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ــون  سیســتم آموزشــی کشــور آزم
محــور اســت و در نتیجــه، ســطح علمی، 
ــت  ــتدالل و خالقی ــگارش، اس ــدرت ن ق

دانــش آمــوزان ســنجیده نمــی شــود.

سرمقاله

اله
رمق

س

پژوهشــگاه  رئیــس  کریمــی  فرهــاد 
ــی از  ــرورش یک ــوزش و پ ــات  آم مطالع
مهــم تریــن چالــش هــای نظــام آمــوزش و 
پــرورش را آزمــون کنکــور عنــوان کــرد و 
افــزود: ایــن آزمــون ســبب تحلیــل بــرون 
دادهــای متعالــی و تمــدن ســاز نظــام 

ــود.  ــی ش ــور م ــی کش آموزش

وی تصریــح کــرد : در رقابــت کنکــور 
ــت احساســات و عواطــف،  ــکان مدیری ام
ابــراز بــه موقــع هیجانــات، تفکــر انتقادی، 
ــئله  ــل مس ــری و ح ــم گی ــدرت تصمی ق

ــدارد. وجــود ن

کریمــی افــزود: رشــد و ترقــی دانــش 
ــم  ــت فراه ــن رقاب ــه ای ــوزان در عرص آم

نمــی شــود و در نتیجــه ایــن رونــد حجــم 
عظیمــی از ســرمایه هــای ملــی و مردمــی 

ــی رود. ــه هــدر م ب

ــن  ــان ای رئیــس پژوهشــگاه مطالعــات بابی
کــه هریــک از داوطلبــان کنکــور خواســتار 
موفقیــت در ایــن رقابــت هســتند، اظهــار 
ــان  ــم داوطلب ــل عظی ــا وجــود خی ــرد: ب ک
ــای  ــه ه ــب رتب ــکان کس ــد ام ــی تردی ب
ــن  ــدارد؛ ای ــرای همــگان وجــود ن ــر ب برت
مســئله ســبب بــروز تنــش هــای عاطفــی 
ــای روحــی و  ــا، آســیب ه ــواده ه در خان
روانــی، پرخاشــگری و تحلیــل عــزت 

ــود. ــی ش ــوزان م ــش آم ــس دان نف

ــوان  ــا ت ــور تنه ــون کنک ــزود: آزم وی اف
ــک  ــوزان را در ی ــش آم ــی دان ــت زن تس
ــد  ــی کن ــخص م ــن مش ــی معی ــازه زمان ب
مفهــوم  بــه  لزومــا  آن  در  موفقیــت  و 
ــدی علمــی و موفقیــت در زندگــی  توانمن

ــت. نیس

وی یــادآور شــد: تجــارب کشــورهای 
مختلــف نیــز حاکــی از آن اســت کــه 
ــاز در  ــای ارزشــمند تمــدن س ــت ه ظرفی
ــن  ــی رود. ای ــن م ــور از بی ــت کنک رقاب
روش بایــد اصــاح شــود و معیار ســنجش 
رقابــت  یــک  آمــوزان  دانــش  دانــش 
ــورت  ــن ص ــر ای صحیــح باشــد؛ در غی
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آینــده جامعــه نگــران کننــده خواهــد بــود.

ــه  ــئله ک ــن مس ــان ای ــا بی ــن ب وی همچنی
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 13 میلیــون 
و  آمــوزگار  میلیــون   1 آمــوز،  دانــش 
ــایر  ــا س ــته ب ــد بازنشس ــزار کارمن 600 ه
ــه هــای کشــور متفــاوت اســت،  وزارتخان
تصریــح کــرد: برخــی بخــش هــای جامعه 
گســتردگی وزارت آمــوزش و پــرورش را 
ــه و...  ــه، مققن ــای مجری ــوه ه ــه ق ــه مثاب ب

ــد. ــی کنن ــوان م عن

کریمــی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر 
ســند تحــول راهبــردی وزارت آمــوزش و 
پــرورش کــه بــه تصویــب شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی نیــز رســیده اســت، باید 
ــن  ــد تامی ــم نیازمن ــن مه ــود و ای ــرا ش اج

اعتبــار، طــرح و برنامــه ریــزی اســت. 

ــه  ــند محــدود ب ــن س ــرد: ای ــد ک وی تاکی
نیســت و  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ــد در  ــه بای ــای جامع ــش ه ــک از بخ هری
زمینــه اجــرای آن عملکــرد موثــری داشــته 

ــند. باش

وی بــا اشــاره بــه جایــگاه معلــم در جامعه 
عنــوان کــرد: معلــم ایــده پــرداز، طــراح و 
ــه  ــی اســت. ب مهنــدس طــرح هــای تحول
عبــارت دیگــر تغییــر و تحــوالت عرصــه 
نظــام آمــوزش و پــرورش در کنــار نقــش 

کارآمــد معلــم مثمرثمــر خواهــد بــود. 

ــوان  ــه عن ــوزگار ب ــرد: آم ــح ک وی تصری
ــاز  ــه س ــاز و جامع ــان س ــاد انس ــک نه ی
ــوزش و  ــده نظــام آم نقــش مهمــی در آین
ــه وی  ــرا ک ــد؛ چ ــی کن ــا م ــرورش ایف پ
ــی اســت. اجــرا کننــده طــرح هــای تحول

ــده  ــته و آین ــای گذش ــط دنی ــوزگار راب آم
ــات و  ــان، ادبی ــتفاده از زب ــا اس ــت و ب اس
تعامــل بــا دانش آمــوزان ضمن آشناســازی 
آن هــا بــا فرهنــگ و تمــدن کشــور، زمینــه 

ــد. ــز فراهــم مــی کن هــای تحــول را نی

ــم را  ــه معل ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــر  ــد در نظ ــک کارمن ــه ی ــه مثاب ــد ب نبای
گرفــت، افــزود: آمــوزگار بــه عنــوان یــک 
شــخصیت علمــی، تربیتــی و فرهنگــی 
نقــش موثــری در انتقــال  مفاهیــم فرهنگی 
ــی  ــا م ــوزان ایف ــش آم ــه دان ــی ب و تمدن

ــد. کن

ــد  ــه بای ــرد: جامع ــان ک ــی خاطرنش کریم
ــان  ــت قشــر فرهنگی ــای شــان و منزل ارتق
را مــورد تاکیــد و توجــه قــرار دهــد؛ چــرا 
کــه ایــن قشــر در حقیقــت کانون جوشــان 
ــان  ــه آینــده در نوجوان خاقیــت و امیــد ب

ــه شــمار مــی رود. ب

سرمقاله

اله
رمق

س
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بیانات مقام معظم رهبری :

" به مناسبت حلول سال ۱۳۹۸ "

بسم اللّ الّرحمن الّرحیم

یــا مقّلــب القلــوب و االبصــار یــا مدبـّـر الّلیــل و النّهــار یــا 
محــّول الحــول و االحــوال حــّول حالنــا الــی احســن الحــال

خــدا را شــکرگزارم کــه مقــّدر فرمــود امســال هــم عیــد 
نــوروز را کــه بــا میــاد مســعود امیــر مؤمنــان و مــوالی 
ــران  ــز ای ــه مّلــت عزی ــان همزمــان شــده اســت، ب متّقی
تبریــک عــرض کنــم؛ عیدتــان مبــارک هم میهنــان 
عزیــز! امیــدوارم همــه ی شــما بــا ســعادت، بــا ســامت 
جســمی، بــا دل شــاد و بــا توفیقــات روزافــزون مــاّدی 
ــد.  ــد را بگذرانی ــال جدی ــن س ــاءالّل ای ــوی ان ش و معن
ــم  ــواده ی معّظ ــه خان ــم ب ــرض میکن ــژه ع ــک وی تبری
شــهیدان و بــه جانبــازان عزیــز و خانواده هــای آنهــا، و 
درود فــراوان میفرســتم بــه روح مطّهــر امــام بزرگــوار و 

ارواح مطّهــر شــهیدان.

ــه  ــالی ک ــن س ــم. در ای ــی را گذراندی ــال پُرماجرای س
گذشــت، مّلــت ایــران بــه معنــی واقعــی خــوش 
ــد، نقشــه ها  درخشــید. دشــمنان نقشــه ها کشــیده بودن
داشــتند بــرای مّلــت ایــران. صابــت مّلــت و بصیــرت 
را  دشــمنان  نقشــه های  جوانــان،  هّمــت  و  مّلــت 
خنثــی کــرد. در مقابــِل تحریمهــای شــدید و بــه قــول 

ــران،  ــت ای ــا، مّل ــکا و اروپ ــابقه ی آمری ــان بی س خودش
هــم در عرصــه ی سیاســی، هــم در عرصــه ِی اقتصــادی 
یــک واکنــش محکــم و مقتدرانــه ای از خــود نشــان داد.

در عرصــه ی سیاســی، مظهــر ایــن واکنــش راه پیمایــی 
موضع گیری هــای  و  بهمــن  بیســت ودّوم  عظیــم 
مــردم در طــول ماه هــای ایــن ســال بــود. مظهــر 
موضع گیــرِی تقابــل اقتصــادی، ]عبــارت اســت از[ 
افزایــش ابتــکارات علمــی و فنّــی، افزایــش چشــمگیر 
ــی و  ــدات زیربنائ ــش تولی ــان، افزای شــرکتهای دانش بنی
اساســی داخلــی کــه از جملــه همیــن چنــد روز قبــل 
از ایــن، افتتــاح فازهــای متعــّدد گاز جنــوب کشــور و 
ــاس و از  ــزرگ بندرعبّ ــاح پاالیشــگاه ب ــل از آن، افتت قب
ایــن قبیــل کارهایــی کــه انجــام گرفتــه، بــود. بنابرایــن 
مّلــت در مقابــل دشــمنِی دشــمنان و خباثــت دشــمنان 
توانســت قــدرت خــود، هیبــت خــود، و عظمــت خــود 
را نشــان بدهــد و آبــروی مّلــت مــا و آبــروی انقــاب 
ــا بحمــدالّل  ــروی نظــام جمهــوری اســامی م ــا و آب م

ــدا کــرد. افزایــش پی

ــادی  ــکل اقتص ــان مش ــی کشــور، همچن ــکل اساس مش
ــر، مشــکات  ــن ماه هــای اخی اســت؛ بخصــوص در ای
معیشــتی مــردم زیاد شــد. بخشــی از اینها مربوط اســت 
بــه مدیریّتهــای نارســا در زمینــه ی مســائل اقتصــادی که 
اینهــا حتمــًا بایســتی جبــران بشــود. برنامه هایــی وجــود 
ــن  ــاءالّل ای ــه ان ش ــده ک ــیده ش ــری اندیش دارد، تدابی
ــروز از  ــه ام ــالی ک ــاری، س ــال ج ــول س ــر در ط تدابی
ـــ ســال ۹۸ــــ بایســتی بــه  ایــن لحظــه شــروع میشــودـ 
ثمــر بنشــیند و مــردم آثــار آن را احســاس بکننــد. آنچــه 
مــن عــرض میکنــم، ایــن اســت کــه مســئله ی فــوری 
ــور  ــت کش ــور و اولویّ ــّدی کش ــئله ی ج ــور و مس کش
فعــًا مســئله ی »اقتصــاد« اســت. در مســئله ی اقتصــاد 
مســائلی کــه داریــم زیــاد اســت: بحــث کاهــش ارزش 
پــول مّلــی یــک مســئله ی مهــم اســت، بحــث قــدرت 
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ــد مــردم همیــن جــور، بحــث مشــکل کارخانه جــات  خری
و کــم کاری و احیانــًا تعطیــل بعضــی از کارخانه جــات 
ــن  ــا مشــکات اســت. آنچــه م ــل اســت. اینه ــن قبی از ای
ــردم و از نظــر کارشــناس ها اســتفاده کــردم،  ــه ک مطالع
کلیــد ایــن همــه، عبــارت اســت از »توســعه ی تولیــد مّلــی«.

ــام  ــی« اع ــت از کاالی ایران ــال »حمای ــا س ــال ۹۷را م س
کردیــم. نمیتوانــم بگویــم کــه ایــن شــعار بــه طــور کامــل 
عملــی شــد، اّمــا میتوانــم بگویــم ایــن شــعار بــه صــورت 
وســیعی مــورد توّجــه قــرار گرفــت و در بســیاری از موارد، 
ایــن شــعار از ســوی مــردم مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و 
عمــل شــد و همیــن قطعــًا تأثیــر خواهــد داشــت. امســال 
مســئله ی »تولیــد« مطــرح اســت. میخواهــم مســئله ی تولیــد 
را بــه عنــوان محــور فّعالیّــت قــرار بدهــم. مقصــود خــود 
از تولیــد را ان شــاءالّل در ســخنرانی روز اّول ســال توضیــح 
ــر  ــد اگ ــت. تولی ــد چیس ــور از تولی ــه منظ ــم داد ک خواه
ــتی  ــد مشــکات معیش ــم میتوان ــد، ه ــه راه بیفت چنانچــه ب
را حــل کنــد، هــم میتوانــد اســتغناء کشــور از بیگانــگان و 
ــد مشــکل اشــتغال را  ــم میتوان ــد، ه ــن کن دشــمنان را تأمی
برطــرف کنــد، هــم حتـّـی میتوانــد مشــکل ارزش پــول مّلــی 
را تــا حــدود زیــادی برطــرف کنــد. لذاســت کــه مســئله ی 
تولیــد بــه نظــر مــن مســئله ی محــوری امســال اســت؛ لــذا 
مــن شــعار را امســال ایــن قــرار دادم: »رونــق تولیــد«. بایــد 
ــق پیــدا کنــد. از  همــه تــاش کننــد تولیــد در کشــور رون
اّول ســال تــا آخــر ســال ان شــاءالّل ایــن معنــا بــه صــورت 
چشــمگیری در کشــور محســوس باشــد. اگــر ایــن ]طــور[ 
شــد، امیدواریــم کــه ان شــاءالّل حــّل مشــکل اقتصــادی راه 

بیفتــد.

ــگاه  ــه پیش ــودم را ب ــی خ ــوات و درود قلب ــام و صل س
ــای آن  ــم و دع ــرض میکن ــداه( ع ــا ف ــر )ارواحن ولیّ عص
ــم و  ــئلت میکن ــز مس ــت عزی ــما مّل ــرای ش ــوار را ب بزرگ
ــوروز را  ــه ن ــی ک ــه ی مّلتهای ــران و هم ــت ای ــعادت مّل س

ــم. ــئلت میکن ــال مس ــدای متع ــد، از خ ــی میدارن گرام

رهبــر انقــالب اســالمی در اجتمــاع پرشــور زائــران 
و مجاوران حرم رضوی علیه السالم:

"سال ۹۸ سال فرصت ها و گشایش ها برای ملت 
ایران خواهد بود"

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت الل خامن ــرت آی حض
ــال  ــن روز س ــنبه( در اولی ــر روز )پنج ش ــامی عص اس
نــو در اجتمــاع پرشــور انبــوه زائــران و مجــاوران حــرم 
ــا  ــد و ب ــا« خواندن ــال فرصته ــال ۹۸را »س ــوی، س رض
ــق  ــر اینکــه تحقــق شــعار امســال یعنــی »رون ــد ب تأکی
تولیــد« موجــب ایجــاد تحــول در بخشــهای مختلــف، 
ــاح  ــتی، اص ــکات معیش ــل مش ــتغال، ح ــش اش افزای
ــوازن  ــی و ت ــول مل ــش ارزش پ ــی، افزای ــام بانک نظ
ــه ای  بودجــه ای خواهــد شــد، ســخنان مهــم و پرنکت
ــای  ــه دولته ــاری، مواجه ــال ج ــائل س ــاره »مس را درب
ــان  ــد« بی ــق تولی ــاد و رون ــران و اقتص ــا ای ــی ب غرب
ــه تبییــن  ــد و در محــور چهــارم ســخنان خــود ب کردن
وظایــف جوانــان در تحقــق مفــاد بیانیــه راهبــردی گام 

ــد. دوم پرداختن

حضــرت آیــت الل خامنــه ای بــا تبریــک میــاد 
مبــارک پیشــوای عدالــت حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی 
تبریــک  و  حقیقــی  نــوروز  به عنــوان  علیه الســام 
ــکاف را  ــام اعت ــوروز، ای ــد ن ــو و عی ــال ن ــول س حل
ــراز  ــد و اب ــت گفتن ــن تحی ــی معتکفی ــای نوران ــه دله ب
امیــدواری کردنــد کــه رحمــت و تفضــل الهــی شــامل  

ــود. ــران ش ــت ای ــاد مل ــه آح هم

رهبــر انقــاب اســامی، ســخنان خــود در ایــن مراســم 
را بــه چهــار موضــوِع »مســائل مربــوط بــه ســال ۹۸«، 
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»مســائل جمهــوری اســامی بــا دولتهــای غربی«، »مســئله 
ــان  ــا جوان ــخنی ب ــد« و »س ــق تولی ــعار رون ــاد و ش اقتص
ــاص  ــده« اختص ــاب و آین ــور و انق ــاره کش ــز درب عزی

دادنــد.

 

برخــی  گفتنــد:  اول  موضــوع  خصــوص  در  ایشــان 
ــا«  ــال تهدیده ــال ۹۸را »س ــندگان س ــدگان و نویس گوین
ــن برداشــت را  ــًا ای ــن مطلق ــه م ــی ک ــد در حال خوانده ان
قبــول نــدارم و معتقــدم ســال ۹۸بــه توفیــق الهــی »ســال 
ــت  ــرای مل ــایش« ب ــات و گش ــال امکان ــا« و »س فرصته

ــود. ــد ب ــران خواه ای

ــت  ــه رخ مل ــا را ب ــًا تهدیده ــه دائم ــرادی را ک ــان اف ایش
می کشــند، دانســته یــا ندانســته تحــت تأثیــر رجزخوانــی 
یــا جنــگ روانــی دشــمنان ایــران خواندنــد و با برشــمردن 
ــال ۹۷،  ــمنان در س ــای  دش ــه از رجزخوانی ه ــد نمون چن
ــک  ــه ی ــای درج ــی از احمق ه ــد: یک ــان کردن خاطرنش
ــویم،  ــارج ش ــام خ ــر از برج ــود اگ ــه ب ــی گفت آمریکای
مــردم ایــران از خریــد نــان نیــز ناتــوان خواهنــد شــد و در 
خیابانهــای ایــران شــورش بــه راه خواهــد افتــد، همچنیــن 
یکــی دیگــر از آنهــا گفتــه بــود کــه مــا کریســمس ۲01۹را 
در تهــران جشــن خواهیــم گرفــت، کــه ایــن حرفهــا یــا 
ناشــی از »حماقــت« اســت یــا »خباثــت و جنــگ روانــی«، 

و یــا هــر دوی آنهــا.

ــه  ــه ک ــن نکت ــن ای ــه ای در تبیی ــت الل خامن ــرت آی حض
ــده  ــکل عم ــد: مش ــت، گفتن ــا اس ــال فرصته ــال ۹۸س س
کشــور، »مشــکل اقتصــادی و مســئله معیشــت قشــرهای 
ــی از  ــکل ناش ــن مش ــی از ای ــه بخش ــت ک ــف« اس ضعی
تحریمهــای اروپــا و آمریــکا اســت و بخــش دیگــِر آن بــه 

ــردد. ــی بازمی گ ــای مدیریت ــی و ضعفه ــص درون نقائ
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: هــم تحریــم 
ــل شــود و  ــه فرصــت تبدی ــرای کشــور ب ــد ب می توان
ــه ای گرانبهــا  هــم مشــاهده ضعفهــا و نقایــص، تجرب
بــرای آینــده و بــرای مدیریــت ســالهای بعــد کشــور 

ــرد. ــد ک ایجــاد خواه

ایشــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه »تحریــم چگونــه 
ــود«،  ــل ش ــرای کشــور تبدی ــی ب ــه فرصت ــد ب می توان
گفتنــد: بــر اســاس تجربــه، فشــار حاصــل از کاهــش 
ــور  ــر کش ــا و ه ــور م ــرای کش ــی ب ــای نفت درآمده
مشــابه، انگیــزه و تحــرک چشــمگیری بــرای اجــرای 
اصاحــات اقتصــادی و نجــات کشــور از وابســتگی 
ــون  ــه اکن ــرد، همچنانک ــد ک ــاد خواه ــت ایج ــه نف ب
ــی، مطالعــات وســیع و  ــی و تحقیقات در ســطوح دولت
ــی  ــای غیرنفت ــا درآمده ــور ب ــرای اداره کش ــی ب خوب
ــادی  ــی زی ــد نفت ــر درآم ــه اگ ــت ک ــده اس ــاز ش آغ
وجــود داشــت ایــن فکــر و تحــرک ایجــاد نمی شــد.

ــاع  ــه دوران دف ــه ای از تجرب ــت الل خامن حضــرت آی
مقــدس و خــودداری قدرتهــای مــادِی شــرق و 
غــرب از دراختیــار قــرار دادن امکانــات و تجهیــزات 
ــاد، و  ــی ی ــه ای عین ــوان تجرب ــران به عن ــه ای دفاعــی ب
خاطرنشــان کردنــد: آن تجربــه ســخت و محدودیتهــا 
ــتگی  ــکار،  وابس ــا کار و ابت ــان ب ــد جوان ــب ش موج
نظامــی کشــور را بــه بیگانــه تغییــر دهنــد، بــه طــوری 
ــه  ــًا هم ــران از تقریب ــی ای ــات دفاع ــروز امکان ــه ام ک
کشــورهای منطقــه بهتــر و برتــر اســت.رهبر انقــاب 
ــری  ــه برت ــز ب ــمنان نی ــه دش ــد: البت ــامی افزودن اس
دفاعــی ایــران اعتــراف، و تــاش دارند آن را وســیله ی 
فشــار قــرار دهنــد امــا ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد و 
ــه کــوری چشــم آنهــا تقویــت  جمهــوری اســامی ب

ــه خواهــد داد. ــه دفاعــی خــود را ادام بنی

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت الل خامن ــرت آی حض
بررســی طرحهــای مقابلــه بــا تحریــم و اجــرای آنهــا، 
گفتنــد: نبایــد از تحریمهــا بنالیــم و از تحریم کننده هــا 
یعنــی آمریــکا و اروپــا توقــع زیــادی داشــته باشــیم، 
بلکــه بایــد دســتگاههای دولتــی و تحقیقاتــی و 
ــی  ــا آگاه ــه ب ــر و اندیش ــان صاحــب فک ــه جوان هم
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ــه  ــرای مقابل ــه ب ــادی را ک ــای زی از مســائل کشــور راهه
بــا تحریــم و خنثــی کــردن خباثــت دشــمنان وجــود دارد، 
ــا اشــاره  بررســی و دنبــال کنند.رهبــر انقــاب اســامی ب
بــه گــزارش مســئولین ارشــد دولتــی مبنــی بــر در حــال 
ــد  ــا، تأکی ــا تحریمه ــه ب ــای مقابل ــودن راهکاره ــن ب تدوی
ــه صــورت  ــرا، ب ــل و اج ــد در عم ــد: مســئوالن بای کردن
ــا را  ــد کاره ــوند و نبای ــری وارد بش ــر و فوری ت جدی ت

ــر انجــام داد. ــا تأخی ب

رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه تبییــن فرصتهــای ســال 
ــگ اقتصــادی  ــزوم ایجــاد بازدارندگــی در جن ــه ل 13۹۸ب
ــدالل  ــروز بحم ــد: ام ــد و گفتن ــاره کردن ــمن، اش ــا دش ب
همــه مســئولین بــه ایــن بــاور رســیده اند کــه دشــمن در 
حــال جنــگ بــا مــا اســت و بــروز و ظهــور آن در مســائل 
ــد:  ــه ای افزودن ــت الل خامن ــت.حضرت آی ــادی اس اقتص
البتــه مــا بایــد در ایــن جنــگ دشــمن را شکســت دهیــم 
ــه توفیــق الهــی، او را شکســت خواهــم داد امــا ایــن  و ب
کافــی نیســت بلکــه بایــد بازدارندگــی ایجــاد کنیــم و بــه 
مرحلــه ای برســیم کــه دشــمن احســاس کنــد نمــی توانــد 
از معبــر مســائل اقتصــادی بــه کشــور ضربــه وارد کنــد و 

ملــت را تحــت فشــار قــرار دهــد.

حضــرت آیــت الل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه رســیدن 
ــا در  ــد: م ــت، افزودن ــر اس ــکان پذی ــه ام ــن مرحل ــه ای ب
ــکان  ــه ام ــتیم ک ــرار داش ــرایطی ق ــی در ش ــائل نظام مس
مقابلــه بــا تهاجــم هوایــی و یــا حملــه موشــکی دشــمن 
ــه  ــم ک ــه ای رســیده ای ــه مرحل ــون ب ــا اکن را نداشــتیم ام
ــه  ــه در منطق ــمنانی ک ــا دش ــه و ی ــا در منطق ــمنان م دش
نیــرو دارنــد، مــی داننــد کــه جمهــوری اســامی ایــران، 
ــا  ــود ب ــق خ ــه زن و دقی ــکهای نقط ــا موش ــد ب ــی توان م
هــر تهاجمــی مقابلــه کنــد و پاســخ کوبنــده بدهد.ایشــان 
خاطرنشــان کردنــد: توانایــی و مشــت محکــم جمهــوری 
اســامی در عرصــه دفاعــی، در واقــع قــدرت بازدارندگــی 
ایــران اســت کــه در ســایه تحریمهــا به دســت آمــد و در 
ــه  ــا، ب ــوان از فرصــت تحریمه ــز می ت مســائل اقتصــاد نی

ــی بازدارندگــی رســید. ــن توانای همی

رهبــر انقــاب اســامی در محــور دوم سخنانشــان یعنــی 
»مواجهــه دولتهــای غربــی بــا ایــران« تأکیــد کردنــد: تنهــا 
راه رســیدن بــه مرحلــه بازدارندگــی اقتصــادی، قطــع امید 
ــت الل  ــت.حضرت آی ــا اس ــی غربی ه ــک و همراه از کم

خامنــه ای در بیــان دلیــل ایــن موضــوع گفتنــد: تجربــه 
ــی  ــار غرب ــی از رفت ــاهدات عین ــی و مش ــای تاریخ ه
ــار  ــوان انتظ ــی ت ــان م ــه از آن ــد ک ــی ده ــا نشــان م ه
توطئــه و خیانــت و از پشــت خنجــر زدن را داشــت امــا 
نبایــد انتظــار کمــک و صداقــت و همراهــی را داشــت 
و اگــر در مقطعــی هــم غربــی هــا در ظاهــر، کمکــی از 
خــود نشــان داده انــد، در واقــع بــرای جلــو رفتــن کار 
ــن موضــوع  ــد: ای ــوده است.ایشــان افزودن خودشــان ب
ــا  ــی هــا، ب ــران نیســت بلکــه غرب ــه ای ــوط ب فقــط مرب
ــار را  ــن رفت ــد، همی ــان برس ــه زورش ــوری ک ــر کش ه

مــی کننــد.

ــتعمار  ــده اس ــرن پدی ــه ق ــامی، س ــاب اس ــر انق رهب
کشــورهای ضعیــف در آســیا، آفریقــا و امریــکای 
از  جلوگیــری  و  هــا  اروپایــی  به وســیله  التیــن 
پیشــرفتهای علــم و فنــاوری در ایــن کشــورها را 
ــز اروپایــی هــا  ــار خباثــت آمی ــه آشــکاری از رفت نمون
برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: در مــورد ایــران نیــز، 
ــا از اواســط دوره قاجــار  ــت اروپایی ه ــت و خباث خیان
ــران و  ــگ ای ــس در جن ــت انگلی ــه خیان ــد ک ــاز ش آغ
ــدن  ــه ش ــرای ریخت ــو، ماج ــاز تنباک ــه امتی روس، قضی
خــون امیرکبیــر، روی کار آمــدن حکومــت دیکتاتــوری 
ــای ۲۸مــرداد و ســاقط کــردن دولــت  رضاخــان، کودت
مصــدق، قضایــای مختلــف سیاســی و امنیتــی بعــد از 
پیــروزی انقــاب اســامی، جنــگ تحمیلــی، تحریمهــا 
و قضیــه  برجــام، نمونــه هــای رفتــار اروپایــی هــا در 
قبــال ایــران اســت و نبایــد ایــن مســائل را از یــاد بــرد.

