشنايي با ميراث علمى و ادبى 
ايران و جهان

آشــنايي دانش آموزان با آثار نويسندگان و شاعران 
ايرانى و دستاوردهاي هنري، ادبي و علمي ساير ملل، 

گسترش دهندة افق ديد آنان است.
مجالت رشــد با ارائة نمونه هاى درست و دقيق اين 
آثار به همراه تصويرهاي متناسب با فرهنگ اسالمي، 

نيازهاى مخاطبان را در اين زمينه تامين مى كنند.

و نظاير آن، جذابيت محتــوا را افزايش  و ذوق هنرى 
مخاطبان را پرورش دهند.

 كاهش بحران هاي روحي
مجالت رشــد به ويژه در دانش آموزان نوجوان و 
جوان، ضمن توصيف حــاالت ويژه دوران بحران بلوغ، 
بريدن هاي عاطفي و دورگيــري ذهني آنان با خانواده، 
بيان روحيه هاي اعتراض گر، آرمان گرا و... در قالب هاي 
جــذاب و اقناعي، زمينة «بهداشــت رواني» و كاهش 

بحران هاي روحي آنان را فراهم مي سازند. 

صفحات مختــص آثار مخاطبــان، باعث تهييج 
در جهت نوشــتن و جوشــش ذوق ادبي و هنري آنان 
مي گردد.آنها با ارســال آثار خود به مركز بررسي آثار 
مجالت رشــد، تحت آموزش مكاتبه اي كارشناســان 
مجــرب اين مركز قرار مي گيرنــد و به خلق آثار ادبي 
و هنــري ترغيب مي شــوند. در ضمن، داســتان هاي 
علميـ  تخيلي كــه رويكردي آينده نگر دارند و بر پاية 
كشفيات علمي شكل مي گيرند. چه بسا، جرقه  بسياري از 
اختراعات فردا  رادر دامنة خيال پردازي هاي داستان هاي 

امروز در ذهن دانش آموزان پديد آورد.

 غني سازي اوقات فراغت 
مجالت رشد با انتخاب مطالب تازه، علمي و كاربردي، 
كاربرد زبان ساده و شيرين، مشاركت دادن دانش آموزان 
در مقام خبرنگاران افتخاري و نويسندگان نشريه، استفاده 
از تكنيك هاي نوشــتاري روزنامه نگاري، بهره گيري از 
معما، جدول، بازي، طنز و ديگر سرگرمي هاي علمي و...، 
باعث غني سازي اوقات فراغت و سرگرم كردن هدفمند 

دانش آموزان مي شوند. 

 افزايش دانش و وسعت نگرش
مجالت رشد به دليل پرداختن به تمام حوزه هاي علوم، 
معارف، هنرها و مهارت هاي بشري، باعث افزايش دانش و 

وسعت نگرش دانش آموزان مي شوند.
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