حضــرت آیــت الل خامنــه ای افزودنــد: در قضیــه 
ــور  ــش کش ــران و ش ــان ای ــراردادی می ــه ق ــام ک برج
ــا  ــی ه ــی، اروپای ــود، بعــد از خــروج طــرف امریکای ب
بایــد در مقابــل امریــکا مــی ایســتادند و ضمــن پایبندی 
ــه  ــتند ک ــی داش ــا را برم ــود، تحریمه ــدات خ ــه تعه ب
ــه ایــران  تاکنــون ایســتادگی نکــرده انــد. آنهــا دائمــًا ب
ــی  ــد ول ــام بمان ــه در برج ــد ک ــی کنن ــه م ــز توصی نی
ــرا  ــد، زی ــده ان ــارج ش ــام خ ــًا از برج ــان عم خودش
ــد. ــران وضــع کردن تحریــم هــای جدیــدی را ضــد ای

ایشــان بــه موضــوع ایجــاد کانــال مالــی میــان ایــران و 
ــی  ــال مال ــد و گفتنــد: ایــن کان ــا نیــز اشــاره کردن اروپ
بیشــتر شــبیه یــک شــوخی تلــخ اســت و هیــچ معنایــی 

ــدارد. ن
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ــان  ــه می ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
وظایــف اروپایــی هــا در برجــام بــا آنچــه انجــام 
می دهنــد، زمیــن تــا آســمان تفــاوت وجــود دارد، 
ــز از  ــام نی ــه برج ــا در قضی ــی ه ــد: اروپای ــد کردن تأکی
پشــت خنجــر زدند.حضــرت آیــت الل خامنــه ای 
ــن  ــد: براســاس مطالعــات انجــام شــده و همچنی افزودن
ــم  ــرب اع ــدرت در غ ــت و ق ــی، سیاس ــاهدات عین مش
ــه، بــی منطــق و  ــه، زورگویان ــا و امریــکا، ظالمان از اروپ
زیــاده خواهانــه اســت و سیاســتمداران غربــی برخــاف 
ظاهــر شــیک و ادکلــن زده، در باطــن، انســانهایی واقعــًا 

ــتند. ــی هس وحش

رهبــر انقــاب اســامی رفتــار اروپایــی هــا در جنایــت 
ــا مســلمان در دو  ــد و شــهادت دهه تروریســتی نیوزیلن
مســجد را نمونــه ای از باطــن وحشــی آنهــا برشــمردند 
ــر  ــا حاض ــانه های اروپ ــتمداران و رس ــد: سیاس و گفتن
نشــدند از واژه »تروریســتی« بــرای ایــن جنایت اســتفاده 
ــارت »حرکــت مســلحانه« بســنده  ــه عب ــد و فقــط ب کنن
ــی  ــا، حرکت ــای دنی ــر ج ــه در ه ــی ک ــد، در حال کردن
ــا انجــام  ــی ه ــه اروپای ــورد عاق ــرد م ــک ف ــر ضــد ی ب
گیــرد، گروههــای مدعــی مبــارزه بــا تروریســم و دفــاع 
از حقــوق بشــر جنجــال مــی کنند.ایشــان بــا تأکیــد بــر 
اینکــه حکومــت ســعودی، »بدتریــن حکومــت منطقــه، 
ــت،  ــته« اس ــد و وابس ــم، فاس ــور، ظال ــتبد، دیکتات مس
خاطرنشــان کردنــد: غربــی هــا بــرای چنیــن حکومتــی، 
امکانــات هســته ای و مراکــز تولیــد موشــک فراهــم مــی 
کننــد زیــرا حکومــت ســعودی وابســته بــه آنهــا اســت.

ــان  ــال خاطرنش ــن ح ــامی در عی ــاب اس ــر انق رهب
ــز هســته ای و موشــکی  ــه از ســاخت مراک ــد: البت کردن
ــرا  ــرای حکومــت ســعودی ناراحــت نمــی شــویم زی ب
ایــن مراکــز در آینــده نــه چنــدان دور بــه فضــل الهــی 

ــاد. ــد افت ــدان اســامی خواه ــه دســت مجاه ب

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت الل خامن ــرت آی حض
ــت،  ــکا اس ــا و امری ــت اروپ ــیطنت، طبیع ــرارت و ش ش
ــرورتر از  ــف ش ــل مختل ــه دالی ــکا ب ــه امری ــد: البت گفتن
ــص  ــرارِت بیشــتر مخت ــن ش ــه ای ــه البت ــا اســت ک اروپ
ــد:  ــکا نیست.ایشــان افزودن ــی امری ــور فعل ــس جمه رئی
ــن اســت کــه  ــکا ای ــه از شــرارت هــای امری یــک نمون
کنگــره در دو ســال گذشــته، ۲۲6طــرح و الیحــه علیــه 

ــا تصویــب کــرده اســت  ــه و ی جمهــوری اســامی ارائ
کــه البتــه بایــد از مجلــس خودمــان هــم گایــه و ســؤال 
ــد  ــون چن ــامی تاکن ــورای اس ــس ش ــه مجل ــم ک بکنی
ــه  ــکا ارائ ــت هــای امری ــه خباث ــا الیحــه علی طــرح و ی

ــرده اســت؟ ــب ک ــا تصوی ی

رهبــر انقــاب اســامی از برخــی افــراد و رســانه 
ــرب و  ــردن غ ــزک ک ــال ب ــه دنب ــل، ب ــه در داخ ــا ک ه
روتــوش خباثــت هــای غربــی هــا هســتند، گفتنــد: ایــن 
افــراد و رســانه هــا کــه نمــی خواهنــد افــکار عمومــی 
متوجــه باطــن شــرارت آمیــز دولتهــای ظاهــر الصاحی 
ــان  ــع هم ــوند، در واق ــه ش ــس و فرانس ــون انگلی همچ
تقــی زاده دوران پهلــوی هســتند کــه مــی گفــت بایــد از 

فــرق ســر تــا نــوک پــا، غربــی شــد.

ــه  ــانی ک ــد: کس ــه ای افزودن ــت الل خامن ــرت آی حض
ــاژ  ــال پمپ ــه دنب ــته ب ــور پیوس ــل به ط ــروز در داخ ام
ســبک زندگــی غربــی، روشــهای غربــی و لغــات غربــی 
ــع  ــتند، در واق ــدارس هس ــگاهها و م ــات، دانش در ادبی
ــان  ــه مدافع ــتند، همچنانک ــد هس ــای جدی ــی زاده ه تق
و حامیــان ســند ۲030نیــز در واقــع ادامــه دهنــده تفکــر 
ــد: البتــه  تقــی زاده هســتند.رهبر انقــاب اســامی گفتن
امــروز مــردم انقابــی و جوانــان مؤمــن نخواهنــد 
ــی  ــه کرس ــد ب ــای جدی ــی زاده ه ــرف تق ــت ح گذاش

ــیند. بنش

حضــرت آیــت الل خامنــه ای در ادامــه بــه یــک نکتــه 
مهــم اشــاره کردنــد و افزودنــد: برخــی مغالطــه نکننــد 
کــه ســخنان بنــده بــه معنــای قطــع رابطــه بــا کشــورها 
غربــی اســت و مــن بارهــا تأکیــد کــرده ام کــه رابطــه 
ــه  ــویق ب ــف تش ــای مختل ــدارد و در دولته ــکالی ن اش
ــا  ــی ه ــی اروپای ــف و حت ــورهای مختل ــا کش ــه ب رابط
کــرده ام امــا آنچــه اشــکال دارد، دنبالــه روی و اعتمــاد 
بســیاری  علــت  کردنــد:  خاطرنشــان  است.ایشــان 
ــرات، در  ــه در مذاک ــت ک ــن اس ــا، ای ــکات م از مش
ــی  ــه غرب ــای سیاســی ب ــم گیریه ــا و در تصمی قرارداده

ــم. ــا اعتمــاد کردی ه

ــد  ــه مســئوالن تأکی ــاب ب ــاب اســامی خط ــر انق رهب
کردنــد: بــا کشــورهای مختلــف ارتبــاط داشــته باشــید 
ولــی طــرف خــود را بشناســید تــا بــا لبخنــد و ترفنــد و 
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ســخن دروغ آنهــا، راه را اشــتباه نرویــد.

ــه مســئوالن  ــد: البت ــه ای گفتن ــت الل خامن حضــرت آی
ــد کــه  ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ــروز« ب ــا »ام ــی م دولت
نمــی تــوان بــا غربــی هــا در یــک مســیر حرکــت کــرد 
کــه امیدواریــم در آینــده رفتارهــا و برخوردهــای ایــن 
ــد،  ــم جدی ــن فه ــر ای ــر اث ــا، ب ــی ه ــا غرب مســئوالن ب
ــِش  ــه دو گرای ــه ب ــان در ادام ــدا کند.ایش ــاوت پی تف
ــد و  متضــاد و غلــط در خصــوص غــرب اشــاره کردن
ــه دارای تحجــر و تعصــب  ــش ک ــک گرای ــد: ی افزودن
بیجــا اســت، نــکات مثبــت غــرب و پیشــرفتهای آنهــا 
در علــم و فنــاوری و برخــی خصوصیــات خــوب 
ــًا  ــش دوم کام ــد و گرای ــی بین ــا را نم ــی آنه اخاق
معتقــد بــه وابســتگی بــه غــرب و غــرب زدگــی اســت.
رهبــر انقــاب اســامی، غــرب زدگــی را خطــر بزرگی 
ــی  ــر غرب زدگ ــرح خط ــه ط ــاره ب ــا اش ــد و ب خواندن
ــال 13۴۲،  ــد در س ــال آل احم ــوم ج ــیله مرح به وس
ــد  ــا بای ــی ه ــم غرب ــه و عل ــد: از تجرب ــد کردن تأکی
اســتفاده کــرد امــا بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه آنهــا تکیــه 

ــرد. ــاد ک و اعتم

ــخنان  ــوم س ــور س ــه ای مح ــت الل خامن ــرت آی حض
ــه اگــر  ــد ک ــن ســؤال مهــم آغــاز کردن ــا ای خــود را ب
ــق  ــرای رون ــرد ب ــاد ک ــرب اعتم ــه غ ــوان ب ــی ت نم
ــه  ــان ب ــخ ایش ــه کار کرد؟پاس ــد چ ــران بای ــاد ای اقتص
ایــن ســوال در »کار مجاهدانــه و عالمانــه« خاصــه مــی 

شــد.

ــم  ــی و ک ــا تنبل ــد: ب ــان کردن ــاب خاطرنش ــر انق رهب
ــد  ــود، بای ــی ش ــائل اقتصــادی حــل نم ــی، مس انگیزگ
ــتگی  ــاش خس ــی ت ــادی یعن ــای کار جه ــی ه ویژگ
ــر  ــق ب ــه و منطب ــا کار عالمان ــه را ب ــر و مخلصان ناپذی
ــای  ــا مدیریته ــرد ت ــوأم ک ــی ت ــق علم ــن دقی موازی
ــادی،  ــائل اقتص ــادی در مس ــد و جه ــواد، کارآم ــا س ب
ــن  ــن چنی ــر ای ــه اگ ــد ک ــدام کنن ــری و اق ــم گی تصمی

ــد. ــد ش ــکوفا خواه ــران ش ــاد ای ــًا اقتص ــود قطع ش

بــه  اســتناد  بــا  ای  خامنــه  الل  آیــت  حضــرت 
دیدگاههــای کارشناســان، ظرفیتهــای کشــور از جملــه 
نیــروی انســانی و منابــع طبیعــی و جغرافیایــی را بســیار 
وســیع و مســتعد بهــره بــرداری برشــمردند و افزودنــد: 

نقدینگــی فــراوان، البتــه بــه شــرط مدیریــت خوب و 
اســتفاده از آن در عرصــه ســرمایه گذاری، مــی توانــد 
ــکات  ــل مش ــراوان، ح ــای ف ــن ظرفیته ــار ای در کن

ــتاب بخشــد. ــود را ش موج

ایشــان عملکــرد برخــی دســتگاهها از جملــه در 
بخشــهای کشــاورزی، آب، خــاک و مســائل زیربنایی 
را خــوب دانســتند امــا افزودنــد: در برخــی بخشــها، 
ــر  ــل و تأخی ــا تعل ــا ب ــود دارد و کاره ــوت وج رخ
انجــام مــی شــود؛ بــه عنــوان مثــال چنــد ســال اســت 
الیحــه دولــت بــرای اصــاح امــور بانکــی هنــوز بــه 

ــه اســت. مجلــس نرفت

رهبــر انقــاب اســامی تشــویق بخشــهای بــا کارکرد 
ــل را  ــه تعل ــا ب ــه بخشــهای مبت ــر ب مناســب و تذک
ضــروری خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد بنــده وقتــی 
ــم  ــی مطــرح می کن مســائل را در جمــع هــای عموم

کــه قبــل از آن بارهــا بــه مســئوالن تذکــر داده ام.

ــای  ــت ه ــه فعالی ــه ای ب ــت الل خامن ــرت آی حض
خــوب بســیاری از مــردم و تولیــد کننــدگان در 
تحقــق شــعار ســال گذشــته یعنــی حمایــت از کاالی 
ــه  ــه ب ــد: آن شــعار البت ــد و گفتن ــی اشــاره کردن ایران
طــور کامــل محقــق نشــده و بــه قــوت خــود باقــی 
ــد«  ــق تولی ــال »رون ــی امس ــئله اساس ــا مس ــت ام اس
است.ایشــان رونــق یافتــن تولیــد را موجــب »تحــول 
در بخشــهای مختلــف اقتصــادی«، »کاهــش بیــکاری 
و تــورم و فقــر«، »افزایــش ارزش پــول ملــی« و حتــی 
ــور«  ــه کش ــری بودج ــش کس ــوازن و کاه ــاد ت »ایج
خواندنــد و تأکیــد کردنــد: دولــت، مجلــس و همــه 
کســانی کــه توانایــی ورود بــه حیطــه تولیــد دارنــد، 
ــنگینی  ــف س ــا وظای ــال ب ــعار امس ــق ش ــرای تحق ب

ــرو هســتند. روب

ــادی  ــاالن اقتص ــاش فع ــامی، ت ــاب اس ــر انق رهب
ــر  ــده اج ــی را دربردارن ــد داخل ــق تولی ــرای رون ب
الهــی توصیــف کردنــد و افزودنــد: دســتگاههای 
ــذار و  ــرمایه گ ــده، س ــد کنن ــه تولی ــد ب ــئول بای مس
فعــال اقتصــادِی ســالم از زوایــای مختلــف از جملــه 
ــب و کار  ــای کس ــرراِت فض ــن و مق ــاح قوانی اص

ــد. ــک کنن کم
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ــتفاده  ــا سوءاس ــه ب ــه ای مقابل ــت الل خامن ــرت آی حض
کننــدگان را از دیگــر ضروریــات رونــق تولیــد برشــمردند 
ــی در  ــی وقت ــر ایران ــن مبتک ــفانه ذه ــد: متأس و افزودن
ــهای  ــه روش ــود، ب ــال می ش ــز فع ــیطنت آمی ــای ش کاره
ــه  ــد ک ــی رس ــتفاده م ــرای سوءاس ــی ب ــب و غریب عجی
ــد در  ــر بای ــتگاههای ناظ ــه و دس ــه و مقنن ــوای مجری ق
ایــن زمینــه، کامــًا مراقــب باشند.ایشــان »خریــد کارخانــه 
هــا«، »فــروش ماشــین آالت«، »اخــراج کارگــران و تبدیــل 
ــتفاده از  ــن »سوءاس ــرج« و همچنی ــه ب ــه ب ــن کارخان زمی
ــرای  ــی ب ــی و مال ــز بانک ــعه مراک ــط توس ــت غل سیاس
ــردم«  ــای م ــروع از پوله ــای نامش ــت آوردن ثروته به دس
را از جملــه سوءاســتفاده هایــی خواندنــد کــه بایــد کامــًا 

ــا آنهــا مقابلــه شــود. ب

رهبــر انقــاب اســامی عرصــه تولیــد را اعــم از صنایــع 
بــزرگ و کوچــک، کشــاورزی، دامــداری و صنایــع 
ــرکتهای  ــد ش ــن رون ــد: در ای خانگــی دانســتند و افزودن

ــد. ــرار گیرن ــل ق ــورد توجــه کام ــد م ــان بای ــش بنی دان

حضــرت آیــت الل خامنــه ای جلوگیــری از واردات بــی 
ــی  ــاد مقاومت ــد و اقتص ــق تولی ــات رون ــه را از الزام روی
ــه  ــدام در زمین ــئوالن م ــه مس ــد: البت ــمردند و افزودن برش
اقتصــاد مقاومتــی حــرف مــی زننــد امــا کاالهــای 
ــود دارد و  ــور وج ــه وف ــان ب ــازار همچن ــی در ب خارج
ــز  ــد داخــل می شود.ایشــان تمرک ــف تولی موجــب تضعی
ــق بخشــیدن  ــر رون ــط ب ــوا و دســتگاههای ذی رب همــه ق
ــد  ــد: امســال تولی ــدند و گفتن ــتار ش ــد را خواس ــه تولی ب

ــرد. ــق بگی ــد رون ــی بای داخل

ــر انقــاب اســامی در جمــع  بخــش آخــر ســخنان رهب
ــاب  ــی خط ــان نکات ــه بی ــوی ب ــاوران رض ــران و مج زائ
بــه مــردم بــه ویــژه جوانــان اختصــاص داشت.ایشــان بــا 
ــگان،  ــت نخب ــخ مثب ــاوب و پاس ــندی از تج ــراز خرس اب
ــاد  ــه مف ــاب ب ــان و ط ــجویان، روحانی ــان، دانش جوان
ــد(  ــاه صــادر کردن ــه اواخــر بهمــن م ــه گام دوم )ک بیانی
ــه  ــور ب ــد در کش ــان می ده ــئله نش ــن مس ــد: ای افزودن
ــاش در  ــرای ت ــی ب ــان آمادگ ــان جوان ــوص در می خص
زمینــه تحقــق ایــن بیانیــه وجــود دارد و مســئوالن بایــد از 

ــد. ــت اســتفاده کنن ــن ظرفی ای

رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: در گام دوم 
ــای  ــر کاره ــود را زی ــانه خ ــد ش ــان بای ــاب، جوان انق

ــد، همچنانکــه در گام اول  ــرار دهن ــزرگ و کوچــک ق ب
نیــز بــا هدایــت هــای امــام، جوانــان، کشــور را بــه پیــش 

ــد. ــی بردن م

حضــرت آیــت الل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: 
جوانــان کشــور روزی هزینــه مبــارزه بــا رژیــم طاغــوت 
ــروزی برســد و  ــه پی ــا انقــاب ب ــد ت را پرداخــت کردن
ــدس  ــاع مق ــود، در دوران دف ــران ش ــی وی ــام طاغوت نظ
ــاع از کشــور را  ــه دف ــان هزین ــا و جوان ــواده ه ــز خان نی
ــی  ــتاورد آن یعن ــروز از دس ــل ام ــا نس ــد ت ــول کردن قب
امنیــت بهــره منــد شــود، و امــروز نوبــت جوانــان عزیــز 
میهــن اســت کــه هزینــه ایســتادگی در مقابــل دشــمن را 
بپردازنــد تــا نســل هــای آینــده از نتایــج و دســتاوردهای 

ــد. ــن ایســتادگی اســتفاده کنن درخشــان ای

ــه  ــره بیانی ــه ای روح و جوه ــت الل خامن ــرت آی حض
گام دوم را از یــک ســو شــناخت داشــته هــا و اســتفاده 
ــراوان کشــور و از ســوی  ــای ف ــا و ظرفیته ــت ه از مزی
ــا، فســادها و  ــا آفته ــه جــدی ب ــناخت و مقابل دیگــر ش
راههــای رخنــه دشــمن خواندنــد و افزودنــد: جوانــان در 
پرتــو ایــن دو شــناخت بایــد بــرای حل مشــکات ســینه 
ســپر کنند.ایشــان بــا اشــاره بــه جمــع بنــدی غربــی هــا 
ــردم  ــی م ــا اراده مل ــارزه ب ــودن مب ــن ب ــاره ناممک درب
ایــران افزودنــد: ایــن شــناخت، دشــمنان را بــر تضعیــف 
ــا  ــه میلیارده ــه ای ک ــرده به گون ــز ک ــت متمرک اراده مل
پــول خــرج مــی کننــد تــا بــا ایجــاد رخنــه در اعتقــادات 
سیاســی و دینــی جوانــان ایــران، اراده و انگیــزه حرکــت 

و تــاش در آنهــا ضعیــف شــود.

رهبــر انقــاب افزودنــد: دشــمنان ایــران و ملــت 
ایــران مــی خواهنــد از شــکل گیــری اراده ملــت بــرای 
ــدن  ــه و تم ــی- اســامی و ایجــاد جامع پیشــرفت ایران
ــادر  ــی ق ــل اله ــه فض ــا ب ــد ام ــری کنن ــامی جلوگی اس

ــود. ــد ب نخواهن

ــار  ــای ضــرورت کن ــه ای »الق ــت الل خامن حضــرت آی
ــه پیشــرفت« را توطئــه  ــرای رســیدن ب گذاشــتن دیــن ب
دیگــر مســتکبران برشــمردند و افزودنــد: بــا وجــود ایــن 
تاشــها، امــروز بهتریــن و پیشــرفته ترین صنایــع ایــران 
همچــون موشــکی، هســته ای و فنــاوری هــای زیســتی، 
ــن  ــن و متدی ــان مؤم ــها جوان ــت تاش ــه برک ــًا ب غالب

شــکل گرفتــه اســت.
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رئیس جمهور در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 
:۱۳۹۸

سال جدید، سال تولید، تالش و اشتغال برای جوانان 
عزیز است.

متــن کامــل پیــام نــوروزی دکتــر روحانــی بــه ایــن شــرح 
اســت:

بسم الل الرحمن الرحیم

الحمد لل والصاة علی رسول الل وعلی آله وصحبه

ــی  ــه عل ــه و حجت ــی ارض ــن الل ف ــا امی ــک ی ــام علی الس
ــن ــا امیرالمؤمنی ــک ی ــام علی ــاده الس عب

بــا ســام، درود، تحیــت و شــادباش بــه مــردم فهیم سراســر 
کشــور، ایرانیــان خــارج از کشــور و همــه ملت هــای 
ــه  ــژه ب ــد؛ به وی ــی می دارن ــوروز را گرام ــه ن ــایه ای ک همس
ــز و آزادگان و  ــازان عزی ــهدا، جانب ــز ش ــای عزی خانواده ه
آنهایــی کــه در ایــن لحظــه بــه جــای اینکــه کنــار خانــواده 
ــه در  ــه کشــور را ک خــود باشــند، محــل خدمــت خــود ب

ــد. ــود انتخــاب کرده ان ــد ب ــگاه خواه ــع آنجــا عبادت واق

ــت از  ــراوت و بازگش ــبزی، ط ــای سرس ــه معن ــوروز ب ن
ــار و  ــای به ــه فض ــتان و ورود ب ــخت زمس ــای س روزه
ــه اخــاق و فضیلــت،  ــوروز بازگشــت ب ــدال اســت. ن اعت
ــه از  ــردن کین ــر، دور ک ــا یکدیگ ــدار ب ــام، دی ــه ارح صل
ــاری  ــت؛ ی ــر اس ــه یک دیگ ــق ب ــت و عش ــا و محب دل ه
مســتمندان و پایــان دادن بــه اختافــات بیــن بــرادران دینــی 

ــاوندان. ــوام و خویش ــن اق و همچنی

ــام  ــن)ع( و ای ــام امیرالمؤمنی ــا ن ــازش ب ــال 13۹۸، آغ س
آن  والدت  بــا  نیــز  پایانــش  و  بزرگــوار،  آن  والدت 
حضــرت قریــن خواهــد بــود. امیرالمؤمنیــن نمــاد بــزرگ 
ــود. او دســِت  ــردی ب ــت و رادم ــت، حریّ حقیقــت، عدال
ــرادِ  ــاور همــه اف ــه ســر یتیمــان می کشــید و ی ــوازش ب ن
ــود. زندگــی او، درس و راهــی اســت  ــِد جامعــه ب نیازمن
ــدوارم  ــوزد و امی ــا می آم ــه م ــا ب ــزرگ م ــوالی ب ــه م ک
ــن)ع( راه و مســیر و  ــن ســال امیرالمؤمنی ــا در ای ــه م هم
ــرا و  ــم، و اج ــاس بداری ــته پ ــش از گذش ــیره او را بی س

ــم. عمــل کنی

معمــوال در آغــاز ســال و نــوروز یــادی می شــود از 
فهرســت کامیابی هــای ســال گذشــته و ناکامی هــا و 
مشــکاتی کــه مــردم بــا آن مواجــه بودند.ســال گذشــته، 
ــت  ــروزی مل ــال پی ــم، س ــر تروریس ــروزی ب ــال پی س
ــی،  ــی و در دادگاه بین الملل ــن الملل ــع بی ــران در مجام ای
ســال ایســتادگی ملــت ایــران و حماســه های باشــکوهی 
ــتادگی  ــت و ایس ــر، مقاوم ــال صب ــن و س ــون ۲۲ بهم چ
ــا  ــردم ب ــت، م ــاظ معیش ــال از لح ــن ح ــت بود.درعی مل
ســختی های فراوانــی مواجــه بودنــد و همــه تــاش 
ــختی ها و  ــن س ــش ای ــام، کاه ــزاران نظ ــت و کارگ دول

ــت. ــوده اس ــکات ب مش

ایران ســتیزان فکــر می کردنــد 13 آبــان، روزی اســت 
ــن را  ــند، و ۲۲ بهم ــود می رس ــداف خ ــه اه ــه هم ــه ب ک
ــه  ــا هم ــد. ام ــود می گیرن ــروزی خ ــن پی ــران جش در ای
ایــن روزهــا، روزهــای ناکامــی دشــمن و پیــروزی ملــت 

ــود. ــا ب ــزرگ ایــن ســرزمین م شــریف و ب

ــت  ــم خدم ــال می خواه ــاز س ــن آغ ــه در ای ــه ای ک نکت
شــما اشــاره کنــم، اینکــه همــه مــا بایــد دقیــق شــویم کــه 

ــت؟ ــامانی ها از کجاس ــکات و نابس ــه مش ریش

اصــل را فــرع کــردن و فــرع را اصــل کــردن، بزرگتریــن 
ــامانی ها  ــاس نابس ــی است.اس ــردی در زندگ ــتباه راهب اش
ــرز  ــرون م ــان، از بی ــوی بدخواه ــا، از س ــکات م و مش
ــه مشــکات  ــده اســت. البت ــا ش ــرزمین م ــران وارد س ای
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ــت،  ــته اس ــالیان گذش ــه س ــوط ب ــه مرب ــاختاری ک س
ــذار  ــز تأثیرگ ــاب، آن نی ــل از انق ــال های قب ــی س حت
ــردم،  ــت م ــرای معیش ــختی ها ب ــود. در س ــد ب خواه
ضعــف مدیریــت هــم در مــواردی می توانــد بــه 
افزایــش ایــن مشــکل کمــک کنــد؛ امــا اصــل را از یــاد 

ــم. نبری

در میــدان جنــگ و نبــرد، اگــر دشــمن را ندانیــم 
ــر دشــمن  ــر س ــم ب ــه می خواهی کجاســت و آتشــی ک
ــه دشــمن  ــی ک ــم؛ زمان ــه کار ببری ــم، بی هــدف ب بریزی
ــه  ــا چــپ حمل ــه راســت ی ــر ب ــروی ماســت، اگ روب
کنیــم، درحقیقــت بــه نیروهــای خودمــان تلفــات وارد 

کرده ایــم.

همــه مــا باید احســاس مســئولیت کنیــم. این مســئولیت 
ــک  ــا در ی ــم. م ــا آن نیندازی ــن و ی ــردن ای ــه گ را ب
شــرایطی هســتیم کــه بایــد بــار مســئولیت را بیــن خود 
تقســیم کنیــم. دولــت، قــوای دیگــر، نیروهــای مســلح، 
کارگــران،  کشــاورزان،  فرهیختــگان،  دانشــگاه ها، 
ــردم، همــه در  ــدگان، کســبه و همــه اقشــار م تولیدکنن
ــد احســاس  ــن مشــکات بای ــن شــرایط و ای ــر ای براب

ــم. مســئولیت کنی

ایــن دوره، دوره جنــگ نظامــی نیســت کــه بــر گروهــی 
ــیج در  ــپاه و بس ــش و س ــد؛ ارت ــی باش ــب کفای واج
ــک  ــه کم ــت جبه ــا در پش ــند و م ــرد باش ــدان نب می
کنیــم؛ امــروز میــدان نبــردی اســت کــه آحــاد مــردم در 
ایــن میــدان بایــد حضــور داشــته باشــند؛ غیبــت حتــی 
ــد.آنچه  ــار باش ــارت ب ــد خس ــم می توان ــر ه ــک نف ی
ــکات،  ــن مش ــر ای ــه در براب ــد اینک ــمن می خواه دش
مــا رو در روی هــم بایســتیم، بیــن مــا شــکاف و تفرقــه 
ایجــاد کنــد و از آنچــه عامــل اصلــی نابســامانی اســت، 

غافــل شــویم.

ــا و  ــن تحریم ه ــه ای ــد ک ــی بپرس ــت کس ــن اس ممک
مشــکات تــا کــی ادامــه دارد؟ مــن می خواهــم 
ــکات از  ــه مش ــانم ک ــران برس ــت ای ــرض مل ــه ع ب

بدخواهــان و عهدشــکنان و از تــازه بــه قــدرت رســیدگان 
در واشــنگتن آغــاز شــد، امــا پایانــش دســت ماســت. هــر 
مقــدار اتحــاد مــا بیشــتر شــود و دشــمن بفهمــد در ایــن 
ــه  ــر ب ــا منســجم تر خواهــد شــد، زودت ــم، ملــت م تحری
ــا  ــمنان م ــدار دش ــر مق ــد. ه ــیمانی می رس ــأس و پش ی
ــل  ــد را تبدی ــم، تهدی ــرایط تحری ــا در ش ــه م ــد ک ببینن
ــام  ــاختاری را انج ــات س ــم، اصاح ــت کردی ــه فرص ب
دادیــم، ســاعات کار و دقــت کارمــان را افزایــش دادیــم، 
ــان  ــم و تولیدم ــعه دادی ــان را توس ــرکت های دانش بنی ش
را گســترش دادیــم، صادراتمــان را اضافــه کردیــم، وقتــی 
دشــمن ببینــد کــه او از تحریــم ضــرر می کنــد و مــا نفــع 

ــود. ــد ب ــم خواه ــان تحری ــم، آن روز، روز پای می بری

ــا و  ــه دنی ــم هم ــن تحری ــرد در ای ــر می ک ــمن فک دش
ــام  ــم تم ــا دیدی ــتند، ام ــار او می ایس ــش در کن متحدان
کشــورها بــه اســتثناء چنــد کشــور در کنــار ملــت ایــران 
ایســتادند؛ تمــام مجامــع بین المللــی از ســازمان ملــل تــا 
شــورای امنیــت تــا آژانــس و تــا دادگاه هــای بین المللــی، 

ــد. ــران دادن ــه ملــت ای همــه و همــه، حــق را ب

ــرایط  ــن ش ــر ای ــا آغازگ ــزرگ! م ــران ب ــز ای ــردم عزی م
ــه عهــد خــود  ــا ملــت بزرگــی هســتیم کــه ب نیســتیم؛ م
ــتاده ایم.  ــان ایس ــد و پیمان م ــای عه ــم و پ ــادار بودی وف
آنهایــی کــه عهــد شــکنی کردنــد ماهیــت خــود را افشــا 
کردنــد. آنهــا کــه دســت بــه جنایــت زدنــد، بایــد بداننــد 

ــود. ــه نفــع آنهــا نخواهــد ب ــان ایــن راه ب پای

ــو اســت، ســال  ــد، ســال تصمیم گیری هــای ن ســال جدی
انســجام بیشــتر و تــاش بیشــتر اســت. کشــاورزان عزیــز 
ــد  ــار آفریدن ــته افتخ ــال گذش ــا در س ــرای م ــه ب ــا ک م
ــد؛  ــا کردن ــا را خودکف ــوالت، م ــیاری از محص و در بس
ــا را در  ــه م ــگاه ها ک ــت و پاالیش ــت نف ــران صنع کارگ
انــرژی خودکفــا کردنــد؛ همــه تاشــگران در آب و بــرق 
و کشــاورزی، راه و راه آهــن، صنعــت و معــدن و در ســایر 
ــا  ــد؛ م ــه کار گرفتن ــوان خــود را ب قســمت ها کــه همــه ت
در برابــر آنهــا تواضــع می کنیــم. و خواهــش و خواســت 
مــا در ســال نــو، تــاش مضاعــف اســت. تردیــد نکنیــد 
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ــا از  ــیم و م ــروزی می رس ــه پی ــا ب ــاش مضاعــف، م ــا ت ب
مشــکات عبــور خواهیــم کــرد.

ــال  ــل س ــودش را در اوای ــد خ ــای جدی ــت برنامه ه دول
ــه  ــت ک ــا آن اس ــدف م ــرد. ه ــد ک ــام خواه ــد اع جدی
کاالهــای اساســی بــه مقــدار کافــی در اختیــار مــردم باشــد. 
هــدف مــا ایــن اســت کــه حقوق بگیــران ثابــت، در رنــج و 
فشــار کمتــری باشــند. هــدف مــا ایــن اســت کــه رانــت و 
فســاد در جامعــه برچیــده شــود. هــدف مــا ایــن اســت کــه 
ــر دســتان خودشــان نظــارت و  ــه زی ــران مــا نســبت ب مدی
مراقبــت بیشــتری داشــته باشــند. هــدف مــا ایــن اســت کــه 
قــوه مجریــه، قــوه قضائیــه و قــوه مقننــه در کنــار هــم و در 
برابــر آنهایــی کــه می خواهنــد از فضــای تحریــم بــه نفــع 
شــخصی خودشــان اســتفاده کننــد و ســود ببرنــد، در برابــر 

آنهــا بایــد بایســتیم؛ آنهــا یــک اقلیــت ناچیــزی هســتند.

ــه 10 اســتان ســفر کــردم و  مــن در ســالی کــه گذشــت ب
در تمــام 10 ســفر اســتانی ام، نشــاط، هوشــیاری و آگاهــی 
مــردم، افتتــاح صدهــا پــروژه در یــک روز در هــر اســتان، 
ــاح  ــرح افتت ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــا 10 ه ــًا ۴ ، ۵ ت تقریب
شــد و بیــش از ایــن مقــدار، تفاهــم نامه هــا و توافقنامه هــا 
امضــاء شــد. عمــل اســتان ها، مســئولین و مــردم، بــه 
ــاء  ــت، امض ــم اس ــردن تحری ــر ک ــاش و بی اث ــای ت معن
تفاهــم نامه هــا بــه معنــای نشــاط و امیــد بــه آینــده اســت.

ایــن راه را ادامــه خواهیــم داد. در ســال آینــده مــردم را از 
لحــاظ خدمــات دولتــی، در رفــاه بیشــتری قــرار خواهیــم 
ــه بســیاری از خدمــات از  ــد ب ــردم بتوانن ــدوارم م داد و امی
ــل  ــق موبای ــی، از طری ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم جمل
ــد،  ــد، برســند. ســال جدی ــه در دســت دارن هوشــمندی ک
ــا  ــز م ــان عزی ــرای جوان ــاش و اشــتغال ب ــد، ت ســال تولی
ــان را  ــش خودم ــوان و کوش ــه ت ــن راه هم ــت و در ای اس
ــورم،  ــار ت ــال مه ــد، س ــال جدی ــرد. س ــم ب ــه کار خواهی ب
متعــادل کــردن قیمــت ارز و ســال دوســتی بیشــتر بــا همــه 

ــت. ــایگانمان اس همس

خوشــحالم در 1۲ ســفری کــه در ســال گذشــته بــه خــارج 
از کشــور داشــتم، اولیــن ســفرهایم از همســایگان شــروع 

ــن ســفرهایم  شــد: از ترکمنســتان و آذربایجــان، و آخری
ــراق. در  ــیه و ع ــت: روس ــان یاف ــایگان پای ــا همس ــز ب نی
ــادم  ــران و خ ــزرگ ای ــت ب ــده مل ــی نماین ــا وقت ــر ج ه
ــردم و  ــوی م ــرام را از س ــت، احت ــور می یاف ــما حض ش
مســئولین می دیــد. ایــن بــه معنــای ناکامــی تحریم گــران 
ــه  ــت ک ــی اس ــی آنهای ــای ناکام ــه معن ــن ب ــت و ای اس

ــد. ــا را ببینن ــت م ــتند شکس ــروز می خواس ام

ــه  ــیرمان را ب ــا مس ــه م ــت ک ــالی اس ــد، س ــال جدی س
ــار هــم ادامــه  ســوی آرمان هــا و اهــداف بلندمــان در کن
ــای  ــه ج ــت و ب ــر اس ــاری همدیگ ــال ی ــم. س می دهی
ــت در  ــم. دس ــت گیری کنی ــم، دس ــری کنی ــه مچ گی اینک
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــر آنهای ــم و در براب ــم دهی دســت ه
ــان را  ــزت ملت م ــت و ع ــکنند، عظم ــا را بش ــت م مل

ــیم. ــا بکش ــه رخ آن ه ــش، ب ــش از پی بی

والدت  ایــام  نورانــی  لحظــات  ایــن  در  خدایــا 
ــن و  ــای میه ــه روزه ــو، هم ــال ن ــن)ع( و س امیرالمؤمنی
ملــت مــان را نــوروزی و همــه فصــول حیــات و زندگــی 

ــا. ــاری فرم ــان را به م

ــا را از خشــونت، ایجــاد  ــان م ــر و زب ــن، فک ــا ذه خدای
تفرقــه و عیب جویــی از دیگــران بــه دور دار. خدایــا زبــان 
ــا را از بداندیشــی  ــه دیگــران، فکــر م ــت ب ــا را از اهان م
و رفتــار مــا را از بداخاقــی نســبت بــه دیگــران برهــان.

خدایــا ایــن بنــده کوچکــت را مشــمول عنایــات خاصــه 
خــودت قــرار ده، تــا مــن و یــاران و همکارانمــان، بتوانیم 
ــردم را  ــز باشــیم؛ آراء م ــردم عزی ــرای م ــی ب خــادم خوب
ــان را  ــع کشــور و ملت م ــم و مناف ــاس داری ــی پ ــه خوب ب
ــا لطــف و  ــن نخواهــد شــد مگــر ب ــم و ای حراســت کنی

عنایــت تــو ای خــدای بــزرگ مــا.

ْل َحالَنَا إِلَی أَْحَسِن الَْحال َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّ  یَا ُمَحوِّ

بار
اخ

اخبار
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متن کامل پیام نوروزی سید محمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش دولت دوازدهم

»بسم الل الرحمن الرحیم

ــَد  ــِی اْلَْرَض بَْع ــَف یُْح ــِت الَلِّ َکیْ ــارِ َرْحَم آثَ ــْر إِلَیٰ » َفانُْظ
ــْیءٍ  ُکِلّ َش ــیٰ ــَو َعَل َوُه ــِی الَْمْوتَیٰۖ ــَک لَُمْح ِ ــا ۚإَِنّ َذٰل َمْوتَِه

ــٌر« َقِدی

پــس بــه آثــار رحمــت خــدا بنگــر کــه چگونــه زمیــن را 
ــده  ــت زن ــا خداس ــد. همان ــده می کن ــش زن ــد از مرگ بع

کننــده مــردگان و او بــر هــر چیــزی قــدرت دارد.

) قرآن کریم - سوره مبارکه روم - آیه  شریفه  ۵۰(

آن رویــدادی کــه روزگارِ چیرگــی روشــنایی و گرمــا بــر 
تاریکــی و ســرما و آوردگاه پیــروزی ســپیدی بــر ســیاهی 
ــه  ــدادی ک ــام دارد و آن رخ ــار« ن ــد، »به ــدا می ده را ن
نویدبخــش نــور و زیبایــی بــوده و بــا خــود طلیعــه  بهــار 

دل آرا را بــه همــراه دارد، »نــوروز« اســت.

ســپاس و ســتایش آفریــدگاری را ِسزاســت کــه بــا 
ــه  ــد ک ــان می آموزان ــان و جهانی ــه جه ــار، ب ــش به آفرین
ــتی؛  ــعت هس ــه وس ــت ب ــه بزرگی ا س ــت«، مدرس »طبیع
ــان  ــا معلم ــژه م ــه وی ــگان، ب ــه هم ــه ای ک ــان مدرس هم
می توانیــم در آن بیاموزیــم و بیاموزانیــم درس َصــاح 

ــا را. ــاح ُعقب ــا و ف دنی

»ایــران«، دیــار فرهنــگ و فرزانگــی اســت. دیــار مردمــان 
رشــیدی کــه همــواره »آوازگــر مهــر« بوده انــد و »آغازگــر 
مهــرورزی«.و »ایرانیــان« در هنگامه بهــار بــر صحیفــه  
ــای آن،  ــاز زیب ــد و در آغ ــق می زنن ــش عش ــتی، نق هس
ــد. ــتان دل« می کارن ــتی« در »بوس ــتی و درس ــال دوس »نه

ایــن کــه مــا ایرانیــان در بیــن فصــول ســال، بهــار را بــه 
عنــوان طلــوع ســال نــو و در بیــن روزهــا، نــوروز را بــه 

ــم، همگــی حکایــت از روح  ــوان شــروع آن برگزیده ای عن
ــی  ــی و اعتدال گرای ــه  امیدآفرین ــتی و روحی ــی دوس زیبای

مــا دارد.

همــان روح و روحیــه  پــر شــور و شــعوری کــه در طــول 
ــارها و  ــم فش ــچ و خ ــی را در پی ــران و ایران ــخ، ای تاری
ــده  ــا، زن ــا و تحریم ه ــرود تهدیده ــراز و ف ــا و ف تنگناه
نــگاه  پایــدار  پــاک و  پــای خــود،  ارزنــده، روی  و 

داشته اســت.

ــی ســبز  ــرو و قبای ــی َس ــا قامت ــار احیاگــر« ب و اینــک »به
ــا  ــران ب ــت ای ــت و دول ــه مّل ــد ک ــی از راه می رس در حال
اتـّـکال بــه خداونــد متعــال و اتـّـکای بــه آموزه هــای اســام 
عزیــز و بــا ابتنــای بــر تدبیــر و ابقــای بــر امیــد، همــدل 
ــذار  ــه بنیانگ ــای داهیان ــی از رهبره ّس ــا تأ ــگام و ب و هم
جمهــوری اســامی ایــران ، »حضــرت امــام خمینــی« )ره( 
ــا افتخــار  ــه انقــاب توانســته اســت ب ــر فرزان ــز رهب و نی
ــاب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــار از پی ــر ب ــار پُ ــل به ، چه
اســامی خــود را جشــن بگیــرد و توفیقــات شــگرفی در 
ــی ،  ــی ، اجتماع ــی ، فرهنگ ــف سیاس ــای مختل حــوزه ه
ــه  ــی و بیــن المللــی ب اقتصــادی و.... در عرصــه هــای مّل
ــا در دســت داشــتن چــراغ راهــی  دســت آورد.و حــال ب
بــه نــام »گام دوم« ، »دهــه ی پنجــم« اســتقرار و اســتمرار 
ــق  ــِی طری ــتری ِط ــت بیش ــامت و صاب ــا س ــود را ب خ
ــد" در همــه عرصه هــا  ــق تولی ــه "رون خواهــد کــرد و ب

ــد. ــدام می کن اق

ــن  ــی بخــش آیی ــی تعال ــه تاق ــا عنایــت ب ــب ب ــن جان ای
ــن ،  ــی الموحدی ــعود مول ــاد مس ــا می ــوروز ب ــوی ن نیک
»حضــرت علــی« )علیــه الســام( کــه بــه یقیــن میمنــت و 
مبارکــی ایــن »عیــد باســتانی« را آســمانی مــی کنــد ، ضمن 
ــور و ســرور ، فرارســیدن  ــن والدت سراســر ن تبریــک ای
ــی  ــان ایمان ــوم هموطن ــه عم ــیدی را ب ــال 13۹۸خورش س
خــود در سراســر دنیــا ، بــه ویــژه جامعه فهیــم فرهنگیــان، 
ــه؛  ــادباش گفت ــی، ش ــای گرام ــز و اولی ــوزان عزی دانش آم
ــا  ــم ب ــه ام می خواه ــکاران فرهیخت ــام هم ــه از تم صمیمان
الهــام بیــش از پیــش از مدرســه طبیعت، تــاش کننــد تــا 
ــن  ــای نوی ــدی از روش ه ــا بهره من ــد و ب ــال جدی در س
آموزشــی و پرورشــی، نســل نوخاســته ایران اســامی را بــا 
فرهنــگ ایرانــی- اســامی خــود آشــناتر نمــوده و مســیر 
تربیــت را بــرای انســان هایی ِخــردورز، مطالبــه گــر، 
ــوار  ــدوار و دین مدارهم ــّاق، امی ــق، خ ــو، َخلی عدالت ج

کننــد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از 
معلمان و فرهنگیان سراسر کشور:

" ملت متحد باشد توطئه های دشمن به ضرر خود او 
تمام خواهد شد "

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت الل خامن ــرت آی حض
ــر  ــزاران نف ــدار ه ــم در دی ــتانه روز معل ــامی در آس اس
ــل از  ــا تجلی ــور ب ــر کش ــان سراس ــان و فرهنگی از معلم
معلمــان، بــه بیــان تذکــرات و توصیــه هــای مهمــی درباره 
ــم  ــه تکری ــرورش از جمل ــوزش و پ ــف آم مســائل مختل
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــان پرداختن ــت معلم و معیش
اجــرای ســند بســیار مهــم تحــول در آمــوزش و پــرورش، 
ــک  ــن ســرمایه ی ــده مهمتری ــد: معلمــان پرورش دهن گفتن
ــن،  ــزان تمــدن نوی ــی ســرمایه انســانی، پایه ری ملــت یعن
جهادگــران میــدان کارزار مبــارزه بــا جهــل و بــی ســوادی 

ــت هســتند. ــک مل ــگ ی ــت و فرهن ــازندگان هوی و س

ــا تبریــک  حضــرت آیــت الل خامنــه ای در ایــن دیــدار ب
روز معلــم بــه همــه معلمــان کشــور، یــاد آیــت الل شــهید 
ــرِی  ــهید مطه ــد: ش ــتند و گفتن ــی داش ــری را گرام مطه
عزیــز بــه معنــای واقعــی، یــک معلــم دلســوز بــود کــه بــا 
فکــر و بیــان قــوی، رســوخ اندیشــه های عمیــق اســامی 
را در ذهــن جوانــان دنبــال می کــرد و شــهادت او در ایــن 
راه، بــه منزلــه امضــای قطعــی خداونــد متعــال بــر کارنامه 
آن بزرگــوار بــود. رهبــر انقــاب اســامی، نقــش معلــم 
و آموزش وپــرورش را یــک نقــش اساســی برشــمردند و 
خاطرنشــان کردنــد: مهمتریــن ســرمایه بــرای یــک ملــت، 
ســرمایه انســانی اســت، زیرا کشــوربدون ســرمایه انســانی 
ماننــد برخــی از کشــورهای پولــداری اســت کــه ثــروت 
آنهــا بــه صــورت ســفاهت آمیز در اختیــار دســتهای 
خائــن بــه بشــریت قــرار می گیــرد، همچنان کــه در 

ــود  ــای نفــت ب ــر روی دری ــران ب ــز ای دوران طاغــوت نی
ــا آن،  ــدند و ب ــلط ش ــع مس ــن مناب ــر ای ــگان ب ــا بیگان ام
ــا  تمــدن و کارخانه هــای خــود را ســاختند و از نفــت م

بــرای پیــروزی در جنگهــای خــود اســتفاده کردنــد.

 ایشــان احســاس احتــرام خــود بــه قشــر شــریف 
ــته از  ــی و برخاس ــاور حقیق ــک ب ــم را ی ــرم معل و محت
نقــش تمدن ســاز معلمــان خواندنــد و افزودنــد: معلمــان، 
پایه ریــزان تمــدن نویــن، و جهادگــراِن در میــدان کارزار 
ــه و  ــرای جامع ــه ب ــتند ک ــوادی هس ــل و بی س ــا جه ب

نســِل جــوان آن، هویت ســازی فرهنگــی می کننــد.

ــگ  ــوی، فرهن ــت ق ــه ای، هوی ــت الل خامن ــرت آی حض
ــِی  ــای اصل ــح را پایه ه ــه صحی ــر و اندیش ــی و فک غن
ســاخت تمــدن دانســتند و از همیــن زاویــه در خصــوص 
پنهــان  و  آشــکار  اصرارهــای  علــت  و  ســند ۲030 
ــورها از  ــبات کش ــر مناس ــم آن ب ــرای تحکی ــگان ب بیگان
ــی  ــکات مهم ــران، ن ــامی و ای ــورهای اس ــه کش جمل

ــد. ــزد کردن ــئوالن گوش ــه مس ــاب ب خط

ــند  ــان کام در س ــد: ج ــامی گفتن ــاب اس ــر انق رهب
۲030 کــه فصــل مهمــی از آن بــه آموزش وپــرورش 
ــد  ــام آموزشــی بای ــه نظ ــن اســت ک اختصــاص دارد، ای
ــی و  ــبک زندگ ــفه، س ــه فلس ــود ک ــم ش ــوری تنظی ج
مفهــوم حیــات بــر اســاس مبانــی غربــی بــه کــودکان و 

ــود. ــوزش داده ش ــان آم نوجوان

ایشــان در تبییــن ایــن واقعیــت افزودنــد: غربی هــا 
ــه  ــد ب ــه عاقه من ــا ک ــن م ــاِن متدی ــد معلم ــار دارن انتظ
آینــده کشــور هســتند، در کاس درس خــود بــرای 
ــا دانش آمــوز مــا ســرباز و  آنهــا ســرباز تربیــت کننــد، ت
ــازی  ــروات زده ی ظاهرس ــی های ک ــان وحش ــت هم رعی
ــا  ــه آدمکش ه ــند و ب ــی آدم می کش ــه راحت ــه ب ــود ک ش
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کمــک می کننــد.

حضــرت آیــت الل خامنــه ای در ادامــه، خدمــات معلمــان 
ــزرگ  ــی ب ــاب را خدمات ــس از انق ــالهای پ ــول س در ط
و ثمربخــش برشــمردند و بــا انتقــاد از کســانی کــه 
ــدر و  ــدد بی ق ــی، درص ــراض سیاس ــا اغ ــه و ب غیرمنصفان
ــه  ــد: البت ــتند، گفتن ــرورش هس ــردن آموزش وپ ــت ک قیم
ــه  ــه دارد ک ــوب فاصل ــه مطل ــا نقط ــرورش ب آموزش وپ
بایــد بــا کار و تــاش، نواقــص و معایــب را برطــرف کــرد 
ــا وضــع اســف بار  ــرورش ب امــا وضعیــت امروزآموزش وپ

ــه نیســت. ــل مقایس ــاب قاب ــل از انق آن در قب

ــی از کارهــای  ــان نمونه های ــا بی ــر انقــاب اســامی ب رهب
ــاب،  ــس از انق ــالهای پ ــرورش در س ــزرگ آموزش وپ ب
در  را  کشــور  کــه  »دانشــمندانی  کردنــد:  خاطرنشــان 
شــاخه های مختلــف علمــی همچــون فنــاوری نانــو جــزو 
رتبه هــای برتــر دنیــا قــرار داده انــد«، »هــزاران دانش آمــوز 
ــا  و معلــم شــهید، و نســل ســوم و چهــارم انقــاب کــه ب
ــی در  ــد اخاق ــرای مفاس ــون ب ــای گوناگ ــود زمینه ه وج
ــتوار  ــم و اس ــدت، محک ــزه مجاه ــا انگی ــروز، ب ــای ام دنی
ــاع  ــه دف ــزام ب ــرای اع ــتد و ب ــمن می ایس ــل دش در مقاب
ــای  ــال در اردوه ــان فع ــد«، »جوان ــرار می کن ــرم اص از ح
ــا، توســل  ــات و اهــل دع ــه معنوی ــدادگان ب جهــادی و دل
ــت  ــروش تربی ــن آموزش وپ ــن« در همی ــاده روی اربعی و پی
ــاب  ــرورش دوره انق ــد آموزش وپ ــن نبای شــده اند، بنابرای

را دســت کم گرفــت.

رهبــر انقــاب در تبییــن وضــع مطلــوب آمــوزش و 
پــرورش تأکیــد کردنــد: آمــوزش و پــرورش بایــد انســان 
هایــی »دانــا، توانــا، خردمنــد، پرهیــزکار، پاکدامــن، 
کارآمــد، شــجاع، هوشــیار و اهــل اقــدام« تربیــت کنــد کــه 
اگــر چنیــن شــود، همــان آرزویــی کــه بارهــا بیان کــرده ام 
محقــق مــی شــود و ایــران عزیــز بــه جایگاهــی مــی رســد 
کــه تــا پنــج دهــه بعــد، هــر کســی در هــر جــای جهــان 
ــان  ــد زب ــم آگاه شــود بای ــد عل بخواهــد از مرزهــای جدی

ــرد. ــاد بگی فارســی ی

ــوب  ــه وضــع مطل ــرورش ب ــوزش و پ ایشــان رســیدن آم
ــه  ــاد شــده را پای ــای ی ــی ه ــا ویژگ ــی ب ــت جوانان و تربی
ــدن  ــاد تم ــاس ایج ــردا« و »اس ــربلند ف ــران س ــی »ای اصل

ــد. ــامی« خواندن ــن اس نوی

حضــرت آیــت الل خامنــه ای در بیــان چنــد تذکر، »ســند 
ــوب  ــیار خ ــندی بس ــرورش« را س ــوزش و پ ــول آم تح
ــذاری  ــل گ ــی ری ــند نوع ــن س ــد: ای ــمردند و گفتن برش
ــه  ــن بخــش مهــم از کشــور را ب ــد ای ــی توان اســت و م

ــاند. ــود برس ــرمنزل مقص س

ــی  ــا ناکاف ــند را الزم ام ــن س ــاغ ای ــاب اب ــر انق رهب
ــی  ــنایی و آگاه ــرورت آش ــه ض ــاره ب ــا اش ــتند و ب دانس
ــا ایــن ســند تأکیــد کردنــد:  بدنــه آمــوزش و پــرورش ب
بایــد بــا جدیــت، تحقــق ســند تحــول را پیگیــری کــرد 

ــد. ــی خواه ــی م ــه انقاب ــر، روحی ــن ام ــه ای ک

حضــرت آیــت الل خامنــه ای بــا انتقــاد شــدید از کســانی 
کــه بــا قلــم یــا بیــان یــا اَشــکال دیگــر درصــدد تضعیــف 
روحیــه انقابــی در میــان مــردم و جوانــان هســتند، 
ــن  ــه جــان و روح ای ــه منزل ــی ب ــه انقاب ــد: روحی افزودن
ــن مســئله  ــه در ای ــد از کســانی ک ملــت اســت و خداون

ــد، نخواهــد گذشــت. ــف کنن تشــکیک و آن را تضعی

ایشــان بــا یــادآوری نجــات ایــران از زیرپــای حکومــت 
دســت نشــانده بیگانــگان تأکیــد کردنــد: مؤســس رژیــم 
پهلــوی را انگلیســی هــا آوردنــد و وقتی او را نخواســتند، 
ــم  ــد و رضاخــان ه ــرک کشــور را دادن ــتور ت ــه او دس ب
ــتور را  ــن دس ــت، ای ــت و خف ــی و ذل ــی غیرت در اوج ب
ــگ و ســرافکندگی  ــت، نن ــک مل ــرای ی ــا ب ــت. آی پذیرف
بیشــتر از ایــن امــکان پذیــر اســت کــه رئیــس کشــورش 
را بیگانــگان بیاورنــد و هــر وقــت نخواســتند بــا تحقیــر 

ــد؟ او را بردارن

ایشــان افزودنــد: محمدرضــا پهلــوی را هــم انگلیســی هــا 
ــل،  ــم در مقاب ــد و او ه ــا روی کار آوردن ــی ه و امریکای
ــران  ــا انقــاب، ای ــه خدمــت آنهــا درآورد ام کشــور را ب
عزیــز را از زیــر پــای ایــن انســانهای حقیــر و پســت و 
ــه  ــن روحی ــی ای ــر کس ــاال اگ ــید. ح ــرون  کش ــم بی ظال
ــد؟ ــدا او را می بخش ــا خ ــد، آی ــف کن ــی را تضعی انقاب

حضــرت آیــت الل خامنــه ای تحــول در آمــوزش و 
پــرورش را در گــرو روحیــه انقابــی خواندنــد و افزودند: 
ــخیص و  ــه تش ــه کاری، ب ــرس و محافظ ــدون ت ــد ب بای
تصمیــم رســید و اقــدام الزم را نــه نمایشــی و تشــریفاتی، 

بلکــه واقعــی و حقیقــی انجــام داد.
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ایشــان در همیــن زمینــه افزودنــد: البتــه تصمیــم و اقــدام 
انقابــی بــه معنــای بــی توجهــی بــه نقــد عالمانــه نیســت 
چــرا کــه اســتقبال از نقــد عالمانــه، جــزو روحیــه انقابــی 

. ست ا

ــوزش و  ــه آم ــرات در زمین ــه تذک ــاب در ادام ــر انق رهب
پــرورش، ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی را 
بســیار مهــم و قلــب ایــن وزارتخانــه دانســتند و افزودنــد: 
متــون آموزشــی کــه ایــن ســازمان تولیــد مــی کنــد، بایــد 

منطبــق بــا ســند تحــول باشــد.

ــی 1۲  ــدن مهلت ــه ش ــر گرفت ــاد از در نظ ــا انتق ــان ب ایش
ســاله بــرای تطبیــق متــون درســی بــا ســند تحــول گفتنــد: 
بایــد بــا ســرعت و جدیــت و در زمانــی کوتاه ایــن کار را 
انجــام داد، چــرا کــه امــروزه هــر »ســاعت« در پیشــرفت 

جامعــه مهــم اســت.

ــده شــدن مناســب  ــه ای »گنجان حضــرت آیــت الل خامن
و صحیــح و ظریــف پیامهــا و معــارف انقــاب در همــه 
ــد و  ــروری خواندن ــی« را ض ــی و پرورش ــون آموزش مت
ــد: ســازمان پژوهشــی و برنامــه ریــزی  خاطرنشــان کردن
بایــد از لحــاظ انســانهای دانــا، آگاه، خوشــفکر، متدیــن و 

انقابــی غنــی شــود.

تذکــر دیگــر حضــرت آیــت الل خامنــه ای بــه مســئوالن 
آمــوزش و پــرورش »افزایــش بیشــتر دانشــجویان و 
شــهید  و  فرهنگیــان  دانشــگاههای  کیفیــت  ارتقــای 

ــود. ــی« ب رجای

ایشــان خاطرنشــان کردنــد: در ایــن مراکــز بایــد معلمانــی 
ــم و  ــه، معل ــی کلم ــای حقیق ــه معن ــه ب ــت شــوند ک تربی

تعلیــم دهنــده دیــن و تقــوا و انقــاب باشــند.

رهبــر انقــاب، »مــدارس اســتعدادهای درخشــان« و 
ــمردند  ــم برش ــیار مه ــور« را بس ــروری در کش ــه پ »نخب
ــدارس  ــن م ــتر ای ــه بیش ــت هرچ ــر تقوی ــد ب ــا تأکی و ب
گفتنــد: جایــگاه ایــران در المپیادهــای جهانــی بایــد حفــظ 
شــود و تنــزل رتبــه هــای کشــور در برخــی المپیادهــا از 
جملــه ریاضــی، فیزیــک، شــیمی و رایانــه جبــران شــود 
ــه المپیــادی هــای جوانــی کــه رتبــه  و کشــور و ملــت ب

ــد. ــد، افتخــار کن ــی کســب مــی کنن هــای جهان

ــه  ــه توصی ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت الل خامن ــرت آی حض

ــای  ــاره »نشــاط و ســرزندگی« در محیطه مکررشــان درب
ــوع  ــن موض ــی از ای ــه برخ ــد: البت ــوزی گفتن ــش آم دان
برداشــت ناصحیــح و ســطحی مــی کننــد، نشــاط و 
ســرزندگی یعنــی برنامــه هــای ورزشــی یــا فــوق برنامــه 
هــای جــذاب به گونــه ای باشــد کــه جــوان، بــا انگیــزه، 

ــد. ــغول باش ــه درس و کار مش ــد ب ــرژی و پرامی پران

ایشــان بــا انتقــاد از برخــی برنامــه هــا در بعضــی مدارس 
ــد: گاهــی اوقــات  ــه نشــاط و ســرزندگی افزودن ــه بهان ب
فشــارهای درســی در مــدارس و در آموزشــگاههایی کــه 
بــه دنبــال قبولــی بیشــتر در کنکــور یــا بــه دســت آوردن 
ــرده  ــرده و افس ــوان را پژم ــتند، ج ــاال هس ــای ب ــه ه رتب
ــر و  ــائل فک ــن مس ــل ای ــرای ح ــد ب ــه بای ــد ک ــی کن م

تدبیــر و اقــدام کــرد.

ــوزش  ــئوالن آم ــه مس ــاب ب ــر انق ــر رهب ــه دیگ توصی
ــاره  ــی درب ــق کارشناس ــم دقی ــر و تصمی ــرورش، فک و پ

ــود. ــور ب کنک

ایشــان گفتنــد: دانشــگاهها مــی گوینــد در ســالهای اخیــر 
صندلــی خالــی هــم داشــته انــد، الزم اســت کارشناســان 
ــور،  ــودن کنک ــا نب ــودن ی ــاره »ب ــق درب ــی عمی ــا بررس ب
ادامــه آن بــه شــکل فعلــی یــا تغییــر آن«، تصمیــم گیــری 
کننــد و مســئوالن مربــوط ایــن تصمیمــات را اجــرا کننــد.

حضــرت آیــت الل خامنــه ای »معاونــت پرورشــی« را از 
بخــش هــای بســیار مهــم آمــوزش و پــرورش برشــمردند 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــندی از اقدامات ــراز خرس ــا اب و ب
انجــام شــده اســت، افزودنــد: البتــه  در ســاختار، نیــروی 
ــود  ــی وج ــص های ــی نق ــع مال ــزه و مناب ــانی پرانگی انس
ــت  ــا معاون ــد ت ــال کن ــد دنب ــرم بای ــر محت ــه وزی دارد ک

ــق شــود. ــی آن محق ــای حقیق ــه معن پرورشــی ب

حضــرت آیــت الل خامنــه ای ســپس بــه دو نکتــه مهــم 
دربــاره معیشــت معلمــان و وضــع دانــش آمــوزان ســیل 

ــد. زده پرداختن

ایشــان تأکیــد کردنــد: معلمــان محتــرم، شــریف و 
آبــرودار هســتند و عــزت نفــس آنــان در مســئله معیشــت 

ــد. ــوظ بمان ــد محف بای

رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه سوءاســتفاده برخــی عناصــر 
سیاســی یــا بیگانــگان از مســائل معیشــتی معلمــان گفتند: 
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آنهــا مــی خواهنــد از ایــن نقطــه ضعــف بــرای مقاصــد 
ــن  ــر از ای ــع نظ ــا قط ــد ام ــرداری کنن ــره ب ــود به خ
ــه ای  ــان به گون ــد معلم ــاره درآم ــد درب ــتفاده، بای سوءاس

عمــل کــرد کــه عــزت نفــس آنــان حفــظ شــود.

ــز  ــیل زده نی ــق س ــوزان مناط ــش آم ــاره دان ــان درب ایش
ــه  ــی ک ــا هنگام ــی ت ــوزان حت ــش آم ــن دان ــد: ای گفتن
ــای  ــردم و کمکه ــت و م ــت دول ــا هم ــا ب ــدارس آنه م
ــاخته  ــر و س ــاز تعمی ــه س ــن مدرس ــر خیری ــل تقدی قاب

ــد. ــب بمانن ــل عق ــد از درس و تحصی ــود نبای ش

ــان،  ــه سخنانش ــه ای در ادام ــت الل خامن ــرت آی حض
ــن« را از  ــم و دی ــن »عل ــه دروغی ــردن معارض ــل ک باط
افتخــارات دســتگاههای علمــی، آموزشــی و پژوهشــی 
ــا  ــادی دنی ــدان م ــد: قدرتمن کشــور برشــمردند و افزودن
ــم  ــا عل ــن ب ــارض دی ــای تع ــرای الق ــرن ب ــن ق چندی
تــاش کردنــد امــا در جمهــوری اســامی پرچــم دیــن 
ــور از  ــت و کش ــر اس ــته ت ــا برافراش ــای دنی ــه ج از هم
لحــاظ علمــی نیــز جــزو کشــورهای پیشــرفته محســوب 

ــی شــود. م

رهبــر انقــاب فعالیــت هــزاران محقــق، متفکــر و 
ــور را  ــن در کش ــًا متدی ــوان و غالب ــًا ج ــمند عمدت دانش
ــا  ــز ب ــگان عزی ــن نخب ــد: ای ــد و افزودن ــادآوری کردن ی
ــامی  ــی و اس ــت دین ــربلند« و هوی ــِی س ــت »ایران هوی
مشــغول تحقیــق و نــوآوری و ابتــکار و پیشــرفت علمــی 
هســتند کــه ایــن حرکــت نشــاط انگیــز بایــد همچنــان 

ــه داشــته باشــد. ــدرت ادام ــا ق ب

ــان  ــورداری نوجوان ــه ای برخ ــت الل خامن ــرت آی حض
ــل  ــه عم ــم ب ــل عل ــارت تبدی ــی از مه ــان ایران و جوان
را بســیار مهــم و پربرکــت خواندنــد و گفتنــد: مهــارت 
ــروع و  ــا ش ــتان ه ــدارس و دبیرس ــد از م ــوزی بای آم

ــود. ــری ش پیگی

رهبــر انقــاب در آخریــن بخــش سخنانشــان بــه آرایش 
جنگــی دشــمن و تهاجــم آنــان در زمینــه هــای اقتصادی، 
سیاســی، نفــوذ اطاعاتــی و ضربــه زدن بوســیله فضــای 
مجــازی اشــاره کردنــد و افزودنــد: امریــکا و صهیونیــزم 
در همــه ابعــاد در حــال برنامــه ریــزی و اقــدام هســتند 
البتــه ایــن مختــص دولــت فعلــی امریــکا نیســت، قبلــی 
هــا هــم همیــن کارهــا را بــا دســتکش مخملیــن انجــام 

مــی دادنــد امــا کمکــی کــه رئیــس جمهــور فعلــی امریکا 
بــه مــا کــرده ایــن اســت کــه ایــن دســتکش را درآورده 
و همــه آن چــدن پنهــان در زیــر دســتکش امریکایــی هــا 

را مــی بیننــد.

ایشــان تأکیــد کردنــد: در مقابــل آرایــش جنگــی دشــمن 
علیــه ملــت ایــران، ملــت بایــد آرایــش مناســب بگیــرد 
و همــه مســئوالن، آحــاد ملــت و افــراد توانــا و نخبــه در 
هــر زمینــه ای مشــغول کارنــد بــا احســاس مســئولیت و 

آمادگــی وارد میــدان شــوند.

ایشــان افزودنــد: دشــمن علــی الظاهــر در زمینــه نظامــی 
آرایــش جنگــی نــدارد کــه البتــه نظامیــان مــا حواسشــان 

جمــع اســت.

ــه  ــدت را ب ــظ وح ــه ای، حف ــت الل خامن ــرت آی حض
ــد و تأکیــد  ــژه در شــرایط فعلــی، بســیار الزم خواندن وی
ــلیقه  ــاف س ــر اخت ــند بخاط ــب باش ــه مراق ــد: هم کردن
هــای کوچــک مقابــل هــم قــرار نگیرنــد چــرا کــه اقتــدار 
ملــت در گــرو اتحــاد آحــاد مــردم، گروههــای اجتماعــی، 
ــردم  ــئوالن و م ــل مس ــدت متقاب ــف و وح ــوام مختل اق

اســت.

ــر  ــا و تدابی ــه ه ــی توطئ ــه فضــل اله ــد: ب ایشــان افزودن
دشــمن بــا وجــود همــه تبلیغــات وســیع بــرای مشــغول 
ــه ضــرر  ــه، ب ــردن صحن ــوط ک ــا و مخل ــن ه ــردن ذه ک

خــود او تمــام مــی شــود.

ــان  ــد جوان ــدون تردی ــد: ب ــد کردن ــاب تأکی ــر انق رهب
ــو  ــه زان ــکا و ب ــت امری ــرافراز، شکس ــران س ــز ای عزی
ــت  ــی مل ــت نهای ــزت و عظم ــزم و ع ــدن صهیونی درآم

ــرد. ــد ک ــاهده خواهن ــران را مش ای

پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، آقــای بطحایــی 
و  اقدامــات  از  گزارشــی  آموزش وپــرورش  وزیــر 
برنامه هــای ایــن وزارتخانــه در خصــوص عملیاتــی 
ــول  ــند تح ــی س ــق و معرف ــول، تعمی ــند تح ــردن س ک
ــی،  ــت آموزش ــعه عدال ــرورش، توس ــه آموزش وپ در بدن
ــی و  ــدارس دولت ــت م ــش کیفی ــه افزای ــت دادن ب اولوی
و  آموزش وپــرورش،  شــدن  طبقاتــی  از  جلوگیــری 
ــای  ــگاه ه ــی دانش ــی و کیف ــعه کّم ــرای توس ــاش ب ت

ــرد. ــان ک ــم بی ــت معل تربی

اخبار

بار
اخ



خبرنامه پژوهشی، سال سوم، شماره 6، بهار 1398

21

در جلسه شوراي عالي اقامه نماز وزارت آموزش و 
پرورش مطرح شد:

" کاربست تحقیقات انجام شده در پژوهشگاه در باره 
اقامه نماز "

  دومیــن جلســه شــوراي عالــي اقامــه نمــاز در آمــوزش 
وپــرورش همزمــان بــا اولیــن روز از مــاه مبــارک رمضان 
ــا حضــور  ــاه ب ــم اردیبهشــت م ، روز ســه شــنبه هفده
وزیــر آمــوزش وپــرورش جنــاب آقــاي بطحایــي، 
ــه  ــتاد اقام ــس س ــام رئی ــم مق ــر قائ ــاي مظف ــاب آق جن
ــي اقامــه نمــاز در  نمــاز کشــور و اعضــاي شــوراي عال
آمــوزش وپــرورش، متشــکل از معاونیــن و مدیــران کل 
مرتبــط ، در ســالن جلســات وزیــر آمــوزش وپــرورش 

تشــکیل شــد .

ضمــن  بطحایــي  آقــاي  جنــاب  جلســه  ایــن  در 
ــه  ــه اقام ــن ب ــرورت پرداخت ــت و ض ــمردن اهمی برش
ــرورش  ــوزش وپ ــزم راســخ آم ــدارس ، برع ــاز در م نم
ــه  ــن مقول ــای ای ــه اعت ــبت ب ــژه نس ــام وی ــه اهتم ب
ــه  ــود ، در ادام ــد نم ــي تأکی ــي وتربیت ــمند فرهنگ ارزش
ــاون فرهنگــي  ــر کاظمــي مع ــاي دکت ــاب آق جلســه جن
ــات انجــام  ــه گزارشــي از اقدام و پرورشــي ضمــن ارائ
ــه  ــدارس از جمل ــاز در م ــه نم ــوزه اقام ــه در ح گرفت
ــا معاونــت هــاي دیگــر  تنظیــم و انعقــاد تفاهــم نامــه ب
ــام  ــات انج ــش اقدام ــرورش و پای ــوزش و پ وزارت آم
شــده و باقیمانــده در هــر حــوزه و تنظیــم برنامــه ســال 
ــاز  ــه نم ــوص اقام ــي در خص ــت پرورش 13۹۸ معاون
ــب  ــي منتخ ــرح پژوهش ــج دو ط ــه نتای ــدارس ، ب در م
ــرورش  کــه توســط پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پ
ــدارس و  ــاز در م ــه نم ــي اقام ــیب شناس ــوزه آس در ح
فراتحلیــل پژوهــش هــاي انجــام یافتــه در ایــن حــوزه 
انجــام و ارائــه شــده بــود اشــاره نمــود. وی در ایــن بــاره 

اظهــار داشــت یافتــه هــاي ایــن دو طــرح پژوهشــي مــي 
ــدارس  ــاز در م ــه نم ــه اقام ــق برنام ــر تحق ــد در ام توان
مــورد اســتفاده مســئولین قرارگیــرد ، بنابرایــن مجموعــه 
نتایــج اســتخراج شــده از یافتــه هــاي ایــن دوطــرح را در 
اختیــار اعضــاي شــوراي عالــي اقامــه نمــاز در مــدارس 

ــد داد. ــرار خواهن ق

 

ــات و  ــزارش اقدام ــا گ ــدادي از اعض ــز تع ــه نی  درادام
ــد  ــه دادن ــن حــوزه را ارائ ــش در ای ــه نظــرات خوی نکت
و در پایــان وزیــر محتــرم آمــوزش وپــرورش خواســتار 
انجــام بررســي توصیفــي در خصــوص وضعیــت اقامــه 
نمــاز در مــدارس و ســپس تدویــن راهکارهــاي عملیاتي 

بصــورت تحلیلــي وکیفــي شــدند.

با حضور معاون هماهنگی، پیگیری های ویژه و 
خدمات مدیریت دفتر رییس جمهور؛

" سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی شد "

اطــاع  و  روابــط عمومــی  معاونــت  گــزارش  بــه 
رســانی وزارت آمــوزش و پرورش،عصــر روز یکشــنبه 
ــا حضــور احمــد شــمس معــاون هماهنگــی  ۹۸/3/1۹ ب
ــس  ــر رئی ــت دفت ــات مدیری ــژه و خدم ــای وی پیگیری ه
جمهــور ،  در جمــع شــورای معاونــان وزارت آمــوزش 
و پــرورش، ســید جــواد حســینی  بــه عنــوان سرپرســت 
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وزارت آمــوزش و پــرورش  معرفــی  و حکــم سرپرســتی 
ــه وی اعطــا شــد. ــور ب ــس جمه ایشــان از ســوی رئی

دکتــر احمــد شــمس در ایــن جلســه تاکیــد کــرد: بنــا بــر 
ــرورش  ــوزش و پ ــف وزارت آم ــن تکلی ــرورت تعیی ض
ــرار  ــت ق ــتور کار دول ــوع در دس ــت موض ــرع وق در اس
گرفــت.وی افــزود: نشــر شــایعات و گمانــه زنــی هــا در 
چنــد روز اخیــر در خصــوص سرپرســت ایــن وزارتخانــه 
ــم و  ــام تعلی ــرای نظ ــه ب ــه  جامع ــود دغدغ ــان از وج نش

تربیــت اســت.
خدمــات  و  ویــژه  پیگیری هــای  هماهنگــی  معــاون 
مدیریــت دفتــر رییــس جمهور،  منشــا اداره بهینــه وصحیح 
هرجامعــه ای را آمــوزش و پــرورش دانســت و افزود:آنچه 
ــل  ــرورش  امــروز تحوی سرپرســت  وزارت آمــوزش و پ
مــی گیــرد ،حاصــل زحمــات  وزرا و مدیــران قبلــی اســت 
و امیدواریــم  دکتــر حســینی جایــگاه آمــوزش و پــرورش 

را ارتقــا دهــد.

  

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بدو ورود به 
وزارتخانه:

"تمام تالشم را برای اجرایی کردن سند تحول به کار 
خواهم گرفت"

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش در بــدو ورود بــه 
ــه را  ــان ، مدرس ــورای معاون ــع ش ــه و در جم وزارتخان
جعبــه ســیاه جامعــه برشــمرد و گفــت: انجــام هــر اقدامــی 
ــذا  ــود ل ــاز ش ــه آغ ــد ازمدرس ــه بای ــرای اصــاح جامع ب
ــه  ــردن ســند تحــول ب ــی ک ــرای اجرای ــام تاشــم را ب تم

ــت . ــم گرف کار خواه
بــه گــزارش معاونــت روابــط عمومــی و اطــاع    
رســانی  وزارت آمــوزش و پــرورش، عصــر امــروز 
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش در بــدو ورود 
ــع  ــور در جم ــا حض ــرورش، ب ــوزش و پ ــه وزارت آم ب
ــی وزرای  ــدا از تمام ــرد:  ابت ــار ک ــان اظه ــورای معاون ش

قبلــی آمــوزش و پــرورش بــه ویــژه  دکتــر  فانــی، دکتــر 
آشــتیانی وآقــای  بطحایــی کــه خدمــات ارزشــمندی را در 
ــه  ــرورش ارائ ــوزش و پ ــد و در  آم ــر و امی ــت  تدبی دول

ــم. ــی کن ــل م ــد  تجلی دادن

وی افــزود: ســند تحــول بنیادیــن اصلــی تریــن اولویــت  
آمــوزش و پــرورش  اســت لــذا  بــرای اجــرای کامــل آن 
ــر حســینی  ــه کار خواهــم گرفــت. دکت تمــام تاشــم را ب
بــر تقــدم تربیــت بــر تعلیــم تاکیــد و تصریــح کــرد: ســه 
واژه ســند، تحــول  و بنیادیــن در ســند باالدســتی مفاهیــم 
ــوزش  ــزود:  بایدآم ــترده ای دارد .وی اف ــون و گس گوناگ
ــی اش   ــگاه واقع ــر صــدر و آن را در جای ــرورش را ب و پ
قــرار دهیــم پــس مدیریــت مــدارس  نیــز بایــد ارتقــا یابد، 
همچنیــن  تکریــم معلــم  بایــد نقطــه ثقــل در آمــوزش و 

پــرورش باشــد.
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش خاطــر نشــان کرد: 
ــم و تربیــت تــک  ــد از تعلی ــر اســاس ســند تحــول  بای ب
ســاحتی بپرهیزیــم و خــرده نظــام هــای ســند را اجرایــی 
ــبرد  ــرای پیش ــمان را ب ــام تاش ــد تم ــن بای ــم، بنابرای کنی
ــیاه  ــه س ــم.وی مدرســه را جعب ــه کار ببری ســند تحــول ب
ــه  ــه در جامع ــر آنچ ــرد: ه ــان ک ــمرد و اذع ــه برش جامع
مــی گــذرد از مســیر مدرســه عبــور کــرده اســت  بنابرایــن 
هــر اقدامــی بــرای  اصــاح جامعــه بایــد از مدرســه آغــاز 
شــود  زیــرا معلــم میــزان  الحــراره جامعــه اســت و دیــوار 

معلــم باالتریــن دیوارهاســت.

دکتــر حســینی یکــی از آفت هــای نظــام تعلیــم وتربیت را  
خدشــه دار شــدن اســتقال آمــوزش و پــرورش دانســت و 
افــزود:  بــرای حفــظ اســتقال آمــوزش و پــرورش تــاش 
خواهــم کــرد و ایــن امــر را محقــق مــی ســازم  البتــه بــه 

تعامــل ســازنده بــا دیگــران معتقــدم.

ــا  ــاش ه ــده  ای از ت ــدم بخــش عم ــه داد: معتق وی ادام
بایــد در جهــت رفــع مشــکات مالــی آمــوزش و پــرورش 
باشــد لــذا از آنجــا کــه منابــع مالــی دولتــی در ایــن زمینــه 
ــد  ــت مشــارکت ودر آم ــعه و تقوی ــو نیســت توس جوابگ
زایــی از ظرفیــت هــای درونــی آمــوزش و پــرورش  مــی 

توانــد در ایــن خصــوص راهگشــا باشــد.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش در پایــان بــر 
همدلــی و همراهــی همــه مدیــران بــرای رفــع مشــکات 

ــرد. ــد ک ــرورش تاکی ــوزش و پ ــرفت آم و پیش
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ــام تســلیت رئیــس پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش  پی
و پــرورش بــه مناســبت درگذشــت دکتــر محمدرضــا 
حافظــی رئیــس جامعــه خیریــن مدرســه ســاز کشــور

بسم الل الرحمن الرحیم

»  کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجاِل واالکرامِ   
« )الرحمن- ۲۷-۲6(

هرکه در راه دوست می بخشد

 نام او جاودان و نامیراست

ــا  ــر محمدرض ــادروان دکت ــت ش ــوار درگذش ــر ناگ خب
ــن مدرســه ســاز کشــور و  حافظــی رئیــس جامعــه خیری
ــوکاری  ــر نیک ــامی در ام ــوری اس ــدگار جمه ــره مان چه
موجب تأســف و تألم بســیار گردیــد .فقــدان آن بزرگمرد، 
نیــک اندیــش و نیکــوکار کــه عمــر پــر برکــت خویــش را 
بــا ســاخت هــزاران مدرســه در اقصــی نقــاط کشــور وقف 
اعتــای اندیشــه فرزنــدان میهــن نمــود بــه عمــوم مــردم 
ــز،  ــوزان عزی ــش آم ــریف، دان ــان ش ــناس، فرهنگی قدرش
ــزز و  ــواده مع ــن مدرسهســاز کشــور و خان ــه خیری جامع

محتــرم ایشــان تســلیت عــرض مــی نمایــم .

ــعه  ــرت واس ــت و مغف ــتمداد رحم ــن اس ــب ضم اینجان
ــر  ــرزش گ ــام؛ از درگاه آم ــک ن ــد نی ــرای آن فقی ــی ب اله
مهربــان، بــرای بازمانــدگان، صحت،عافیــت و خیــر عاقبت 
ــن مدرســه ســاز کشــور توفیقــات  ــرای تمامــی خیری و ب
روز افــزون از آســتان آن پروردگارهســتی بخــش مســئلت 

مــی نمایــم .

فرهاد کریمی

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

سلسله نشستهای سی و دومین نمایشگاه کتاب سال 
:۱۳۹۸ 

با محوریت فرهنگ کتاب خوانی و اموزش و پرورش

موضوع نشست:

 »تأثیر تحقیقات پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش 
 بر سیستم آموزشی«

سخنران: دکتر فرهاد کریمی) رئیس پژوهشگاه مطالعات 
 آموزش و پرورش(

زمان: ۹ اردیبهشت ۹۸
خدمت برگزارکنندگان این نشست سام عرض می کنم و 
خدا قوت می گویم و امیدوارم مباحثی که در این جلسه ارائه 
میگردد به »ارتقای وضعیت آموزش« و»تغییر وتحول« آن 

در کشور کمک نماید.
طبق هماهنگی هایی که از پیش صورت گرفت، موضوع 
آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  تحقیقات  »تأثیر  جلسه  این 

وپرورش بر سیستم آموزشی« تعیین شد.
از  کوتاهی  معرفی  بحث  ابتدای  در  که  باشد  بهتر  شاید 
»پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش« داشته باشم تا از 
رهگذر معرفی، زمینه بحث برای ورود به موضوع اصلی 

آماده تر شود.
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رسمی  مرکز  پرورش«  و  آموزش  مطالعات  »پژوهشگاه   
پژوهشهای آموزش وپرورش واجرای پژوهشهای تربیتی 

مربوط به آموزش وپرورش است.
ریشۀ های شکل گیری پژوهشگاه به این ایده برمیگردد که 
آموزش وپرورش به مثابۀ نظام تأثیرگذار و فرهنگ ساز، 
باید دارای مراکز پژوهشی باشد که از استانداردهای الزم 
برخوردار باشند ونتایج ویافته های پژوهش های آنها گره 
از مسائل  آموزش وپرورش باز کند. همانگونه که میدانید 
وگسترده  پُرمشغله  نهاد  یک  عنوان  به  وپرورش  آموزش 
از یک وزارتخانه  دارای وظایف بسیاری است که آن را 

معمولی متمایز میکند.
مخاطب  میلیون   1۵ اینکه  به  توجه  با  وپرورش  آموزش 
کشور  سطح  در  واسطه  با  مخاطب  میلیون  و30  مستقیم 
دارد و دانش آموزان کشور 1۲ سال از عمر خود را در این 
نظام سپری میکنند، عما یک نهاد با گستره تأثیرگذاری 
به  نهادی  اگر  میشود.  محسوب  وسیع  تماس  سطح  و 
فرآیندها  بهبود مستمر  بخواهد  آموزش وپرورش  بزرگی 
پژوهش  باید  کند  گذاری  هدف   را  خود  محصوالت  و  
های علمی خود را به شایستگی پیش ببرد و دست یاری 

به سمت مراکز پژوهشی دراز کند«.
ایده تشکیل و تأسیس مراکز پژوهشی در وزارت آموزش 
تحقیقات  شورای  تأسیس  با   136۸ سال  در  پرورش  و 
آموزش وپرورش شکل گرفت وپس از آن۴ پژوهشکده  
تعلیم  شد)پژوهشکده  تشکیل  پژوهشی  مرکز  یک  و 
وتربیت، پژوهشکده خانواده،پژوهشکده کودکان استثنایی، 
ومرکز  آموزشی  ریزی  وبرنامه  درسی  برنامۀ  پژوهشکده 
پژوهشی تبریز( این مراکز وقتی شروع به کار کردند نیاز 
به انسجام بخشی آنها احساس شد تا ضریب تأثیرگذاری 
یابد.  افزایش  پرروش  و  آموزش  وزارت  پژوهشی  مراکز 
پژوهشی  مراکز  این  تجمیع  از  پژوهشگاه  اساس،  براین 

شکل گرفت
پژوهشی خود  یافته های  براساس  بتواند  باید  پژوهشگاه 
خط مشی های عملیاتی به آموزش وپرورش پیشنهاد کند. 
تصمیم  و  مشی  خط  تولید  به  باید  پژوهشی  های  یافته 

مطالعات  اساس»پژوهشگاه  برهمین  شود.  ختم  گیری 
آموزش وپرورش«تأسیس شد تا به این نوع  موضوعات 
رسیدگی کند.  پژوهشگاه از روز اول شکل گیری خود تا 
به امروز فعالیتهای بسیاری را به انجام رسانده است که به 

چند مورد از آنها اشاره میکنم:
از فعالیتهای پژوهشگاه میتوان به مشارکت در خلق ایده 
های تربیتی و توسعه انگاره ها و مفاهیم و اندیشه های 
حوزه تربیت و پشتیبانی پژوهشی از ایده ها وانگاره های 
های  طرح  از  ارزشیابی  نیز  و  آموزشی  وتوسعۀ  تحولی 
آموزش وپرورش وارائۀ نتایج پژوهش ها به شورای عالی 
آموزش وپرورش برای تصمیم گیریهای بهتر وارزشیابی 

از کتابهای درسی اشاره کرد.
از این میان میتوان به ۲ ایده اصلی اشاره کرد:

 • ایدة مدرسه محوری
• ایدة اصاح نظام آموزشی

مجموعۀ این فعالیتها باعث شده که پژوهشگاه مطالعات 
آموزش وپرورش بهعنوان یکی از جدیترین مراکز در امر 

پژوهش و علوم تربیتی کشور معرفی گردد.
پژوهشگاه عاوه بر این فعالیتها دارای ۴ فصلنامه علمی 
پژوهشی است که آخرین نتایج و یافته  های پژوهش های 
پژوهشگران آموزشی کشور را در قالب علمی آماده سازی 

و منتشر میکند:
 • فصلنامه تعلیم و تربیت)با بیش از صد سال سابقۀ کار(

 • فصلنامه کودکان استثنایی
 • فصلنامه  خانواده  و پژوهش

• فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم وتربیت اسامی
این نشریه ها آخرین نتایج پژوهشهای علمی دانشجویان، 

پژوهشگران واعضای علمی پژوهشگاه را ارائه میکنند.
»پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش« در حوزه مطالعات 
بین المللی نیز ورود جدی داشته و با راه اندازی مرکز ملی 
»مطالعات بین المللی تیمز وپرلز« عملکرد نظام آموزشی 
و نیز  توانایی دانش آموزان ما در حوزة آموزش ریاضی، 
علوم وسواد خواندن را می سنجد. این مطالعات معتبرترین 
سنجش ملی عملکرد نظام آموزشی کشور  است که بیش 
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از ۲۵ سال سابقه دارد و تا به امروز تأثیرات خود را بر نظام 
وقابل  مشهود  تأثیرات  واین  گذاشته  برجای  کشور  آموزشی 

رؤیت است.
عاوه براین، پژوهشگاه مطالعات، به منزلۀ دبیرخانۀ شورای 
برنامه  هماهنگی،  امر  وپرورش،  آموزش  وزارت  تحقیقات 
آموزش  کل  ادارات  تحقیقات  شورای  وساماندهی  ریزی 
وپرورش استانها را برعهده داشته ودر این زمینه فعال میباشد.
وپرورش  آموزش  پردازی  نظریه  مرکز  همچنین  پژوهشگاه 
میباشد و کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نوآوری 
مستقر  پژوهشگاه  در  پرورش  و  آموزش  ترویجی وزارت  و 
است وتا به امروز چندین کرسی علمی-ترویجی برگزار کرده 

است.
تحقیقات  گسترش  راههای  از  یکی  که  کرد  فراموش  نباید 
در آموزش وپرورش بهره مندی از ظرفیتهای معلمان است. 
طرح معلم پژوهنده که امسال بیست ودومین سال برگزاری 
آن است، توانسته معلمان ما را به عرصه پر رمز و راز پژوهش 
های تربیتی و اقدام پژوهی  وارد نماید. با توجه به آمارهایی 
که در اختیار داریم بیش از سیصدهزار معلم پژوهنده در بیست 
مشارکت  پژوهی  اقدام  های  برنامه  در  گذشته  دورة  یک  و 
کردهاند؛ این آمار، رقم بسیار مناسبی است که قطعا میتواند در 

ارتقای صاحیتهای حرفه ای معلمان ما مؤثر باشد.
معلم-پژوهنده  برنامۀ  که  میدهد  نشان  گزارشها  همچنین 
در  وتوانسته  کردهاست  عمل  موفق  اهداف خود  اجرای  در 
گسترش امر پژوهش در مدرسه و بلند کردن صدای پژوهش  
کردن  وارد  و  تربیت  و  تعلیم  نظام  فرآیندهای  مجموعه  در 
عنصر بررسی علمی و رویکرد حل مسأله در شناسایی و حل 
معلمان  ای  حرفه  توسعه  و  مدارس  و  درس  کاس  مسایل 

تأثیرگذار باشد.
پژوهشگاه همچنین در حال تدوین برنامهای به نام »مدرسه 
به مثابۀ سازمان پژوهنده« است تا بتواند بحث پژوهش را در 
مدارس به عنوان اصلی اساسی وارد کند. بیشک در این برنامه 
تأمل  قابل  پژوهشگر  ودانشآموزان  پژوهشگر  معلمان  سهم 
پژوهش،  فرهنگ  ترویج  برای  ما  های  برنامه  از  یکی  است. 
طراحی واجرای مراسم بزرگداشت »هفتۀ پژوهش« است که 

در جریان آن قرار گرفته اید.
در  پژوهش  هفته  بزرگداشت  مراسم  قالب  در  سال  هر 
برتر،  پژوهشگر  دانشآموزان  پرورش  و  آموزش  وزارت 
معلمان پژوهندة برتر، پژوهشگران آموزشی برتر، مدیران 
پژوهشی برتر، دانشجو معلمان پژوهشگر برتر وطرحهای 
پژوهشی برتر در مجموعۀ آموزش وپرورش شناسایی می 
شوند و با حضور مقامات کشوری از آنها تقدیر به عمل 

می آید.
 مراسم هفته پژوهش دو وجه اصلی دارد: 

 • مراسمی برای بزرگداشت پژوهش های دانش آموزی
• مراسم روز ملی پژوهش

به گسترش وتقویت فرهنگ پژوهش در  این دو مراسم 
کشور کمک میکند.

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری به حوزة گام دوم 
انقاب وارد شده ایم وطبیعتا گام دوم انقاب داللت های 
آموزشی، پژوهشی وتربیتی فراوانی برای ما به همراه دارد 
وراهکارهای مدونی برای استخراج داللتها جهت تدوین 
رهبری  معظم  مقام  مطالبات  به  پاسخگویی  های  برنامه 

پیش بینی شده است.
به  پاسخگویی  چارچوب،  همین  در  ما  دیگر  برنامۀ 
بنیادین  آموزش وپرورش در حوزة سند تحول  نیازهای 
مورد   ۴ های  برنامه  میباشد.  تحول  سند  زیرنظامهای  و 
پشتیبانی  برای  پژوهشگاه  و  شده  اباغ  ها  زیرنظام  از 

پژوهشی از  این برنامه آمادگی دارد،
نتایج  کاربست  پژوهشگاه  جدید  های  برنامه  دیگر  از 
المللی  بین  مطالعات  زمینۀ  در  پژوهشگاه  های  پژوهش 
تیمز و پرلز« به منظور ارتقای سواد خواندن وتوانایی در 
تدارک  ویژه  کارگروه  آن  برای  که  است  وریاضی  علوم 

دیده شده وبرنامه های مفصلی تدوین شده است.
برنامۀ بعدی پژوهشگاه مطالعات ، تمرکز بر مسأله های 
آموزش وپرورش وحل آنهاست. میدانید که پژوهشگاه، 
است  کشور  رسمی  وتربیت  تعلیم  نظام  پژوهشگاه  تنها 
وپرورش  آموزش  وزارت  به  وابسته  آن  مأموریت  که 
و  شناسایی  به  کمک  ما  مهم  وظیفۀ  مبنا  برهمین  است. 
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حل مسائل آموزش وپرورش میباشد. پژوهشگاه برنامه های 
دقیق ومشخصی برای شناخت مهمترین مسأله های پژوهشی 

وپاسخگویی به آنها دارد.
شرایط  در  که  کشوری  عنوان  به  ما  که  است  ذکر  شایان 
بنیانی وپژوهش  نیاز به »دانش  خاص تحریم به سر میبرد، 
محوری« داریم. میتوان گفت مهمترین رویکرد ما آن است 
که پژوهشگاه را به سمتی پیش ببریم که بتواند به آموزش 

وپرورش در حل مسائل آموزشی یاری رساند.
اینکه: ما اگر میخواهیم پژوهشهای آموزشی بر  سخن آخر 
فرایندهای آموزشی تأثیر بگذارد نیازمند تغییر برخی نگرشها 
هستیم. به پژوهش و کارآمدی آن و موثر بودن  آن باور داشته 
باشیم و دست پژوهشگاه را بازتر کنیم. پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش این توانایی را دارد که به شناسایی و حل 
مسایل نظام آموزشی کشور اهتمام کند و این مهم را در عمل 
نظام  در  پژوهش  کاربست  است.  کرده  اثبات  و  داده  نشان 
آموزش وپرورش یک مدل خطی ویک مدل مبتنی بر تحقیق 
وتوسعه نیست بلکه نیازمند بهره گیری از آموزه های سایر 
مدلهای کاربست در این حوزه هستیم که حداقل هشت مدل 
بررسی شده وما باید بتوانیم به فراخور موضوع از آن مدلها 
بخصوص مدل روشنگری و مدل حل مساله و مدل تعاملی 

استفاده کنیم.
پژوهشگاه در چهارچوب حمایت از سند تحول بنیادین در 
حوزة  در  پژوهش   3۴ از  بیش  شده  موفق  اخیر  سال  سه 
سند  راهکارهای  از  مفهومی  و  تبیینی  پشتیبانی  و  حمایت 

تحول بنیادین به انجام برساند.
متنوع  فعالیتهای  به  توجه  با  وپرورش  آموزش  پژوهشگاه 
پژوهشی  مراکز  جزء  داده  انجام  امروز  به  تا  که  ومتعددی 

پیشرو در حوزة تعلیم وتربیت کشور است.
پژوهشی  نیازهای  به  سریعتر  طور  به  بتوانیم  آنکه  برای 
پژوهشهای  ویژه  »کارگروه  دهیم  پاسخ  وپرورش  آموزش 
وپاسخ  رسیدگی  مسئولیت  که  کردهایم  طراحی  را  فوری« 
دهی به نیازهای پژوهشی فوری آموزش وپرورش را برعهده 

دارد.
وپرورش،  آموزش  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  همچنین 

تعامات وجلسات مستمر با وزیر محترم آموزش وپرورش 
و معاونین محترم وزیر و روسای محترم سازمان های وابسته 
به وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنیم واز درون این 
تعامات، اولویتهای پژوهشی را استخراج کرده وحول آنها 

به بررسی وپژوهش میپردازیم.
سرپرست  خوشخلق)  ایرج  دکتر  آقای  نشست  ادامۀ  در 
پژوهشکده تعلیم و تربیت( به عنوان سخنران دوم، به »اهمیت 

پژوهشگاه به عنوان یک مرکز علمی« اشاره کرد و گفت:
که  کنیم  نگاه  سیستم  یک  بهعنوان  وتربیت  تعلیم  به  اگر 
دارد،  را  خود  خاص  های  وخروجی  وپیامدها  دروندادها 
چنین سیستمی بدون پژوهشگاه نمیتواند به مسیر خود ادامه 
دهد. چراکه این سیستم نیاز دارد مسائل خود را به صورت 
علمی حل کند واین امر از کارکردهای پژوهشگاه است. پس 
این سیستم برای بررسی مسائل به پژوهشگاه نیاز مبرم دارد.
به  علمی  وپاسخدهی  نیازها  تأمین  برای  بعدی  مرحلۀ  در 
مسائل باید برنامه های مشخص تدوین گردد. به طور مثال 
برنامه های درسی جزء دروندادهای این سیستم است. بیشک 
بدون پژوهشها وداوریهای علمی نمیتوان برنامۀ مناسبی برای 
برنامهای  معیار  دو  این  بدون  هم  واگر  کرد  تدوین  سیستم 

تنظیم شود، علمی نخواهد بود.
دیگر  از  شده  تدوین  های  برنامه  اثربخشی  ارزشیابی 
کارکردهای پژوهشگاه است. در این مرحله، پژوهشگاه میزان 

اثربخشی برنامه های اجراشده را میسنجد.
ساماندهی  که  است  موظف  راستا  همین  در  پژوهشگاه 
پژوهشها وبرنامه ریزی ها را برعهده بگیرید. یکی از کمکهای 
مهم پژوهشگاه کمک به فهم وآشنایی هرچه بهتر برنامه های 

زیر نظام پژوهش وارزشیابی سند تحول بنیادین است. 

بار
اخ
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برگزاری سی و دومین جلسه شورای مدیران 
 پژوهشگاه: 

 “به رسمیت شناختن نقش پژوهشگاه مطالعات در 
مجموعه فرآیندهای وزارت آموزش و پرورش“ 

ســی و دومیــن جلســه شــورای مدیــران پژوهشــگاه طی 
ــنبه  ــت 1۲ روز یکش ــاعت 10 لغای ــی از س ــوت قبل دع
مــورخ ۲6/3/۹۸  بــا حضــور اعضــاء در ســالن جلســات 
پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد. 
در آغــاز جلســه هــر یــک از اعضــای حاضــر در جلســه 
ــات حــوزه کاری  ــایل و موضوع ــرح مس ــه ط نســبت ب
خــود نکاتــی را مطــرح کــرده و در هــر مــورد تصمیمات 
الزم اتخــاذ شــد. در ادامــه جلســه آقــای دکتــر کریمــی-
ــس پژوهشــگاه- از خدمات،زحمات،سختکوشــی،  رئی
حســن خلــق و اخــاق کریمانــه جنــاب آقــای بطحائــی 
ــرد  ــکر ک ــر و تش ــان تقدی ــول دوران وزارت ایش در ط
ــی  ــه تحــوالت مثبــت در حــوزه های و ضمــن اشــاره ب
ــور  ــبه کنک ــد و ش ــای زای ــون ه ــذف آزم ــون ح همچ
ــه  ــت اندیش ــطه اول، رواج مثب ــی و متوس از دوره ابتدای
مدرســه محــوری، تصویــب و ابــاغ برنامــه  هــای 
زیرنظــام پژوهــش در دوران وزارت ایشــان، از رویکــرد 
حمایتــی ایشــان نســبت بــه ارتقــاء نقــش آفرینــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــوالت آم ــه تح ــگاه در عرص پژوهش
کشــور و ارتقــاء جایــگاه پژوهشــگاه در مجموعــه 
فرآیندهــای آموزشــی تمجیــد نمــود و از دیــدگاه ایشــان 
در خصــوص ترویــج گفتمــان پژوهشــی در مدرســه  و 

گفتگــوی بیــن پژوهشــگران و اعضــای هیــات آموزشــی 
و مدیریتــی مدرســه و تعامــات مدرســه بــا دانشــگاه  و 
مراکــز پژوهشــی و توســعه مــدارس پژوهنــده بــه نیکــی 

یــاد کــرد.

ــه  ــینی ب ــر حس ــای دکت ــاب آق ــاب جن ــن انتص همچنی
عنــوان سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش را تبریــک 
ــه   ــن و دغدغ ــوی، متدی ــران ق ــان را از مدی ــت و ایش گف
ــود را در  ــه ای خ ــد حرف ــب رش ــه مرات ــد دانســت ک من
آمــوزش و پــرورش طــی نمــوده و  بــرای پژوهــش 
و طرزفکــر علمــی، ارزش و اهمیــت قائــل اســت و  
نقــش پژوهــش علمــی در بررســی و شناســایی مســایل 
ــه رســمیت می شناســد و  آمــوزش و پــرورش کشــور را ب
ــا تعامــات مثبــت مجلــس و دولــت  بیــان داشــت کــه ب
و اســتقرار وزیــر محتــرم، گام هــای جــدی تــری در 
تحــوالت آمــوزش و پــرورش و اجرایــی شــدن زیرنظام-
هــا و بــه خصــوص ارتقــاء جایــگاه پژوهشــگاه برداشــته 
ــات  ــکر از زحم ــر و تش ــن تقدی ــد. وی ضم ــد ش خواه
اســاتید، اعضــای هیــات علمی و کارشناســان پژوهشــگاه  
ــا و  ــدگاه ه ــود  دی ــت نم ــه درخواس ــای جلس از اعض
نظــرات اصاحــی خــود جهــت کمــک بــه حــل مســایل 
آمــوزش و پــرورش را ارائــه دهنــد. در ادامــه جلســه وارد 
دســتور اصلــی شــد. دســتور جلســه بــه بررســی اولویت-
هــای پژوهشــی و اجرایــی مســتخرج از 1۸ عنــوان برنامــه 
هــای ســال ۹۸ پژوهشــگاه در حــوزه  زیرنظــام پژوهــش 
ــن  ــت. در ای ــاص داش ــول اختص ــند تح ــیابی س و ارزش
ــوان از  برنامــه  هــای زیرنظــام مطــرح شــد  جلســه 3 عن
و گــزارش مبســوطی از اقدامــات بــه عمــل آمــده توســط 
کارگــروه  هــای تشــکیل شــده در پژوهشــکده  هــا جهــت 
تدویــن اولویت هــای پژوهشــی و اجرایــی توســط روســای 
ــکات اصاحــی  ــه شــد و ن ــا ارائ ــرم پژوهشــکده  ه محت
جهــت تصحیــح و ویرایــش عناویــن اولویت هــا ارائــه شــد.

اخبار
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  درجلسه در جلسه شورای مدیران اعام گردید:
» حمایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی »
آقــای دکتــر کریمــی در جلســه مــورخ ۹۸/1/۲۵  شــورای 
مدیــران پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش گفــت: 
هــم صــدا بــا جامعــه علمــی پژوهشــی و فرهنگیــان 
فرهیختــه کشــور و نیــز آحــاد مــردم حــق شــناس و 
ــران اســامی ضمــن تاییــد تصمیــم شــورای  شــرافتمند ای
عالــی امنیــت ملــی کشــورمان در حمایــت از ســپاه 
ــاق  ــت اتحــاد و وف ــر تقوی پاســداران انقــاب اســامی؛ ب
ملــی در دفــاع از ارزش  ــهای بــی بدیــل انقــاب شــکوهمند 
و  مقاومــت  فرهنــگ  توســعه  و  تعمیــق  و  اســامی 
ایســتادگی و آرمــان حــق خواهــی و ســتم ســتیزی نهادینــه 
در باورهــای تمدنــی ایرانیــان بیــش از پیــش تاکیــد مــی-
ــان  ــا هموطن ــدردی ب ــن هم ــان ضم ــن ایش نمائیم.همچنی
ــادی  ــت م ــر حمای ــی ب ســیل زده آمادگــی پژوهشــگاه مبن

ــود. ــام نم ــزان را اع ــوی از آن عزی و معن

 در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه صورت پذیرفت:
»تجلیل از ایثارگران و جانبازان پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش«

در جلســه شــورای مدیــران پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش 
و پــرورش از جان فشــانی ایثارگــران پژوهشــگاه  مطالعــات 
ــه  ــاز جلس ــد. در آغ ــل گردی ــرورش تجلی ــوزش و پ آم

در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
 پرورش مطرح و بررسی شد.:

»مهمترین برنامه های پژوهشگاه در سال ۹۸؛ اجرای 
۱۸ برنامه زیر نظام پژوهش - شناسایی و حل مسائل 

اصلی وزارت آموزش و پرورش«

 »مهمتریــن برنامــه هــای پژوهشــگاه در ســال ۹۸: 
اجــرای 1۸ برنامــه زیــر نظــام پژوهــش - شناســایی و 

ــرورش« ــوزش و پ ــی وزارت آم ــائل اصل ــل مس ح

درجلســه مــورخ ۹۸/1/۲۵ شــورای مدیــران پژوهشــگاه 
ــه  ــس برنام ــش نوی ــرورش پی ــوزش و پ ــات آم مطالع
ــد.  ــی ش ــرح و بررس ــگاه مط ــال ۹۸ پژوهش ــای س ه
ــد  ــور عبارتن ــال مذک ــه س ــای برنام ــن محوره مهمتری
از : شناســایی و حــل علمــی مســائل وزارت آمــوزش 
 - عمومــی  رســمی   تربیــت  نهــاد  و  پــرورش  و 
ــام  ــر نظ ــه زی ــرای 1۸ برنام ــرای اج ــازی ب ــه س زمین
پژوهش کــه از ســوی ســتاد اجرایــی ســند تحــول بــه 
ــی  ــر کریم ــای دکت ــده اســت. آق ــاغ ش پژوهشــگاه اب
ــی مســائل  ــایی و حــل علم ــر شناس ــن جلســه ب در ای
را  آن  و  کــرد  تأکیــد  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ــه هــای ســال ۹۸  ــن محورهــای برنام یکــی از مهمتری

ــت. ــگاه دانس پژوهش

ــاد  ــت اعی ــک و تهنی ــر کریمــی ضمــن تبری ــای دکت آق
ــبت والدت  ــه مناس ــعبانیه، ب ــت ش ــا برک ــته و ب خجس
امــام حســین)ع(، حضــرت ابوالفضــل)ع(و امــام ســجاد 
)ع(از همــکاران جانبــاز و ایثارگــر پژوهشــگاه تجلیــل 
بــه عمــل آورد وبــه ایشــان لــوح تقدیــر اهــدا نمــود. در 
ادامــه ایشــان بیــان نمــود امیــد اســت  در ســال 13۹۸ 
ــری  ــیجی  گ ــار و بس ــه ایث ــری از روحی ــره  گی ــا به ب
ــگاه و  ــداف پژوهش ــق اه ــت تحق ــران، در جه ایثارگ

ــم. ــری برداری ــای جدی ت ــرورش گام ه ــوزش و پ آم
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بیانیه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در حمایت 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تصمیم شورای عالی 

امنیت ملی کشور

بسم الل الرحمن الرحیم

ةٍ َومـِـْن رِبـَـاِط الَْخیـْـِل  وا لَُهــْم َمــا اْســتََطْعتُْم مـِـْن ُقــوَّ َوأَِعــدُّ
ُکــْم َوآَخِریــَن مـِـْن ُدونِهِــْم اَل  ِ َوَعُدوَّ تُْرِهبُــوَن بـِـِه َعــُدوَّ اللَّ
ُ یَْعَلُمُهــْم َوَمــا تُنْفُِقــوا مـِـْن َشــْیءٍ فـِـی َســبِیِل  تَْعَلُمونَُهــُم اللَّ
فَّ إِلَیُْکــمْ َوأَنْتُــْم اَل تُْظَلُموَن )ســوره النفــال- آیــه  ِ یُــوَ اللَّ

)60

ــور از   ــه عب ــران چهــل ســال اســت ک ــت شــریف ای مل
ــدن  ــکوه تم ــی ش ــیر بازیاب ــای مس ــوارترین فراز ه دش
هــزاران ســاله وعــزت و بزرگــی آســیب دیــده خویــش 
را درآیینــه پیشــانی بلنــد فرزنــدان رشــید و شــیران 
ــل  ــه باط ــرد حــق علی ــای ســهمگین نب ــدان  ه شــرزه می
و پیشــتازان عرصــه  هــای رشــد و ســازندگی بــه تماشــا 
ــان در  ــازی و جانفشــانی آن ــه پاکب نشســته اســت و دل ب
ــی  ــوی داشــته اســت. رادمردان هــر عرصــه و ســاحتی ق
کــه شــهادت در مســیر دفــاع از حریــم وطــن و نامــوس 
ــروز  ــد و ام ــی  دانن ــی م ــام بندگ ــن مق ــن را واالتری میه
ــای  ــا و ملته ــان بلکــه دولته ــد ایرانی ــا چشــم امی ــه تنه ن
مظلــوم منطقــه و جهــان بــه یــاری ایــن نهــاد برآمــده از 
بطــن اندیشــه  هــای امــام راحــل و متــن انقــاب اســامی 

ــه اســت . دوخت

اکنــون کــه دشــمنان قســم خــورده مــا و ایــادی اســتکبار 
ــم  ــکا و رژی ــرد آمری ــت نابخ ــی و در رأس آن دول جهان
اشــغالگر اســرائیل و ایــادی وابســته کــه بانیــان و حامیــان 
ــه  ــه  ای ک ــی و منطق ــن الملل ــم بی ــبهه تروریس ــی ش ب
ــی و  ــای انتخابات ــق  ه ــیاری از نط ــه آن در بس ــرف ب معت

اخبار

تبلیغاتــی علیــه یکدیگــر هســتند و از روز شــوم تولــد 
نامبــارک خویــش تاکنــون دستشــان بــه خــون مظلومــان 
سراســرعالم آغشــته اســت بــا وقاحــت و جســارت تمام 
رکنــی از ارکان نیروهــای مســلح توانمنــد مــا را هــدف 
ــام  ــد اع ــرار داده  ان ــش ق ــات خوی ــل و موهوم اباطی
مــی  نماییــم تبعــات حقوقــی، سیاســی، بیــن المللــی و 
نظامــی ایــن اقــدام ناشــیانه؛ آنــان را در اعمــاق باتاقــی 
فــرو خواهــد بــرد کــه بــرون رفــت از آن بــه حــول و 

قــوه ی الهــی دســت یافتنــی نخواهــد بــود .

ــوان  ــه عن ــرورش ب ــوزش و پ ــات آم پژوهشــگاه مطالع
اصلــی تریــن پشــتوانه علمــی پژوهشــی دســتگاه تعلیــم 
ــردی  ــات راهب ــکا تصمیم ــه ات ــت کشــور و نقط و تربی
ایــن نهــاد بــا اعــام پشــتیبانی همــه جانبــه از فرزنــدان 
خلــف حضــرت امــام خمینــی و دلیرمردان جــان برکف 
و مدافعــان امنیــت اســتقال و آزادی ایــران اســامی و 
ــامی« ؛  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــام »س ــان اس جه
ــپاه  ــام س ــرار دادن ن ــکا در ق ــادان آمری ــت ن ــدام دول اق
ــتی وزارت  ــای تروریس ــت گروه ه ــداران در فهرس پاس
ــه،  ــم خردمندان ــکا را محکــوم و از تصمی خارجــه آمری
شــجاعانه و بهنــگام شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــاالت  ــم ای ــام رژی ــران در اع ــامی ای ــوری اس جمه
متحــده آمریــکا بــه عنــوان »دولــت حامــی تروریســم« 
و قــرار دادن نــام »فرماندهــی مرکــزی آمریــکا موســوم 
ــه آن در  ــته ب ــای وابس ــی نیروه ــنتکام« و تمام ــه س ب
ــوری  ــر جمه ــتی از نظ ــای تروریس ــت گروهه فهرس

ــد . ــی نمای ــت م ــران حمای اســامی ای

پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش همصــدا بــا 
جامعــه علمــی پژوهشــی و فرهنگیــان فرهیختــه کشــور 
ــران  ــرافتمند ای ــناس و ش ــق ش ــردم ح ــاد م ــز آح و نی
ــت  ــی امنی ــورای عال ــم ش ــد تصمی ــن تایی ــن ضم زمی
ــم  ــداری از حری ــردی در پاس ــورمان و پایم ــی کش مل
ــر  ــش ب ــش از پی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی؛ بی
تقویــت اتحــاد و وفــاق ملــی در دفــاع از ارزش  هــای 
ــق و  ــامی و تعمی ــکوهمند اس ــاب ش ــل انق ــی بدی ب
توســعه فرهنــگ مقاومــت و ایســتادگی و آرمــان حــق 
خواهــی و ســتم ســتیزی نهادینــه در باورهــای تمدنــی 

ــد . ــی نمای ــد م ــان تاکی ایرانی

بار
اخ
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اخبار

آغاز اجرای مرحله اصلی هفتمین دوره از مطالعات بین 
المللی تیمز 2۰۱۹ در سراسر کشور

پــس از برگــزاری موفــق مرحلــه مقدماتی مطالعــات بیــن 
المللــی تیمــز ۲01۹ در ســال گذشــته مرحلــه اصلــی ایــن 
مطالعــه از ۲۵ فروردیــن ســال جــاری آغــاز شــده اســت 

و در تاریــخ 1۷ اردیبهشــت پایــان خواهــد پذیرفــت.

مرکــز  کریمی)رئیــس  عبدالعظیــم  دکتــر  گفتــه  بــه 
ــگاه  ــز پژوهش ــز و پرل ــی تیم ــن الملل ــات بی ــي مطالع مل
مطالعــات آمــوزش و پــرورش(در ایــن دوره ازمطالعــات 
ــوز در  ــش آم ــه 1۵000 دان ــک ب ــی تیمز نزدی ــن الملل بی
ــتم )دوم دوره  ــی(و هش ــارم )دوره ابتدای ــای چه ــه  ه پای
متوســطه اول( از حــدود ۵00 مدرســه در 3۲ اســتان 
کشــور مشــارکت خواهنــد داشــت و بــا توجــه بــه وقــوع 
ســیل در برخــی اســتان های کشــور تمهیداتــی بــه منظــور 
ــی  ــای احتمال ــر متغیره ــش تأثی ــرایط و کاه ــت ش تثبی

ــت . ــده اس ــیده ش اندیش

ــوزش و  ــات آم ــگاه مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
پــرورش یــادآور شــد بــا توجــه بــه هــدف اصلــي انجــام 
ــت  ــود کیفی ــارت و بهب ــه نظ ــز ک ــز و پرل ــات تیم مطالع
آموزشــي کشــورهاي شــرکت کننــده در طــول دوره هــاي 
مختلــف اســت، کشــور جمهــوري اســامي ایــران در طي 
ــا بررســي  ــا ب ــرده اســت ت ــاش ک ۲0  ســال گذشــته، ت
ــاي  ــوي داده ه ــل ثان ــي و تحلی ــن الملل ــي و بی ــج مل نتای
ــران )در  ــوزان ای ــش آم ــده از عملکــرد دان ــه دســت آم ب
ســطوح مختلــف( بــه شناســایي نقــاط ضعــف و قــوت، 
ویژگــي مــدارس موفــق و ناموفــق، تعییــن ســهم عوامــل 
موثــر در رونــد پیشــرفت یــا پســرفت عملکــرد تحصیلــي 

دانــش آمــوزان اقــدام نمایــد.

ــتناد  ــه اس ــات ب ــن مطالع ــزود؛ ای ــه اف ــی در ادام کریم
ــۀ مــورخ ۸1/3/1 مجلــس شــوراي اســامي و در  مصوب
راســتاي تحقــق بنــد)د( مــادة ۵۲ قانــون برنامــۀ توســعه 
ــه مفــاد مــادة واحــدة ۷۵۸ شــوراي  ــت ب و بــا عنای
ــد  ــوب 3/۴/ ۸۸( و بن ــرورش )مص ــوزش و پ ــي آم عال
ــا  ــت ت ــوده اس ــاش نم ــن ت ــول بنیادی ــند تح 1۹-۴ س
بــا توجــه بــه ســند چشــم انــداز۲0 ســاله )1۴0۴( مبنــي 
بــر قــرار گرفتــن کشــور جمهــوري اســامي ایــران بــه 
ــف،  ــاي مختل ــه ه ــه در عرص ــدرت اول منطق ــوان ق عن
جایــگاه ایــران را در رقابــت هــاي علمــي و آموزشــي بــا 

ــا بخشــد. ــي ارتق ــر جهان ــتانداردهاي معتب اس

ــن  ــش ای ــن نق ــن تبیی ــی ضم ــم کریم ــر عبدالعظی دکت
مطالعــات و کارکردهــای چهارگانــه آن در رصــد و 
هدایــت نظــام آموزشــی بیــان کــرد خــط مشــي »مرکــز 
ــات  ــگاه مطالع ــز پژوهش ــز و پرل ــات تیم ــي مطالع مل
ــارکت در  ــور و مش ــان حض ــرورش«از زم ــوزش و پ آم
ــه  ــن یافت ــون اســتخراج مهــم تری ــا کن ــن مطالعــات ت ای
هــا و راهکارهــا بــراي ارتقــا و بهبــود کیفیــت عملکــرد 

ــت. ــوده اس ــور ب ــي کش آموزش

وی در ادامــه اظهــار داشــت ایــن مرکــز همــواره نتایــج 
حاصــل از مطالعــات پژوهشــي مرتبــط بــا عوامــل موثــر 
ــار  ــوزي را در اختی ــش آم ــي دان ــرفت تحصیل در پیش
حــوزه  هــاي ذیربــط وزارت متبــوع قــرار داده اســت تــا 
آنهــا بــه تناســب موضــوع و حیطــه وظایــف خــود آن را 

بــه کار گیرنــد.

ــوزش و  ــت علمــی پژوهشــگاه مطالعــات آم عضــو هیئ
ــی  ــن الملل ــي مطالعــات بی ــز مل ــس مرک ــرورش و رئی پ
تیمــز و پرلــزدر پایــان بــا اشــاره بــه برخــی اخبارمنتشــر 
ــز  ــوان تیم ــا عن ــی ب ــزاری آزمون های ــاره برگ ــده درب ش
و پرلزتوســط مؤسســات آموزشــی و بــا همــکاری 
تاکیــد  مــدارس  مدیــران  خیرخواهانــه  ظاهــر  بــه 
کرد پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش بــه 
عنــوان متولــی برگــزاری مطالعــات بیــن المللــی تیمــز در 
سراســر کشــوراعام مــی دارد برگــزاری هرگونــه آزمــون 
بــا عنــوان تیمــز و پرلــز بــدون مجــوز ایــن پژوهشــگاه 
ممنــوع مــی باشــد و بــا متخلفیــن برخــورد قانونــی الزم 

ــت . ــد گرف ــورت خواه ص
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اخبار شورای تحقیقات ادارات کل آموزش و پرورش 
استانها

" گزارش هشتمین جلسه شورای تحقیقات آموزش و 
پرورش استان گیالن "

هشــتمین جلســه شــورای تحقیقــات آمــوزش و پــرورش 
ــان آرای  ــادر جه ــای ن ــت آق ــه ریاس ــان ب ــتان گی اس
ــم  ــدی ) قائ ــد امج ــات(، محم ــورای تحقیق ــس ش )رئی
ــر  ــفیدی دبی ــی س ــای عل ــات(، آق ــورای تحقیق ــام ش مق
شــورا و بــا حضــور اعضــاء شــورای تحقیقــات در روز 
ــات اداره  ــالن اجتماع ــورخ ۹۷/1۲/۲۷ در س ــنبه م دو ش
ــتور کار  ــا دس ــان ب ــتان گی ــرورش اس ــوزش و پ کل آم
: الــف -ارائــه گــزارش کمیتــه تخصصــی در خصــوص 
ــب  ــکده و تصوی ــه پژوهش ــیده ب ــای رس ــوزال ه پروپ
طــرح هــای نهایــی ، ب- برنامــه ریــزی بــرای فعالیــت 

هــای ســال آتــی برگــزار شــد. 

خاصــه ای از گــزارش جلســه و مصوبــات آن؛ ارســالی 
از ســوی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان گیــان :

ــروی  ــزی و نی ــه ری ــش، برنام ــرم پژوه ــت محت معاون
انســانی جنــاب آقــای امجــدی) قائــم مقام شــورا( ضمن 
تبریــک ایــام رجــب و ســال نــو بیــان داشــتند بــا توجــه 

بــه برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده، هشــتمین جلســه 
ــان  ــان بی ــم. ایش ــی کنی ــاز م ــش را آغ ــورای پژوه ش
ــای  ــت ه ــه در ســال جــاری توانســتیم فعالی داشــتند ک
مختلفــی از جملــه درس پژوهــی، اقــدام پژوهــی، طــرح 
هــای تحقیقاتــی، و بســیاری از فعالیــت هــای دیگــر را 
هدایــت کنیــم و در ســطح کشــور هــم نتایــج درخشــانی 
را کســب کنیــم کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد. بــرای 
ســال آینــده برنامــه هایــی را پیــش بینــی کــرده ایــم کــه 
در اولیــن جلســه ســال آینــده در جهــت بهبــود فعالیــت 
هــای پژوهشــی مطــرح خواهــد شــد. امجــدی در بخش 
ــای  ــش ه ــت پژوه ــه اهمی ــود ب ــخنان خ ــر از س دیگ
ــه  ــردن زمین ــت باالب ــوزی و فرهنگــی در جه ــش آم دان
هــای یادگیــری و یاددهــی اشــاده داشــته و از همــکاران 
ــا  ــتان ه ــی و شهرس ــق و نواح ــتادی و مناط ــوزه س ح
ــن طــرح هــای پیشــنهادی خــود را  ــا عناوی خواســت ت
ــه  ــند را ب ــرورش باش ــوزش و پ ــذار در آم ــه تأثیرگ ک
ــانی  ــروی انس ــزی و نی ــه ری ــش، برنام ــت پژوه معاون
ــار و  ــن گزارشــی از آم ــد . ایشــان همچنی ارســال نماین
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــانی آم ــروی انس ــت نی وضعی
ــن  ــی در ای ــات پژوهش ــت تحقیق ــت هدای ــان جه گی
ــد و گزارشــی از اقدامــات انجــام  ــه نمودن ــه را ارائ زمین
گرفتــه در کمیتــه تخصصــی و فراینــدی از برنامــه هــای 
صــورت گرفتــه از مرحلــه تعییــن اولویــت هــا تــا تأییــد 

ــد. ــه نمودن ــی را ارائ ــوزال هــای نهای پروپ

آقــای ســفیدی رئیــس گــروه تحقیــق و پژوهــش) دبیــر 
ــت  ــدم خدم ــر مق ــام و خی ــرض س ــورا( ضمن ع ش
ــراد  ــه را ای ــتور جلس ــه،  دس ــر در جلس ــای حاض اعض
نمــود و بیــان داشــت بــا توجــه بــه تصویــب طــرح های 
ــت  ــوان اولوی ــات و فراخ ــورای تحقیق ــال ۹۷ در ش س
ــوزال رســیده  ــن حــدود ۴0 پروپ هــای پژوهشــی، از بی
ــی  ــکاری و هماهنگ ــا هم ــتیم ب ــکده توانس ــه پژوهش ب
اعضــای کمیتــه تخصصــی و طــی جلســات پــی در پــی 
تعــداد ۸ طــرح را جهــت انجــام بــه تصویــب برســانیم. 
ــکده در  ــای پژوهش ــت آوره ــی از دس ــان گزارش ایش
ســال ۹6 را ارائــه نمودنــد. ایشــان همچنیــن بیــان 
داشــتند کــه نیازســنجی کــه هــر ســاله انجــام مــی شــود 
نیــاز بــه تغییــر اساســی دارد کــه در ایــن زمینــه بایــد بــا 
همــکاری شــورا و معاونــت هــا در ایــن زمینــه برنامــه 

ریــزی شــود.
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آقــای نــادر جهــان آرای، مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان گیــان )رئیــس شــورا( با ســام و تبریــک 
ــه اعضــا، صحــت و ســامتی همــه را از  ــد ب ســال جدی
ــه در  ــانی ک ــه کس ــان از هم ــد. ایش ــد آرزو نمودن خداون
کســب رتبــه هــای برتــر در ســال ۹۷ در حــوزه پژوهــش 
تــاش نمودنــد تشــکر نمــوده و بیــان داشــتند الزم اســت 
ــود  ــت ش ــه کاربس ــر ب ــا منج ــت آورده ــن دس ــج ای نتای
ــه ســمت و ســویی هدایــت شــود کــه  و پژوهــش هــا ب
ــان داشــتند اگــر در  ــه ســرمایه گــردد. ایشــان بی منجــر ب
ســازمان هــا موفقیتــی وجــود دارد بــه خاطــر توجــه آنهــا 
ــه  ــز ب ــان نی ــوده  و در اســتان گی ــه حــوزه پژوهــش ب ب
ــای  ــف ج ــات مختل ــتان از جه ــودن اس ــوع ب ــل متن دلی

ــق و پژوهــش بســیار وجــود دارد. تحقی

نیــز  جلســه  در  حاضــر  اعضــای  همــه  همچنیــن 
ــای  ــت ه ــود فعالی ــه بهب ــود را در زمین ــنهادهای خ پیش
پژوهشــی بیــان داشــتند و مطــرح شــد کــه یکــی از طــرح 
هــای مربــوط بــه حــوزه آمــوزش و پــرورش اســتثنایی در 
صــورت اختصــاص بودجــه تصویــب شــود و در نهایــت 

ــب رســید: ــه تصوی ــل ب ــای ذی بنده

هــای  شــیوه   " عنــوان  بــا  پژوهشــی  طــرح   -
ــوزان در  ــش ام ــاری دان ــی- رفت ــازی روان توانمندس
پیشــگیری از رفتارهــای خشــونت آمیــز" جهــت عقــد 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــرارداد ب ق

- طــرح پژوهشــی بــا عنــوان " بررســی تأثیــر درمــان 
فراشــناخت گروهــی بــر کاهــش عالئــم کــم رویــی 
در دانــش آمــوزان دوره اول"  جهــت عقــد قــرار داد بــه 

تصویــب رســید.

ــعه  ــدل توس ــی م ــوان " طراح ــا عن - طرحپژوهشــی ب
ــرح  ــا و ط ــت ه ــوزان در فعالی ــش آم ــارکت دان مش
ــه  ــرار داد ب ــدارس "  جهــت عقــد ق ــای ورزشــی م ه

ــید. ــب رس تصوی

- طــرح پژوهشــی بــا عنــوان " شــناخت روش هــای 
ــتیابی  ــوزان در دس ــش آم ــان و دان ــی معلم انگیزش
بــه اهــداف درس تربیــت بدنــی "  جهــت عقــد قــرار 

داد بــه تصویــب رســید.

- طــرح پژوهشــی بــا عنــوان " طراحــی مــدل 
مدیریــت منابــع انســانی آمــوزش و پــرورش 
متناســب بــا ســند تحــول بنیادیــن اســتان گیــالن"  

ــید. ــب رس ــه تصوی ــرار داد ب ــد ق ــت عق جه

ــا عنــوان " راهکارهــای توســعه  - طــرح پژوهشــی ب
ــش در  ــگ پژوه ــگری و فرهن ــای پژوهش ــه ه زمین
ــه  ــرار داد ب ــد ق ــت عق ــرورش"  جه ــوزش و پ آم

ــید. ــب رس تصوی

- طــرح پژوهشــی بــا عنــوان " بررســی میــزان تأثیــر 
ــوع و ســبک زندگــی ســواد آمــوزان"   ســواد در ن

جهــت عقــد قــرار داد بــه تصویــب رســید.

- طــرح پژوهشــی بــا عنــوان " بررســی راهکارهــای 
مؤثــر در ارتقــای آموزشــی دانــش امــوزان دیرآموز 
ــع  ــادی مقط ــدارس ع ــل در م ــه تحصی ــاغل ب ش
ابتدایــی"  جهــت عقــد قــرار داد بــه تصویــب رســید.

-مقــرر گردیــد 1۵ درصــد از مبلــغ قــرارداد بــرای امــور 
کاربســت یافتــه هــای پژوهشــی و اجــرای همایــش از 

طــرف محقــق بــه حســاب اداره کل واریــز گــردد.
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گزارش نشست های علمی ، تخصصی

گزارش برگزاری نشست علمی تخصصی

پیامدهاي وابسته به سالمت بالیاي طبیعي و نقش و 
کارکرد آموزش و پرورش

تاریخ برگزاری نشست: ۹۸/۲/1۵      

محــل برگــزاری: ســالن اجتماعــات پژوهشــگاه مطالعــات 
آمــوزش و پــرورش

ــاد کریمــی  ــر فره ــن نشســت:آقای دکت اعضــاء و حاضری
دکتــر  آقــای  جنــاب  پژوهشــگاه،  محتــرم  ریاســت 
مســعود شــکوهی مدیــر کل محتــرم دفتــر مشــاوره 
وزارت آمــوزش و پــرورش، خانــم دکتــر امیــری نماینــدة 
ــای  ــور، آق ــتی کش ــازمان بهزیس ــگیری س ــت پیش معاون
دکتــر خــوش خلــق ریاســت محتــرم پژوهشــکدة تعلیــم 
و تربیــت، آقــای دکتــر احمــد رمضانــی ریاســت محتــرم 
پژوهشــکدة کــودکان اســتثنایی، نماینــدگان شــورای عالــی 
آمــوزش و پــرورش، اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاه  
و کارشناســان و مدیــران حــوزة ســتادی وزارت آمــوزش 

ــرورش و پ

ــراد، )اســتادیار  ــام به ــر بهن ــدة نشســت: دکت ــه دهن ارائ
روانشناســی ســامت و مدیــر گــروه اختــاالت رفتاری 

پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش(

ــی  ــاعت 10 ال ــورخ ۹۸/۲/1۵ از س ــنبه م در روز یکش
ــن  ــگاه و مدعوی ــئولین پژوهش ــور مس ــا حض 11:30 ب
محتــرم از معاونتها/ســازمان هــا و دفاتــر حــوزه ســتادی 
ــگاه  ــات پژوهش ــالن جلس ــل س ــوع در مح وزارت متب
مطالعــات نشســت علمــی- تخصصــی بــا عنــوان 
پیامدهــاي وابســته بــه ســامت بایــاي طبیعــي و 
ــد.  ــزار ش ــرورش برگ ــوزش و پ ــرد آم ــش و کارک نق
ــس  ــی- رئی ــر کریم ــای دکت ــن نشســت آق ــاز ای در آغ
از حضــور همــکاران  تقدیــر  پژوهشــگاه- ضمــن 
محتــرم  و خیــر مقــدم بــه جنــاب آقــای دکتــر 
ــی  ــور تربیت ــاوره و ام ــرم مش ــکوهی-مدیرکل محت ش
و تبریــک هفتــه معلــم، بــه اهمیــت و ضــرورت 
ــت  ــی پرداخــت. وی گف ــن نشســت علم ــزاری ای برگ
وزارت آمــوزش و پــرورش مســئولیت جــدی و موثــر 
ــی داردو  ــرای زندگ ــد ب ــل جدی ــازی نس ــاده س در آم
یکــی از ابعــاد زندگــی، آشــنایی و مقابلــه بــا بحرانهــای 
پیــش رو و بایــای طبیعــی اســت. در حــوادث اخیــر و 
ســیل فروردیــن ۹۸، بررســی هــا نشــان داد کــه مــردم، 
ــه  ــور ک ــا آن ط ــوزان م ــش آم ــدارس و دان ــران م مدی
شایســته اســت آمادگــی هــای ضــروری بــرای مواجهــه 
ــد  ــرورش نیازمن ــوزش و پ ــتند. آم ــران را نداش ــا بح ب
برنامــه مــدون و عملیاتــی جهــت آشــنا کــردن دانــش 
آمــوزان و مــدارس بــا بحــران هــا و بایــای طبیعــی از 
ــا آنهــا  ــر ب ــه و نحــوه مواجهــه موث ــل ســیل و زلزل قبی
اســت و ضــروری اســت در ایــن خصــوص اقدامــات 

ــد. ــه عمــل آی جــدی ب

ــی  ــأت علم ــو هی ــراد- عض ــر به ــای دکت ــه آق در ادام
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پژوهشــگاه- بــه ایــراد ســخن و گــزارش پرداخت. ایشــان 
گفتنــد بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ما جــزء کشــورهای پر 
ــای طبیعــی اســت و در ســالهای  ــۀ بای مخاطــره در زمین
ــگیری و  ــۀ پیش ــات در زمین ــا و اقدام ــش ه ــر کوش اخی
مداخلــه در بایــا افزایــش یافتــه اســت و هریــک از 
نهادهــای مهــم اجتماعــی ماننــد نهادهــای پزشــکی 
ــهم  ــه س ــره ب ــی و غی ــتی و توانبخش ــامت، بهزیس و س
ــته  ــات وابس ــۀ خدم ــی را در زمین ــای مهم ــود گام ه خ
ــته  ــد، شایس ــته  ان ــا برداش ــانی در بای ــامت انس ــه س ب
اســت آمــوزش و پــرورش هــم بــه نوبــۀ خــود گام هــای 
اساســی و مهمــی بــرای خدمــات ســامت و پیشــگیری و 
مداخــات مربــوط بــه کــودکان و دانــش  آمــوزان بــردارد. 
از طرفــی، کــودکان و دانــش  آمــوزان از مهمتریــن گــروه 
هــای آســیب پذیــر در حــوادث و بایــا هســتند و مدارس 
بــه عنــوان مهمتریــن کانــون هــای مــورد وثــوق مــردم و 
ــی  ــای اجتماع ــبکه  ه ــا و ش ــت ه ــرای حمای ــی ب موقعیت
دانــش  آمــوزان، همســاالن، معلمــان، والدیــن، از موقعیــت 
هــای بســیار مهــم بــرای خدمــات اولیــۀ روانشــناختی و 
ــا بایــا  مهارتمند ســازی دانــش  آمــوزان بــرای مواجهــه ب
ــه اینکــه خائــی جــدی  ــا توجــه ب ــد. ب ــه شــمار می رون ب
در زمینــۀ دانــش و برنامــه  هــای مبتنــی بــر شــواهد حــوزة 
مداخــات مدرســه محــور پســا بایــا در کشــور  وجــود 
دارد، هــدف ایــن نشســت ایجــاد جنبــش فکــری، دانشــی 
و پژوهشــی بــرای تقویــت مباحــث مهمــی از ایــن دســت 
ــه  ــرود.وی در ادام ــمار می  ــه ش ــرورش ب ــوزش و پ در آم
ــل  ــن کام ــه مت ــت ک ــود پرداخ ــث خ ــه مباح ــه ارائ ب
ــگاه  ــانی پژوهش ــاع رس ــگاه اط ــان در پای ــزارش ایش گ

درج شــده اســت.

در ادامــه آقــای دکتــر شــکوهی )مدیــرکل محتــرم امــور 
ــر  ــه شــرح زی ــی ب ــی و مشــاوره وزارت متبوع(نکات تربیت

مطــرح کــرد:

ــی در ســیل  ــرورش عملکــرد خوب وزرات آمــوزش و پ
ــه  ــه ب ــرای اینک ــگاه ب ــن ۹۸ داشــت. از پژوهش فروردی
ــا درک  ایــن مبحــث مهــم و حســاس توجــه کــرد، و ب
حساســیت موضــوع بــه آن وارد شــد تشــکر مــی کنــم. 
ــود  ــی وج ــور نکات ــران در کش ــت بح ــث مدیری در بح
ــدون  ــتی م ــور کاربس ــه ط ــد ب ــث بای ــن مبح دارد، ای
شــود. در بحــث زلزلــه هــم خیلــی کار نشــده. برخــاف 
ــوان  ــه عن ــا ب ــم. م ــا ورود نکردی ــر م ــورهای دیگ کش
ــث  ــیم. در بح ــرو باش ــد پیش ــرورش بای ــوزش و پ آم
ــس از  ــات پ ــه اتفاق ــا ب ــت ه ــران، مدیری ــت بح مدیری
بحــران معطــوف بــود- پیــش از بحــران، آغــاز، حیــن و 
پــس از بحــران نیــز نیازمنــد مداخلــه اســت. جــای ایــن 
بحــث در کشــور خالــی اســت و از توجــه پژوهشــگاه 
بــه ایــن مســأله سپاســگزارم. بهتــر اســت ایــن نشســت 
ادامــه یابــد و بــه تدویــن ســند منجــر شــود. راهنمــا و 
برنامــه اقــدام تدویــن شــود. الزم اســت مشــخص شــود 
ــر  ــه مدی ــا، وظیف ــا  و بای ــران ه ــث بح ــه در مباح ک
مدرســه یــا دیگــران چیســت؟ مدیــران مــا در مــدارس 
بــه آمــوزش مهــارت هــای مقابلــه بــا بحــران هــا و بایا 
نیــاز دارنــد. ایــن بحــران اولیــن و آخریــن نیســت، قطعًا 
ادامــه خواهــد داشــت. گفتــه شــده کــه ۲۷ نــوع حادثــه 
ــوع دارد.  ــکان وق ــران ام ــر طبیعــی در  ته طبیعــی و غی
پروتــکل مقابلــه بــا بحــران بــرای مدیــر مدرســه نداریم. 
بحــران جــدی اســت بایــد کار کنیــم تــا خســارت بــه 
ــیار  ــز بس ــت بحــران نی ــه مدیری ــد. مطالع ــل برس حداق
مهــم اســت. خــروج قطــار از ریــل در ژاپــن ۲۵ هــزار 
ــط در  ــئولین نامرتب ــور مس ــه دارد. حض ــه مطالع صفح
نقــاط بحــران مناســب نیســت. نقشــه جامــع مدیریــت 
بحــران نداریــم. بایــد یــک قــدم بــه عقــب بــر گردیــم 

ــی اســت. ــرورش خال کــه جــای آن در آمــوزش و پ

کارهایــی کــه در حــوزه ســیل اخیــر انجــام دادیــم، بــه 
شــرح زیــر اســت: بحــران ســیاب همزمــان بــا نــوروز 
بــود کــه در شــبکه اجتماعــی فراخــوان داده شــد، ۴۲0 
نفــر مشــاور آمــوزش هــای مشــاوره و روان شناســی را 
ــی دوره 16  ــکی ط ــوم پزش ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ب
ســاعته بــرای غربالگری ptsd)اختــال آســیب پــس از 
ضربه(–بــرای مدیریــت بحــران دریافــت کردنــد. کمیتــه 
فعــال شــد، ۵۴ تیــم ســه نفــره تشــکیل شــد. دوره هــای 
آموزشــی ptsdبرگزار شــد، حتــی مراکــز مشــاوره 

گزارش نشست های علمی ، تخصصی
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ــدند.  ــز وارد ش ــی نی ــدادی و عموم ــای ام ــت ه در فعالی
مدیریــت بحــران اهمیــت دارد. آمــوزش و پــرورش بایــد 

در ایــن کار ورود بیشــتری پیــدا کنــد.

ــر هماهنگــی  ــی مدی ــای حکمت ــن جلســه آق ــه ای در ادام
امــور پژوهشــی پژوهشــگاه بیــان کــرد کــه نقــش آموزش 
ــه  ــتر توج ــد بیش ــران بای ــدارس در بح ــرورش و م و پ
ــم-  درس هــای  ــه ب کــرد. مداخلــه پــس از بحــران زلزل
ــد باشــد. بحــث  ــی بای ــن دارد. آمادگ ــرای گفت ــادی ب زی
آمادگــی و مانــور ســیل و گنجانــدن مهــارت هــای مقابلــه 
در بــازی هــای پرورشــی از اقدامــات مهــم اســت- خــود 

محافظتــی در بحــران مهــم اســت.

امــور  و  حقوقــی  معاونــت  جعفری)نماینــده  آقــای 
ــوان  ــه عن ــه نمــود: ب ــر ارائ ــه شــرح زی ــی ب مجلس(نکات
یــک فرهنگــی و معلــم از برگــزاری ایــن نشســت تشــکر 
مــی کنــم. الزم اســت در کتــاب درســی فرهنــگ ســازی 
ــتند.  ــا هس ــرض بای ــران در مع ــد در ای ــود. ۵0 درص ش
مــا در حــوزه بایــا آمــوزش نداریــم مانــور زلزلــه کافــی 
ــاد اســت.  ــب درســی زی ــی در کت ــب اضاف نیســت. مطال
بــه جــای آن مطالــب مربــوط بــه بایــای طبیعــی آموزش 

داده شــود.

خانــم دکتــر مهــری امیــری) نماینــده ســازمان بهزیســتی(
ــت   ــود: در معاون ــراد نم ــر ای ــرح زی ــه ش ــخنانی ب س
ــب  ــای داوطل ــتی تیمه ــی بهزیس ــاوره و روان شناس مش
ــددکار  ــا ترکیــب روان شــناس، مشــاوره، م ــه ب ــم ک داری
ــرورش در  ــوزش و پ ــا آم ــم ب ــی توانی و روان پزشــک م
حــوزه بایــا و بحــران هــای طبیعــی تعامــل کنیــم. جهــت 
هماهنگــی قبــل، حیــن و پــس از بحــران نیروهــای 
ــا  ــت ه ــی فعالی ــت هماهنگ ــت کنیم.جه ــود را مدیری خ
ــا ســرو کار  ــواده ه ــا خان ــرورش ب ــوزش و پ ،حــوزه آم
ــد  ــی کن ــک م ــا کم ــه م ــا ب ــت ه ــری فعالی دارد. غربالگ

ــویم-  ــوردار ش ــد برخ ــاع مفی ــام ارج ــت از نظ و الزم اس
بیــن ســازمان بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش مــی تــوان 

ــرد. ــی ایجــاد ک ــل های تعام

پرداخــت  توضیــح طــرح محــب  بــه  ادامــه  در  وی 
ــاخت  ــان س ــای انس ــناختی در بای ــات روان ش )مداخ
ــتند  ــور هس ــاع مح ــب- اجتم ــای مح ــم ه ــی(. تی و طبیع
و در محلــه هــا مســتقر مــی شــوند و در منطقــه حضــور 
ــند، از  ــی باش ــی و بوم ــا محل ــم ه ــر اســت تی ــد. بهت دارن
ــد، گاهــی  ــن دارن ــم ددالی دیگــر شــهرها نباشــند، هــر تی
ــم،  ــی کنی ــتفاده م ــای همجــوار اس ــتان ه ــای اس از نیروه
ــا  ــاه ت ــت 6 م ــم در هــر مأموری ــان حضــور اعضــاء تی زم
ــه  یــک ســال اســت، نحــوه مســتند ســازی گــزارش ها،ب
ــوزش و  ــتی و آم ــده اســت. بهزیس ــوزش داده ش ــا آم آنه
پــرورش مــی تواننــد در زمینــه تشــکیل تیــم هــای محــب 
ــم کــه مداخــات  ــد. اورژانــس 1۲3 هــم داری تعامــل کنن
فــوری تــر را پــی گیــری مــی کننــد و وســیله نقلیــه دارنــد.

بــر نظــام ارجــاع متمرکــز  بهــراد: بهزیســتی  دکتــر 
شــناختی(  روان  اولیــه  اســت pfA)کمکهای 
جایگزیــن  روانشــناختی(  بهبــودی  و spr)مهارتهــای 
مداخــات ســامت روان نیســت. ولــی در مــورد مــدارس 
بــا مــوارد ســاب کلینیــکال مواجــه هســتیم، ممکــن اســت 
بچــه هــا زیــر آســتانه ارجــاع باشــند و بایــد نظــام خــاص 

ــود. ــن ش ــن تدوی ــی در ای مدیریت

آقــای حکمتــی: اســتفاده از تجــارب مشــارکت یونیســف 
در زلزلــه بــم توصیــه مــی شــود. آن پــروژه در زمــان خــود 

بومــی ســازی شــد. از آن اســتفاده شــود.

ــاره  ــی اش ــکات خوب ــه ن ــی ب ــای حکمت ــراد: آق ــر به دکت
کردنــد. در عصــر علــوم انســانی، چیــزی بــه نــام مــوازی 
کاری نداریــم. دانــش هــر قــدر مــوازی کاری کنــد بهتــر 
اســت. انباشــت دانــش چــه اشــکالی دارد- برنامــه هــای 
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ــوازی  ــات م ــود و مداخ ــاد ش ــان ایج ــوازی و همزم م
ــرد. شــکل گی

ــده  ــرح ش ــث مط ــدی مباح ــع بن ــی در جم ــر کریم دکت
گفــت: بــه طراحــی سیســتم خــاص مدیریــت روان 
شــناختی در مــدارس نیــاز داریــم. ایــن نشســت در آینــده 
ــه  ــاءالل از مجموع ــت و انش ــد یاف ــه خواه ــک ادام نزدی
ــدارس و  ــران م ــی مدی ــرای آمادگ ــه ای ب ــث، برنام مباح
ــای  ــا، بای ــا بحرانه ــه ب ــرای مقابل ــرورش ب ــوزش و پ آم

ــد. ــد ش ــتخراج خواه ــی اس طبیع

 گزارش نشست علمي-تخصصي با عنوان: 
"تحلیلي بر بیش از نیم قرن تغییرات آموزشي و 
برنامه هاي درسي در آموزش و پرورش ایران"

ــي و  ــرات آموزش ــرن تغیی ــم ق ــش از نی ــر بی ــي ب تحلیل
ــران« ــرورش ای ــوزش و پ ــي در آم ــاي درس ــه ه برنام

نشســت علمي-تخصصــي »تحلیلــي بــر بیــش از نیمقــرن 
تغییــرات آموزشــي و برنامــه هــاي درســي در آمــوزش و 
پــرورش ایــران« روز یکشــنبه ۹۸/۲/1۵ از ســاعت 1۴ الي 
ــگاه  ــت دانش ــکده مدیری ــگان دانش ــاالر فرهیخت 1۷ در ت
ــي  ــزي درس ــه ری ــکده برنام ــط پژوهش ــي ؛ توس خوارزم
ــوزش  ــات آم ــگاه مطالع ــي پژوهش ــاي آموزش و نوآوریه
ــیابي  ــد و ارزش ــیون نق ــکاري کمیس ــا هم ــرورش ب و پ
ــوراي  ــه ش ــي، دبیرخان ــه درس ــات برنام ــن مطالع انجم
عالــي آمــوزش و پــرورش و دانشــکده مدیریــت دانشــگاه 
ــر  ــان دکت ــن نشســت آقای ــزار شــد. در ای ــي برگ خوارزم
محمــود مهرمحمــدي، دکتــر محمــد حســني، دکتــر نــادر 
سلســبیلي )ناظــر طــرح(، دکتــر محمــود امانــي طهرانــي و 
دکتــر حیــدر تورانــي بــه عنــوان اعضــاء نشســت حضــور 
داشــتند و خانــم دکتــر زهــرا نیکنــام نیــز مدیریــت 

نشســت را برعهــده داشــت.

ــم و  ــرآن کری ــي از ق ــاوت آیات ــا ت ــور ب ــت مذک نشس
ســرود ملــي آغــاز شــد. در ابتــداي جلســه خانــم دکتــر 
نیکنــام توضیحاتــي دربــاره اهمیــت و ضــرورت تغییــرات 
آموزشــي و برنامــه هــاي درســي، ضــرورت نقــد و 
بررســي ایــن تغییــرات و دالیــل برگــزاري ایــن نشســت 

ــرد.  ارائه ک
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ســپس آقــاي دکتــر سیدمحمدحســین حســیني، مجــري 
ــاي  ــه ه ــرات برنام ــل تغیی ــي و تحلی ــش »بررس پژوه
درســي دوره هــاي تحصیلــي عمومــي و متوســطه نظــام 
ــه  ــر« ب ــرن اخی ــم ق ــور در نی ــرورش کش ــوزش و پ آم

ــاي پژوهــش پرداخــت. ــه ه ــه یافت ارائ

بــه نظــر پژوهشــگر، تغییــرات آموزشــي و برنامــه هــاي 
ــت  ــي اس ــاي آموزش ــر روزه نظامه ــت ه ــي واقعی درس
ــر  ــه تغیی ــار ب ــاي آموزشــي تقریبًاهــر دهــه یکب و نظامه
آموزشــي و برنامــه هــاي درســي دســت میزننــد. در نظام 
آمــوزش و پــرورش کشــور نیــز چنیــن وضعیتــي وجــود 
دارد. امــا اینکــه در بیــش از نیــم قــرن اخیــر، چهــار تغییر 
عمــده آموزشــي و برنامــه هــاي درســي یعنــي انقــاب 
ــاب،  ــل انق ــادي اوای ــر بنی ــه 13۴0، تغیی ــي ده آموزش
تغییــر بنیــادي دهــه 1360 و اوایــل دهــه 13۷0 و تحــول 
بنیادیــن دهــه هــاي 13۸0 و 13۹0 چــرا آغــاز شــدند؟ 
ــد و  ــتاندرکار آن بودن ــتگذار و دس ــاني سیاس ــه کس چ
معلمــان در ایــن امــر چــه نقشــي داشــتند؟ چــه فراینــدی 
ــوس  ــاي ملم ــد؟ و برونداده ــي ش ــرات ط ــن تغیی در ای
ایــن تغییــرات چــه بــود؟ و زیربناهــا، دروندادهــا، فرایند 
ــي  ــرات براســاس اصــول، مبان ــن تغیی و بروندادهــاي ای
ــد؟  ــی دارن ــه درســي چــه وضعیت و دانــش حــوزه برنام
ــش  ــن پژوه ــده و ای ــي نش ــه بررس ــت ک ــؤاالتي اس س

درصــدد پاســخ بــه آنهــا بــود.

ــوق از  ــؤاالت ف ــه س ــخگویي ب ــراي پاس ــگر ، ب پژوهش
روشــهاي پژوهــش ســنتزپژوهي، تاریخــي و ارزشــیابي 
ــده  ــش دربرگیرن ــاري پژوه ــه آم ــود. جامع ــتفاده نم اس
چهــار تغییــر عمــده آموزشــي و برنامــه درســي در 
ــور  ــر مذک ــار تغیی ــر چه ــه ه ــود ک ــر ب ــرن اخی نیمق
ــاز از  ــراي گــردآوري اطاعــات موردنی بررســي شــد. ب
مــدارک و اســناد مکتــوب و مصاحبــه بــا متخصصــان و 
دســتاندرکاران ایــن تغییــرات اســتفاده شــد و درنهایــت 
ــواي کیفــي  ــل محت ــه روش تحلی ــا و اطاعــات ب دادهه

ــل شــد. تحلی

براســاس یافتــه هــاي ایــن پژوهــش، انقــاب آموزشــي 
دهــه 13۴0 بــه دالیــل مختلــف سیاســي )بیــن المللــي 
ماننــد اصــل ۴ ترومــن و دکتریــن کنــدي، و ملــي 
ــفید(،  ــاب س ــش و انق ــپاه دان ــي، س ــات اراض اصاح
ــه  ــاورزي ب ــاد کش ــور از اقتص ــذار کش ــادي )گ اقتص
ــف  ــاي مختل ــي )دگرگونیه ــي(، اجتماع ــاد صنعت اقتص
اجتماعــي ناشــي از اصاحــات اراضــي و صنعتي شــدن 
کشــور( و علمــي )کاســتیهاي مختلــف نظــام آموزشــي 
ــده آن( رخ داد.  ــراي آین ــنهادي ب ــاي پیش ــه ه و برنام
ــت و تشــکیل  ــاه وق ــا دســتور ش ــده ب ــر عم ــن تغیی ای
شــوراي آمــوزش و پــرورش و کمیســیونهاي 13 گانــه 
ــف  ــاي مختل ــتمداران و متخصصــان حــوزه ه از سیاس
آغــاز شــد. ایــن شــورا و کمیســیونها بــه تدویــن طــرح 
مقدماتــي تغییــر نظــام آموزشــي و برنامــه هــاي درســي 
ــد.  ــي و متوســطه پرداختن ــي، راهنمای ــاي ابتدای دوره ه
ســپس انقــاب آموزشــي از مهرمــاه ۴6-13۴۵ بــا 
ــه اجــر درآمــد. پــس از آن  دانشــآموزان اول ابتدایــي ب
دوره راهنمایــي تحصیلــي، بــراي اولیــن بــار، از مهرمــاه 
13۵0 اجــرا شــد و دوره متوســطه نیــز از مهرمــاه 13۵3 
عملیاتــي شــد. از بروندادهــاي ملمــوس ایــن تغییــرات 
ــد نظــام آموزشــي،  ــه اهــداف و اصــول جدی ــوان ب میت
ــدن دوره  ــه ش ــي، اضاف ــام آموزش ــد نظ ــاختار جدی س
ــري  ــي بازنگ ــاي درس ــه ه ــي، برنام ــي تحصیل راهنمای
شــده، برنامــه درســي جدیــد حرفــه و فــن و ســاختار 
جدیــد متوســطه و اضافــه شــدن آمــوزش رســمي فنــي 

ــه اي اشــاره کــرد. و حرف

ــاد  ــده در ابع ــرات عم ــران و تغیی ــامي ای ــاب اس انق
ــر  ــن تغیی ــري دومی ــکل گی ــبب ش ــور س ــف کش مختل
عمــده نیــم قــرن اخیــر نظــام آموزشــي کشــور شــد. در 
ایــن تغییــر عمــده، شــوراها و کمیســیون هــاي مختلــف 
بــا هدایــت دفتــر تحقیقــات ســازمان پژوهــش و 
برنامــه ریــزي آموزشــي طــي دعوتنامــه هــاي مختلــف 
از تمامــي معلمــان متعهــد و مســئول، صاحبنظــران 
ــرات و  ــا نظ ــرد ت ــت ک ــدرکاران درخواس ــت ان و دس
ــوزش و  ــده آم ــام آین ــه نظ ــود در زمین ــاي خ طرحه
پــرورش کشــور ارســال نماینــد. ایــن طرحهــا بررســي 
و تلخیــص شــد. در همیــن زمــان شــکل گیــري ســتاد 
انقــاب فرهنگــي در شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي 
ــرورش  ــوزش و پ ــادي نظــام آم ــر بنی ســبب شــد تغیی
ــوزش  ــروه »آم ــط کارگ ــرح و توس ــتاد مط ــن س در ای
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ایــن  فعالیــت  شــود.  پیگیــري  دانشــگاهي«  پیــش 
کارگــروه و کمیتــه هــاي مختلــف آن منجــر بــه تدویــن 
ــون اساســي تعلیــم و تربیــت در نظــام  طــرح نهایــي قان
جمهــوري اســامي ایــران و همچنیــن اهــداف، اصــول و 
نظــام آمــوزش عمومــي شــد امــا، فعالیــت کمیتــه هــاي 
ــاب  ــتاد انق ــرورش س ــوزش و پ ــوراي آم ــف ش مختل
فرهنگــي بــه دلیــل مســائل اجرایــي ناقــص مانــد و تغییــر 
بنیــادي نظــام آموزشــي متوقــف گردیــد و درنهایــت ایــن 
ــاي  ــاح کتابه ــه و اص ــرات اولی ــه تغیی ــده ب ــر عم تغیی
درســي، طاغــوت زدایــي و پیامزدایــي از آنهــا ختــم شــد. 
ایــن تغییــر عمــده آموزشــي اگرچــه بــه اجــرا درنیامــد، 
بــا ایــن همــه، دو طــرح کاد و تــام از بروندادهــاي مهــم 

ــداد میشــوند. آن قلم

ناقــص مانــدن تغییــر بنیــادي اوایــل انقــاب ســبب شــد 
ــوري اســامي  ــرورش جمه ــوزش و پ ــام آم ــن نظ تدوی
ایــران اوایــل دهــه 1360 مجــدداً مطــرح شــود. بنابرایــن 
ســتاد و شــوراي تغییــر بنیــادي نظــام آمــوزش و پــرورش 
تشــکیل و در شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي مصــوب 
ــه  ــف آن ب ــاي مختل ــیون ه ــورا و کمیس ــن ش ــد. ای ش
تهیــه و تدویــن طــرح کلیــات نظــام آمــوزش و پــرورش 
جمهــوري اســامي ایــران پرداخــت و آن را در شــوراي 
عالــي انقــاب فرهنگــي مصــوب نمــود. تغییــر در دولــت 
ــیاري از  ــد بس ــبب ش ــرورش س ــوزش و پ ــر آم و وزی
دســتاندرکاران ایــن تغییــر بنیــادي کنــار گذاشــته شــوند. 
بنابرایــن طــرح تهیــه شــده بــه اجــرا درنیامــد و بــه دلیــل 
ــان  ــاي مخالف ــدگاه ه ــا دی ــت ب ــر وق ــودن وزی ــق ب مواف
ــي در دوره  ــام اصاحات ــر انج ــي ب ــادي مبن ــر بنی تغیی
متوســطه- کــه در ایــن صــورت، مشــکل اقتصــادي، کار، 
کنکــور و اشــتغال و کنکــور و غیــره حــل میشــود- تغییــر 
بنیــادي بــه اجــراي دوره متوســطه جدیــد محــدود شــد.  

شــکل گیــري زمزمــه هــاي ناکارآمــدي نظــام آموزشــي 
ــام  ــاح نظ ــاره اص ــرح دوب ــه 13۸0 و ط ــل ده از اوای
آمــوزش و پــرورش کشــور در هیــأت دولــت، تشــکیل 
کمیتــه اصاحــات آمــوزش و پــرورش و برگــزاري 
ــرورش  ــوزش و پ ــات در آم ــي اصاح ــش مهندس همای
ســبب شــد تــا تدویــن ســند ملــي آمــوزش و پــرورش 
ــي  ــاي مختلف ــن فعالیته ــود. بنابرای ــرح و مصــوب ش مط
جهــت عملیاتــي شــدن تحــول بنیادیــن نظــام آموزشــي 
ــا  ــن و ب ــرورش تدوی ــوزش و پ ــي آم انجــام و ســند مل

عنــوان »ســند تحــول بنیادیــن« مصــوب شــد. 
ــه  ــي و برنام ــر آموزش ــند، تغیی ــن س ــاس ای براس
هــاي درســي آمــوزش و پــرورش بــا تدویــن شــش 
ــن همــه،  ــا ای ــي میشــد. ب زیرنظــام مختلــف عملیات
ــوزش  ــي آم ــند مل ــب س ــن و تصوی ــان تدوی همزم
ــه درســي ملــي در ســازمان  ــرورش، ســند برنام و پ
ــن و در  ــي تدوی ــزي آموزش ــه ری ــش و برنام پژوه
شــوراي عالــي آمــوزش و پــرورش تصویــب شــد. 
ــام  ــوان زیرنظ ــه عن ــي ب ــي مل ــه درس ــند برنام س
برنامــه درســي تحــول بنیادیــن پذیرفته شــد و برنامه 
هــاي درســي جدیــد آمــوزش ابتدایــي همراســتا بــا 
آن تدویــن شــدند. تحــول بنیادیــن نظــام آموزشــي با 
تغییــر در ســاختار نظــام آموزشــي و از مهرمــاه ســال 
۹1- 13۹0 از پایــه اول ابتدایــي عملیاتــي شــد. ایــن 
تغییــر عمــده در ســال اخیــر در پایــه 1۲ بــه اتمــام 
رســید. از مهمتریــن بروندادهــاي ایــن دوره تاریخــي 
میتــوان بــه فلســفه تعلیــم و تربیــت، برنامــه درســي 
ــداف  ــي، اه ــام آموزش ــد نظ ــاختار جدی ــي، س مل
ــد  ــاي درســي جدی ــام آموزشــي و کتابه ــد نظ جدی

اشــاره کــرد.

ــا  ــا ی ــش، بنیانه ــن پژوه ــاي ای ــه ه ــاس یافت براس
دالیــل تغییــرات آموزشــي دهــه 13۴0، اوایــل 
انقــاب و دهــه هــاي 1360و 13۷0 منطقــي بــوده و 
انجــام دگرگونــي در آمــوزش و پــرورش ضــرورت 
داشــت، امــا دالیــل قانــع کننــده اي بــراي تغییــر و 
دگرگونــي هایــي اساســي در نظــام آموزشــي در دهه 
هــاي 13۸0 و 13۹0 وجــود نداشــت. زیــرا تغییــرات 
بنیــادي و انقابــي در نظــام هــاي آموزشــي نیازمنــد 
دگرگونــي هایــي اساســي در ابعــاد اجتماعــي، 
سیاســي، فرهنگــي، اقتصــادي، علمــي و فــن آوري 
ــن  در جامعــه اســت و در دهــه هــاي مذکــور، چنی
دگرگونــي هایــي در کشــور رخ نــداده بود.هــر چهار 
تغییــر عمــده آموزشــي و برنامــه هــاي درســي تحت 
اســتیاي متخصصــان بــوده و معلمان نقــش و صداي 
چندانــي در آنهــا نداشــتند. سیاســت گــذاري هــاي 
ــطح  ــا س ــوده و ب ــطح کان ب ــرات در س ــن تغیی ای
عمــل فاصلــه داشــت، رویکــرد تغییــرات رویکــردي 
متمرکــز و بــاال بــه پاییــن بــود و در تغییــرات صرفــًا 
ــه  ــي توج ــاي درس ــه ه ــن برنام ــه و تدوی ــه تهی ب
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نشست های هم اندیشی 

شــده و اجــرا و نهادینــه ســازي ایــن تغییــرات مدنظــر 
ــه  ــز ب نبــوده اســت. بروندادهــاي ملمــوس تغییــرات نی

فراخــور هــر تغییــر متفــاوت بــود.

ــل در  ــاء پن ــش، اعض ــاي پژوه ــه ه ــه یافت ــس از ارائ پ
جایــگاه خــود حاضــر شــدند و تحلیــل هــا و نقدهــاي 
خــود دربــاره موضــوع را ارائــه کردنــد. ســپس شــرکت 
ــتادان  ــان، اس ــامل معلم ــه ش ــت ک ــدگان در نشس کنن
دانشــگاه، کارشناســان وزارت آمــوزش و پــرورش، 
کارشناســان  پــرورش،  و  آمــوزش  عالــي  شــوراي 
و  آموزشــي  ریــزي  برنامــه  و  پژوهــش  ســازمان 
ــن  ــرورش و همچنی پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پ
دانشــجویان بودنــد نیــز نظــرات و دیــدگاه هــاي خــود 

ــد. ــرح کردن را مط

 در مرکز پژوهشی تبریز برگزار گردید:
جلسات کارگروه عملیاتی نمودن بندهای 6 و ۱۸ 

زیرنظام پژوهش و ارزشیابی 

 اولیــن جلســه کارگــروه عملیاتــی نمــودن بندهــای 1۸ و 
6 از زیرنظــام پژوهــش و ارزشــیابی از ســاعت 10 الــی 1۲ 
روز شــنبه 13۹۸/0۲/0۷ در مرکــز تبریــز برگــزار گردیــد. 

در ایــن جلســه پــس از طــرح مســئله وبازتعریــف 
اصطاحــات کلیــدی، مقــرر شــد، پــس از بررســی 
جایــگاه پژوهــش در اســناد باالدســتی ماننــد ســند چشــم 
انــداز، نقشــه جامــع علمــی کشــور، ســند تحــول بنیادین، 
ــت هــای الزم  و آســیب شناســی وضــع موجــود،  اولوی
در ایــن زمینــه اســتخراج و در جلســات بعــدی پــس از 
ویرایــش و جمــع بنــدی بــه پژوهشــگاه مطالعات ارســال 

گــردد.

ــا،  ــاح فراینده ــی و اص ــه  "بازمهندس ــوان برنام دو عن
ــرای کیفیــت  بخشــی  روندهــا و ســاختارهای موجــود ب
بــه امــور مطالعاتــی وپژوهشــی "  و " تدویــن آییــن نامــه 
ی الــزام تهیــه ی  پیوســت پژوهشــی در تصمیمــات کان 
ــه  ــه ب ــه محول ــن 1۸ گان ــرورش"  از عناوی ــوزش و پ آم
پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش مــی باشــد کــه 
زمینــه ســازی بــرای اجــرای برنامــه هــای فــوق توســط 

مرکــز پژوهشــی تبریــز صــورت مــی پذیــرد.

جهــت عملیاتــی نمــودن زیرنظــام پژوهــش و ارزشــیابی، 
ــای  ــرورش، گام ه ــوزش و پ ــات آم ــگاه مطالع پژوهش
مختلفــی از جملــه اســتخراج عناویــن برنامــه هــا و 
نیازهــای پژوهشــی از راهکارهــای ســند تحــول بنیادیــن، 
ــرا و  ــره اج ــدی و باالخ ــت بن ــدی و اولوی ــت بن فهرس
نظــارت بــر اجــرای صحیــح آنهــا را در اولویــت برنامــه 

هــای خــود قــرار داده اســت. 
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ــز پژوهشــی  ــز در مرک ــن کارگــروه نی ــن جلســه ای دومی
تعلیــم و تربیــت کاربــردی تبریــز در تاریــخ ۹۸/۲/۲۵  بــا 

حضــور تمامــی اعضــای کارگــروه تشــکیل گردیــد.

در ایــن جلســه بــا توجــه بــا مراحــل مختلف بازمهندســی 
ــف  ــه؛  تعری ــای پژوهشــی از جمل و بازطراحــی فراینده
اهــداف، شناســایی و آســیب شناســی وضعیــت موجــود، 
ترســیم وضعیــت مطلــوب با اســتفاده از انــواع روش های 
آینــده پژوهــی و آینــده نــگاری، اولویــت بنــدی وبرنامــه 
ریــزی اجــرای اقدامــات اصاحــی، اجــرای پــروژه هــای 
ــرای  بازطراحــی و کنتــرل اقدامــات صــورت پذیرفتــه، ب
ــک  ــی ی ــی و پژوهش ــور مطالعات ــه ام ــی ب ــت بخش کیفی
ــا  عنــوان جامــع و کان انتخــاب گردیــد و مقــرر شــد ب
ــه  ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ــد و ب ــام  من ــاذ نگــرش نظ اتخ
ابعــاد و جوانــب، موضــوع توســط تیــم پژوهشــی قــوی 

و منســجم مــورد بررســی قــرار گیــرد.

عصر روز سه شنبه در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار 
 گردید:

"جلسه کمیته نظارت بر طرح هاي پژوهشي پژوهشکده 
تعلیم و تربیت"

جلســه کمیتــه نظــارت بــر طــرح هــاي پژوهشــي 
پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت در تاریــخ ۹۸/۲/31 بــا 
حضــور آقایــان دکتــر کریمي)رییــس پژوهشــگاه(، خوش 
ــي،  ــم و تربیت(،رعنای ــکده تعلی ــس پژوهش ــق )رئی خل
دکتــر پرتــو، حکمتــي و خانــم هــا: دکتــر صمــدي، 
ــرورش  ــی پ ــز مل ــرم مرک ــس محت ــي )ریی ــر مهاجران دکت

عبدموالیــي  و  درخشــان(،دکتررضایي  اســتعدادهاي 
ــوزش و  ــات آم ــگاه مطالع ــات پژوهش ــالن جلس در س

ــد. ــکیل ش ــي 16 تش ــاعت 1۴ ال ــرورش از س پ

ابتــدا آقــاي دکتــر کریمــي ضمــن خیــر مقــدم بــه 
ــه هــدف برگــزاري ایــن جلســه مبنــي  اعضــاء جلســه ب
ــاي پژوهشــي پژوهشــگاه  ــت طــرح ه ــاي کیفی ــر ارتق ب
ــم  ــرورش پرداخــت. ســپس خان ــوزش و پ مطالعــات آم
عبدموالیــي، مجــري طرح، گزارشــي از طــرح پژوهشــي 
»بررســي ابعــاد دینــداري و هویــت ملــي دانــش پژوهــان 
نظــري،  مبانــي  پژوهــش،  اهــداف  جــوان«  شــامل 
ــي(،  ــت مل ــداري و هوی ــه )دین ــورد مطالع ــاي م متغیره
ــري آن هــا،  ــدازه گی ــزار ان نحــوه ســنجش متغیرهــا و اب
نحــوه نمونــه گیــري ، روش جمــع آوري اطاعــات 
و یافتــه هــاي حاصلــه از هــر کــدام از ابزارهــا بــه 

ــد. ــه  نمودن ــل  ارائ تفصی

ســپس خانــم دکتــر مهاجراني)رئیــس مرکــز ملــي 
پــرورش اســتعدادهاي درخشــان و دانــش پژوهــان 
جــوان( بــه عنــوان بهــره بــردار و دکتــر رعنایــي هــر یــک 
ــه طــور مبســوط در مــورد طــرح پژوهشــي اظهاراتــي  ب
ــه پاســخ  ــس از بحــث و نظــر و ارای ــتند. پ ــان داش را بی
ــه نظــارت، گــزارش  ــرم کمیت ــات اعضــاي محت ــه ابهام ب
ــر  ــا در نظ ــي ب ــي و محتوای ــاظ فن ــرح از لح ــي ط نهای
گرفتــن اصاحــات مــورد درخواســت بهــره بــردار 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــد اعض ــورد تایی ــرم م محت

نشست های هم اندیشی 
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اولین جلسه کار گروه پژوهشي " توسعه و کاربست 
تحقیقات حوزه اقامه نماز در مدارس" در پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش برگزار گردید:

" ما به کاربست نتایج پژوهش ها در حوزه اقامه نماز 
در مدارس نیاز داریم "

اولیــن جلســه کار گــروه پژوهشــي " توســعه و کاربســت 
تحقیقــات حــوزه اقامــه نمــاز در مــدارس" بــا موضــوع " 
بررســي الزامــات اجرایــي طــرح جامــع تقویــت و تعمیــق 
فرهنــگ اقامــه نمــاز در مراکــز آموزشــي و تربیتــي" 
ــگاه  ــس پژوهش ــي )رئی ــر کریم ــان: دکت ــور آقای ــا حض ب
ــق  ــوش خل ــر خ ــرورش(، دکت ــوزش و پ ــات آم مطالع
ــاي  ــاب آق ــت(، جن ــم و تربی ــکده تعلی ــس پژوهش )رئی
ــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز(، حجــت االســام  مظفــر )قائ
و المســلمین اســکندري )معــاون حــوزه نمــاز دفتــر قــرآن 
ــر  ــا: دکت ــرورش( و خانمه ــوزش و پ ــرت وزارت آم و عت
ــخ ۹۸/3/۲1 از ســاعت  ــي در تاری ــد موالی صمــدي  و عب
1۴ الــي 16 در پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش 

تشــکیل شــد.

ابتــدا جنــاب آقــاي دکتــر کریمــي ضمــن خیــر مقــدم بــه 
اعضــاي حاضــر در جلســه، بــه بیــان اهمیــت و ضــرورت 
تشــکیل ایــن کارگــروه پرداخــت وضــرورت اهتمــام بــه 
موضــوع کاربســت نتایــج پژوهشــي در حــوزه اقامــه نمــاز 
را یادآورشــد. وي بــا تاکیــد بــر کاربســت پژوهــش هــاي 
مهــم و اساســي، ابــراز امیــدواري کــرد کــه جلســات ایــن 
کارگــروه بتوانــد وزارت آمــوزش و پــرورش را در اشــاعه 
و کاربســت یافتــه هــاي پژوهشــي در بخــش اقامــه نمــاز 
ــتي و  ــاي کاربس ــته ه ــد بس ــي و تولی ــز آموزش در مراک

نشست های هم اندیشی 
ــاند . ســپس  ــاري رس ــا ی ــا و فراینده اصــاح روش ه
ــاب  ــدا جن ــي خــود شــد. ابت جلســه وارد دســتور اصل
ــي  ــامانه ارزیاب ــدازي س ــه " راه ان ــکندري ب ــاي اس آق
ــي  ــامانه در ارزیاب ــن س ــش ای ــاز" و نق ــاي نم فعالیته
ــت و  ــه تقوی ــتاد در زمین ــف و س ــوزه ص ــرد ح عملک
ــاد آور شــد کــه  تعمیــق فرهنــگ نمازاشــاره نمــود و ی
در حــال حاضــر کلیــه مراکــز آموزشــي موظــف شــده 
انــد کــه فعالیــت هــاي خــود در زمینــه " اقامــه نمــاز"را 
در ایــن ســامانه گــزارش دهنــد. از ایــن رو ایــن ســامانه 
ــت  ــي از وضعی ــي را در ارزیاب ــش مهم ــد نق ــي توان م
ــز آموزشــي را در  ــه نمــاز در مراک ــه اقام موجــود برنام
ــپس  ــد. س ــه  قرارده ــن عرص ــگران ای ــار پژوهش اختی
ــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز در  جنــاب آقــاي مظفــر قائ
ــه  ــردي در زمین ــاي کارب ــش ه ــام پژوه ــتاي انج راس
تقویــت و تعمیــق فرهنــگ اقامــه نمــاز در مراکــز 
آموزشــي یــاد آور شــدند کــه بهتریــن سیاســتگذاري در 
حــال حاضــر در زمینــه حــوزه" نمــاز" فاصلــه گرفتــن 
از کارهــاي پراکنــده و تمرکــز بــر روي" ارزشــیابي 
ــاز  ــه نم ــگ اقام ــق فرهن ــت و تعمی ــع تقوی ــرح جام ط
در مراکــز آموزشــي و تربیتــي" اســت . چــرا کــه ایــن 
مطالعــه اگــر بــه درســتي انجــام بشــود یافتــه هــاي آن 
ــن  ــازدر در ای ــورد نی ــر پاســخ هــاي م ــد  اکث ــي توان م
عرصــه  را در اختیــار سیاســتگذاران ایــن حــوزه قــرار 
دهــد. در ایــن نشســت بــر نقــش بــي بدیــل خانــواده و 

ــد شــد. ــدان تاکی ــي فرزن ــادران در تربیــت دین م

در پایــان جلســه پیشــنهاد شــد کــه دیگــر دســت انــدر 
ــاي  ــاز و حــوزه ه ــران حــوزه نم کاران و صاحــب نظ
تاثیــر گــذار از جملــه معاونــت برنامــه ریــزي و توســعه 
ــش ،  ــازمان پژوه ــوزش و پرورش،س ــع وزارت آم مناب
انجمــن اولیــاء و مربیــان ، ســتاد همــکاري هــاي حــوزه 
هــاي علمیــه و آمــوزش و پــرورش و مدیــران مدارســي 
کــه داراي تجــارب موفــق در حــوزه اقامــه نماز هســتند 

بــه جلســات کارگــروه دعــوت شــوند.
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گزارشی از  نشست  هم اندیشی با موضوع:

» بررسی و نقد جایگاه  کتابهای کمک درسی  در 
نظام آموزشی ایران با تاکید بر درسهای علوم تجربی 

و ریاضی«

در روز دوشــنبه مــورخ ۹۷/10/1۷ از ســاعت 13:30 
لغایــت 16:۴۵ درســالن اجتماعــات پژوهشــگاه مطالعات 
آمــوزش و پــرورش نشســت هــم اندیشــی بــا موضــوع 
ــی در  ــک درس ــای کم ــگاه  کتابه ــد جای ــی و نق »بررس
ــوم  ــهای عل ــر درس ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی ای ــام آموزش نظ
تجربــی و ریاضــی« بــا حضــور جمعــی از متخصصــان، 
معلمــان، ســرگروه هــای دروس علــوم تجربــی و ریاضی 
ــان  ــي و کارشناس ــات علم ــاي هی ــران، اعض ــهر ته ش
ــرورش؛  ــوزش و پ ــات آم ــگاه مطالع ــی پژوهش پژوهش
ــزی  ــه ری ــکده برنام ــه پژوهش ــوم پای ــروه عل ــط گ توس

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــای آموزش ــی و نوآوریه درس

ــن  ــال مدعوی ــارکت فع ــا مش ــه ب ــت ک ــن نشس  در ای
برگــزار شــد ، حضــار  محتــرم نظراتشــان را ارائــه 
کردنــد. اکثــر نظــرات حضــار برگرفتــه از تجربــه زیســته 

ــود. ــدارس ب ــان در م ــه ای ایش حرف

نشست های هم اندیشی 

ــل  ــورد عل ــده در م ــرح ش ــرات مط ــدي نظ ــع بن در جم
ــطوح  ــي در س ــک درس ــاي کم ــد کتابه ــش و رش پیدای
مختلــف آموزشــي بیــش از صــد و چهــل نکتــه توســط 
حضــار مطــرح شــد کــه شــامل دو دســته نظــرات مثبــت 
ــود. ــای کمــک درســی ب ــورد نقــش کتابه ــی در م و منف

• دســته اول از نظــرات ارائــه شــده در جهــت تاییــد بــه 
کارگیــری کتابهــای کمــک درســی، دارای محورهایــی بــه 

شــرح زیــر اســت:

1. مشــکل کتــاب هــای درســی- برگرفتــه از نظراتــی بــه 
شــرح زیــر:

ــی،  ــه درس ــص برنام ــرای ناق ــف و اج ــف در تالی  »ضع
ــم  ــوش فه ــذاب و خ ــهای ج ــری روش ــه کارگی ــدم ب ع
ــاختار  ــودن س ــم ب ــی،  نامنظ ــک درس ــای کم در کتابه
کتابهــای درســی، نیــاز آشــکار مطالــب کتابهــای درســی 
بــه کتابهــای کمــک درســی، بســط دادن مفهــوم و عمیــق 
ــی  ــی، دسترس ــک درس ــای کم ــب کتابه ــدن مطال ــر ش ت

ــای کمــک درســی« ــه کتابه راحــت ب

ــی از  ــب اضافی-ناش ــتن مطال ــه دانس ــان ب ــاز معلم ۲. نی
ــر: ــه شــرح زی ــی ب نظرات

»عــدم ارائــه کتــاب راهنمــای معلــم و کتــاب کار دانــش 
آمــوز توســط دفتــر تالیــف، عــدم تولیــد بســتههای 
آموزشــی بــرای کتابهــای درســی نونگاشــت، تنــوع 
ــد  ــس، تســریع در فرآین ــد تدری ــه فرآین ــم ب بخشــی معل
ــن  ــس معلمــان، تامی ــره وری تدری ــش به ــس، افزای تدری
ــی،  ــک درس ــای کم ــه کتابه ــان ب ــه معلم ــای اولی نیازه
ــد التالیــف، توســعه  تنــوع مطالــب در کتــاب هــای جدی
تجــارب یادگیــری، تدریــس معلمــان نامســلط بــه کتــاب 

ــی« درس

3.  رواج مراکــز تیزهوشــان و احســاس نیــاز بــه کتابهــای 
ــه  ــا- برگرفتــه از نظراتــی ب کمــک درســی از ســوی اولی

شــرح زیــر:

ــتهای  ــدارس، سیاس ــدد در م ــای متع ــزاری آزمونه »برگ
خصوصــی ســازی، جبــران خــاء مــادران کارمنــد، فشــار 
ــان  ــه معلم ــوزان ب ــش آم ــن دان ــه و والدی ــر مدرس مدی

ــای کمــک درســی« . ــی کتابه ــرای معرف ب
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•  دســته دوم نظــرات کــه در مخالفــت بــا بــه کارگیــری 
ــد؛ شــامل ســه  ــه شــده ان ــای کمــک درســی ارائ کتابه

محــور اســت؛ کــه عبــارت انــد از:

ــی-  ــک درس ــای کم ــان کتابه ــت مولف ــن هوی 1. تعیی
ــر : ــرح زی ــه ش ــی ب ــه از نظرات برگرفت

ــی  ــه معلم ــه تجرب ــاز ب ــی نی ــای درس ــان کتابه  » مولف
دارنــد. اگــر معلــم و دانــش آمــوز کتــاب کمکــی 

ــد« ــه ده ــف ارائ ــر تالی ــد دفت میخواهن

۲. عــدم رعایــت هــدف هــای تعلیــم و تربیــت- برگرفته 
از نظراتــی بــه شــرح زیر:

ــرار  ــا ق ــت گــم شــده اســت!، آی ــم و تربی »هــدف تعلی
اســت همــه وارد دانشــگاه گردنــد؟، آیــا کیفیــت 
ــرورش  ــوزش و پ ــرای آم ــوزان ب ــش آم ــی دان زندگ

ــت؟« ــاک نیس م

3.عــدم رعایــت اســتانداردهای آموزشــی علــوم در 
کتابهــای کمــک درســی- برگرفتــه از نظراتــی بــه شــرح 

ــر: زی
 »در ایــران  بــه واســطه ی بــازار تبلیغــات، کتــاب هایــی 
ــتر  ــد بیش ــت الزم را ندارن ــتاندارد کیفی ــر اس ــه از نظ ک
ــد، اســتانداردهای آموزشــی  ــرار میگیرن ــورد تقاضــا ق م
علــوم در کشــور مــا کدامنــد؟،  نمیتوانیــم بگوییــم 
کتابهــای کمــک درســی نباشــد بلکــه بایــد اســتانداردها 
رعایــت شــوند، مخالــف کتابهــای اســتاندارد نیســتیم، بــا 
انــواع ســواالت بایــد آشــنا شــویم ولــی دانــش آمــوزان 
ــم؛  ــی نمیکنی ــک درس ــای کم ــد کتابه ــه خری را وادار ب
زیــرا کتــاب کمــک درســی بــرای برخــی ســم و بــرای 

برخــی داروســت«.

ــد  ــی ده ــه شــده توســط حضــار نشــان م نظــرات ارائ
کــه یکــی از چالشــهای جــدی و درخــور توجــه نظــام 
آموزشــی ایــران توســعه و گســترش بــی رویــه کتابهــای 
ــا از آن  ــواده ه ــتقبال گســترده خان کمــک درســی و اس

هــا اســت.

 جمع بندی پایانی:

1- بــه نظــر مــی رســد پرهیــز از نــگاه صفــر و صــدی 
بــه موضــوع کتــاب هــای کمــک درســی یکــی از 
ــذف  ــگاه ح ــروز اســت، ن ــای ام ــای سیاســت ه بایده

نشست های هم اندیشی 

ــای  ــت ه ــا واقعی ــی ب ــک درس ــای کم ــاب ه ــق کت مطل
نظــام آموزشــی و منابــع مــورد نیــاز آن ســازگار نیســت.

۲- ســازمان پژوهــش مــی توانــد بــا تجدیــد نظــر 
ــری  ــامان بهت ــه س ــوع را ب ــه ای موض ــاختاری و روی س
برســاند. ســازمان اســتانداردهای معیــن و مصــوب دارد و 
ــه ایــن کتــاب هــا  ــه جــای نــگاه حذفــی ب ــد ب مــی توان
ــخت  ــود س ــوب خ ــتانداردهای مص ــت اس ــاره رعای درب
ــری داشــته باشــد. گیریهــا و نظــارت هــای دقیــق و موث

3- موضــوع بایــد مــورد بررســی دقیــق تــر و نــگاه هــای 
ــم  ــد از تصمی ــه بع ــرد و البت ــرار گی ــر ق ــی بهت کارشناس
ــی  ــات مدیریت ــه جســارت و اقدام ــاز ب هــای مناســب نی

ــر دارد. ــه روزت ــر و ب جــدی ت

"جلسه هم اندیشی به منظور بررسی تجارب و 
مشاهدات ناظران محترم ملی مطالعه بین المللی تیمز 

" 2۰۱۹

بــه منظــور بررســی تجــارب و مشــاهدات ناظــران 
محتــرم ملــی مطالعــه بیــن المللــی تیمــز ۲01۹ و بهــره 
ــرای  ــان در اج ــمند ایش ــاي ارزش ــدگاه ه ــدی از دی من
مطالعــات آینــده، در مــورخ ۹۸/۲/۲3، از ســاعت ۹ الــی 
11 جلســه ای باحضــور مســئولین پژوهشــگاه و ناظــران 

ی
یش

ند
م ا

ی ه
تها

شس
ن



خبرنامه پژوهشی، سال سوم، شماره 6، بهار 1398

44

نشست های هم اندیشی 
ملــی برگــزار شــد. در ایــن جلســه آقایــان دکتــر کریمــی 
کریمی)رئیــس  عبدالعظیــم  پژوهشــگاه(دکتر  )رئیــس 
مرکــز ملــی مطالعــات بیــن المللــی تیمــز و پرلــز(، دکتــر 
ــی  ــر امان ــری، دکت ــر مظاه ــی، دکت ــر رمضان ــری، دکت کبی
طهرانی)مشــاور رئیــس محتــرم ســازمان پژوهــش(، 
دکتــر حذرخانــی، دکتــر نویــدی، حکمتــی، ثقفــی، دکتــر 
ابراهیمــی، متولــی، جــواره، دکتــر احمــدی و دکتــر خالقی 
نــژاد و خانــم هــا دکتــر غــام آزاد،دکتــر زینــي ونــد نژاد، 
ــتند.  ــور داش ــعلي زاده حض ــي و بخش ــکر باغان ــر ش دکت
ــرض  ــن ع ــی، ضم ــر کریم ــای دکت ــه، آق ــاز جلس در آغ
خوشــامد و خســته نباشــید بــه همــکاران گرامــی و تاکیــد 
بــر اینکــه پژوهشــگاه در اجــرای مطالعــات بیــن المللــی 
ــل  آورده  ــه عم ــی ب ــام کاف ــت و اهتم ــز دق ــز و پرل تیم
ــت  ــرورت رعای ــت ،ض ــته اس ــته داش ــرد شایس و عملک
دســتورالعملهای اجرایــی مطالعــات بیــن المللــی را 
خاطــر نشــان کــرد و گفــت اصــاح فرایندهــای آمــوزش 
ــی  ــزی درس ــه ری ــد برنام ــري  در کاس و فرآین و یادگی
ــز  ــز و پرل ــی تیم ــن  الملل ــات بی ــج مطالع ــاس نتای براس
امــکان پذیــر اســت و پژوهشــگاه بــرای کاربســت نتایــج 
تیمــز و پرلــز برنامــه هــاي متعــددی طراحــی کرده اســت 
ــه تائیــد و ابــاغ هســتند. درادامــه ناظــران  کــه در مرحل
محتــرم ملــی، بــه بیــان دیــدگاه هــا و مشــاهدات خــود در 

ــد ــر اجــرای مطالعــه پرداختن ضمــن نظــارت ب

مهمتریــن نقطــه نظــرات مطــرح شــده در ایــن جلســه بــه 
شــرح زیــر اســت:

 الف- نکات کلي:
1- اجــرای مطالعــه تیمز ۲01۹ در اردیبهشــت ســال13۹۸ 
باتوجــه بــه اینکــه حداقــل ۵ اســتان درگیــری جــدی در 

ســیل داشــتند دشــوار بــود.
ــری  ــده و مج ــگ کنن ــتانها هماهن ــیاری از اس ۲- در بس
اســتاني تبحــر و دقــت کافــی در برگــزاری آزمــون هــا و 

ــا  داشــتند. پرسشــنامه ه

ــوع  ــن ن ــد شــد، ای ــی بازدی ــد خدمت 3- از مدرســه خری
ــتند. ــق هس ــد بررســی جــدی و عمی ــدارس نیازمن م

۴-از هماهنــگ کننــدگان و مجریــان اســتاني هم خواســته 
شــود نظــرات و مشــاهدات خــود را درخصــوص اجــراي 

مطالعــه تیمــز ۲01۹ بیــان کننــد.
ــامل  ــتند و ش ــق داش ــرای موف ــه اج ــتانهایی ک ۵- از اس
حــدود ۹0 درصــد اســتانها میشــود، تقدیر و تشــکر شــود
اجــرای  در  بیشــتری  دقــت  دخترانــه  مــدارس   -6

داشــتند. دســتورالعملها 
ــورد مطالعــه تیمــز اطــاع رســاني   ــر اســت درم ۷- بهت
ــي صــورت  ــانه مل ــا مخصوصــا« رس ــانه ه ــق رس ازطری

ــوند. ــه ش ــا توجی ــواده ه ــرد و خان گی
ــازمان و  ــران س ــرای مدی ــز ب ــه تیم ــت مطالع ۸- اهمی

وزارت آمــوزش و پــرورش بیــان شــود.

ب: مشکات اجرایي و آسیب ها
 ج:اصاح روند اجراي مطالعه

د : پشتیباني مالي
ــا  ــتان ه ــه اس ــه ب ــراي مطالع ــار اج ــاغ اعتب 1- در اب

ــود. ــریع ش تس
ــان  ــرای مجری ۲- حــق الزحمــه درنظــر گرفتــه شــده ب

ــد ــر پایــگاه افزایــش یاب اســتانی و مدی
3- بهتــر اســت بــرای تیمــز و پرلــز از مجلــس شــورای 

اســامی بودجــه مجــزا گرفتــه شــود.
 ه : دالیل کاهش عملکرد دانش آموزان ایراني

مقرر شد :

ــط  ــئوالن مرتب ــور مس ــا حض ــري ب ــه دیگ 1- در جلس
ــز و پژوهشــگاه ، اصاحــات الزم در  ــز و پرل ــز تیم مرک
ــه تیمــز بررســي و  ــي مطالع ــاي اجرای دســتور العمــل ه

ــود. ــنهاد ش پیش

ــه  ــبت ب ــتاني نس ــدگان اس ــگ کنن ــان و هماهن ۲- مجری
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــاهدات و نق ــزارش مش ــال گ ارس

ــد. ــدام نماین ــود اق ــتان خ ــه در اس ــراي مطالع اج
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برگزاری جلسه مشترك بین پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش و ستاد همکاري های حوزه های 

علمیه و آموزش و پرورش به منظور :

" بررسي و تعیین وضعیت پیشنهاده پژوهشي 
ارزشیابي از اجرای طرح امین "

ــای  ــوزه ه ــای ح ــتاد همکاریه ــت س ــرو درخواس  پی
ــي و  ــر بررس ــي ب ــرورش مبن ــوزش و پ ــه و آم علمی
تعییــن وضعیــت پیشــنهاده پژوهشــي " ارزشــیابي 
ــگاه  ــن پژوهش ــترکی بی ــه مش ــن " ،جلس ــرح امی از ط
مطالعــات آمــوزش و پــرورش و ســتاد همــکاري هــادر 
ــا حضــور  تاریــخ ۹۸/1/۲۵ از ســاعت 13:30 الــي 1۵ ب
ــي،  ــق، رحیم ــوش خل ــر خ ــر کریمي،دکت ــان دکت آقای
ــي و  ــدي، موالی ــر صم ــم دکت ــي، خان ــي، حکمت بهرام
امینــي نســب و جنــاب آقــای تمســکی )پیشــنهاد دهنــده 
ــوزش و  ــات آم طــرح پژوهشــی( در پژوهشــگاه مطالع

ــد.   ــزار ش ــرورش برگ پ

ــن  ــگاه( ضم ــس پژوهش ــر کریمي)رئی ــاي دکت ــدا آق ابت
ــه هــدف  ــه اعضــاي حاضــر در جلســه ب خیــر مقــدم ب
ــي  ــث و بررس ــر بح ــي ب ــه  مبن ــن جلس ــزاري ای برگ
پیرامــون طــرح پژوهشــي »ارزشــیابي از  مــدارس 
طــرح امیــن« پرداختنــدو اشــاره داشــتند کــه بــا توجــه 
بــه جلســه ي شــوراي پژوهشــي پژوهشــگاه مبنــي بــر 
ــر  ــد ب ــوزال، ارزشــیابي از طــرح امیــن  بای ــم پروپ تنظی
اســاس" چارچــوب مصــوب طرح تربیتــي امیــن " مورد 

نشست های هم اندیشی 

ــه  ــن جلس ــد در ای ــرر ش ــرد ومق ــرار گی ــر ق ــد نظ تجدی
ــد.   ــل آی ــه عم ــه ب ــن زمین ــي در ای ــري نهای تصمیمگی

ــده در  ــرح ش ــر مط ــار نظ ــق اظه ــه طب ــه اینک ــه ب باتوج
جلســه، بررســی طــرح ارزشــیابی مــدارس امیــن موخــر 
ــی  ــن اســت و طــرح اصل ــی امی ــر بررســی طــرح تربیت ب
دارای نکاتــی اســت، جلســه وارد بررســی پیرامــون 
ــق  ــوش خل ــر خ ــد.آقاي دکت ــن" ش ــي امی ــرح تربیت " ط
)رئیــس پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت( بــه کاســتیهایي کــه 
داوران ایــن طــرح بــه آن توجــه کــرده بودنــد اشــاره کــرد.

جنــاب آقــاي رحیمــي )معاونــت محتــرم پژوهشــي ســتاد 
ــن  ــرح امی ــیابي ط ــه ارزش ــان نمودک ــا (بی ــکاري ه هم
ــتاد  ــه س ــال ۹3 جلس ــه در س ــد ک ــاز ش ــا آغ ــن ج از ای
ــت   ــر وق ــي) وزی ــر فان ــاي دکت ــا حضــور آق ــا ب همکاریه
ــهري)  ــینی بوش ــه حس ــت ال ــرورش( و آی ــوزش و پ آم
مدیریــت حــوزه هــاي علمیــه( تشــکیل شــد و در جلســه 
ــا در   ــش آنه ــه و نق ــان در مدرس ــور مبلغ ــورد حض در م
تحقــق اهــداف تربیتــي مــدارس گفتگــو شــد و قرارشــد 
ارزشــیابي از حضــور مبلغیــن در مــدارس صــورت گیــرد 

ــردد. ــن ارزشــیابی گ ــدارس امی ــه اینکــه م ن

ــرم  ــر محت ــات ارســالي از ســوي دبی ــه بررســي مکاتب البت
ــوزش  ــه و آم ــاي علمی ــوزه ه ــاي ح ــکاري ه ــتاد هم س
دفترذیربــط  درخواســت  کــه  داد  نشــان  وپــرورش 
ــچ  ــوده اســت و هی ــن ب ــدارس طــرح امی ،ارزشــیابي از م
گونــه اشــاره اي بــه ارزشــیابي حضــور مبلغیــن دینــي در 

ــت. ــده اس ــدارس نش م

ــتاد  ــاز س ــورد نی ــش م ــق پژوه ــوان دقی ــد عن ــرر ش مق
ــرورش  ــه و آمــوزش و پ همکاریهــاي حــوزه هــاي علمی
طــي نامــه رســمي بــه پژوهشــگاه ابــاغ شــود تــا 
ــد پژوهشــي خــود  ــد را در فراین ــوان جدی پژوهشــگاه عن

ــد. ــرار ده ق
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" نقدي بر اجراي ارزشیابي دوره اي از برنامه هاي 
درسي جاري"

ایرج خوش خلق)سرپرست پژوهشکده تعلیم و تربیت و عضو 
هیات علمي پژوهشگاه(  

ــاال دســتي نظــام  در ســاحت هــاي ششــگانه  اســناد ب
تعلیــم و تربیــت رســمي آمــده اســت ،  برنامــه هــاي 
درســي بــراي تامین ایــن نیازهــا در ســطح یادگیرندگان 
طراحــي ،  تدویــن و اجــرا مــي شــود. نخســتین گام در 
تدویــن برنامــه هــاي درســي نوشــتن عملیاتــي نیازهاي 
ــي درســطح  ــداف کل ــه صــورت اه شناســایي شــده ب
ــپس در  ــا( س ــداف دوره ه ــي )اه ــاي تحصیل دوره ه
ســطح پایــه هــاي تحصیلــي و هریــک از حــوزه هــاي 
یادگیــري مــورد انتظــار اســت .الگــوي نوشــتن اهــداف 
دوره هــا و پایــه هــا در اســناد باالدســتي نظــام تعلیــم 
و تربیــت رســمي جمهــوري اســامي آمیختــه اي 
از1- مبانــي نظــري تحــول بنیادیــن ۲-  ســند تحــول 
ــي اســت.  ــي مل ــه درس ــام برنام ــن  و 3- زیرنظ بنیادی
ــپس  ــداف دوره و س ــت در گام اول  اه ــذا الزم اس ل
ــا براســاس  ــه ه ــري و پای ــاي یادگی اهــداف حــوزه ه
ــته شــود و در گام دوم  ــه رســمي نوش ــه گان ــع س مناب
ــر آن اهــداف تحــت عناصــر  ــي ب ــه درســي مبتن برنام
محتــوا، روش آمــوزش،روش ارزشــیابي و بســته هــاي  
ــه  ــن ؛ در مرحل ــه تدوی ــا آن برنام ــط ب ــي مرتب آموزش
اعتباربخشــي درونــي  اجــراي آزمایشــي و در نهایــت 
پــس از اعتبــار بخشــي درونــي  جهــت اعتبــار بخشــي 
ــه صــورت آزمایشــي  در برخــي از مناطــق   ــي ب بیرون
آموزشــي  اجــرا شــود . پــس از تاییــد اعتبــار درونــي 
ــرط  ــا ش ــده ب ــن ش ــي تدوی ــه درس ــي ، برنام و بیرون
ــه  ــي ب ــه اي در ســطح مل ــات زمین ــدن الزام فراهــم آم

صــورت رســمي اجــرا شــود.

ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزي آموزشــي درحــال 
ــراي برداشــتن گام  حاضــر مشــغول ســازمان دهــي ب
ــوي  ــن الگ ــي تدوی ــي یعن ــزي درس ــه ری اول برنام
نوشــتن اهــداف دوره هــا و پایــه ها و نیز حــوزه هاي 
یادگیــري یــازده گانــه براســاس اســناد باالدســتي ســه 
گانــه بویــژه زیــر نظــام  برنامــه درســي ملــي اســت . 
هرچنــد در ســال هــاي قبــل در اثــر تــاش مضاعــف 
همــکاران دفتــر تالیــف کتــب درســي ،  اهــداف دوره 
هــا ي تحصیلــي  تهیــه شــده اســت کــه قابــل تقدیــر 
ــف در  ــل ضع ــه دلی ــداف ب ــن اه ــا ای ــد ام ــي باش م
ــي  ــازمان ده ــراي س ــر ب ــوژي معتب ــاب متدول انتخ
ــام  ــر نظ ــواي زی ــاد محت ــت از مف ــز غفل ــا و نی آن ه
ــکاالتي  ــا اش ــوده و ب ــص ب ــي ناق ــي مل ــه درس برنام
روبرواســت کــه الزم اســت مجــددا بازنویســي شــود 
.لــذا در گام اول  انتظــار مــي رود اهــداف دوره هــا و 
پایــه هــاي مرتبــط بــا حــوزه هــاي یادگیــري در طول 
یکســال آتــي طراحــي ســپس در ســال هــاي بعــدي 
گام دوم برنامــه درســي کــه طراحــي برنامــه ؛ اعتبــار 
بخشــي درونــي و بیرونــي را شــامل مــي شــود آغــاز 

گــردد  
در ایــن رابطــه اجــراي ارزشــیابي دوره اي از برنامــه 
درســي خــواه دوره اول ابتدایــي ،خــواه دوره دوم و یا 
ــا چالــش مواجــه هســت .زیــرا   دوره هــاي دیگــر  ب
ــام  ــژه زیرنظ ــتي بوی ــناد باالدس ــرد اس ــا رویک ــر ب اگ
ــاي در دوره  ــه ه ــیابي برنام ــه ارزش ــه درســي ب برنام
هــا پرداختــه شــود ،الزم اســت مجــددا تاکیــد شــود 
ــي  ــه تحصیل ــوز اهــداف دوره هــاي چهارگان ــه هن ک
)کــه بــه طورناقــص تهیــه شــده اســت( و نیــز 
ــته  ــري نوش ــاي یادگی ــوزه ه ــاو ح ــه ه ــداف پای اه
ــي  ــه درســي مبتن ــه برنام نشــده اســت چــه رســد ک
ــد .  ــرا باش ــال اج ــده و در ح ــن ش ــا تدوی ــر آن ه ب
ــاي درســي و  ــه ه ــن برنام ــي شــوم تدوی ــاد آور م ی
ــه هــاي تحصیلــي جــاري   بســته هــاي آموزشــي پای
در مــدارس و  تغییــرات ســاالنه در آن هــا  براســاس 
ــورد  ــي، م ــاي تحصیل ــه ه ــا و پای ــداف دوره ه اه
تاکیــد اســتاد باالدســتي ســه گانــه نیســت زیــرا هنــوز 
ایــن اهــداف آمــاده نشــده اســت بلکــه برنامــه هــاي 
درســي جــاري  براســاس تغییــر شــتاب زده ســاختار 
ــرد  ــطح خ ــدي درس ــاي ج ــیب ه ــه آس 3-3- 6 ک
ــت،  ــرده اس ــت وارد ک ــم و تربی ــام تعلی و کان برنظ
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طراحــي؛ تدویــن و در ســطح مــدارس اجــرا شــده اســت. 
لــذا در ایــن خصــوص بایــد از خــود پرســید در شــرایطي 
کــه برنامــه هــاي درســي جــاري هنــوز براســاس اهــداف 
ــه  ــام برنام ــر نظ ــژه زی ــتي بوی ــه باالدس ــه گان ــناد س اس
درســي تدویــن و اعتبــار بخشــي نشــده اســت ،ضــرورت 
ــي  ــاي درس ــه ه ــیابي دوره اي از برنام ــرد  ارزش و کارک
ــوده  ــاختار ب ــتاب زده س ــر ش ــي از تغیی ــه ناش ــود ک موج
ــن  ــم تری ــر مه ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ــت ؟ ب ــت ،چیس اس
ــي  ــي را اگاه ــه درس ــیابي دوره اي از برنام ــدف ارزش ه
ــي  ــر بررس ــن ت ــارت روش ــه عب ــداف و ب ــق اه از تحق
ــه و  ــاي جامع ــن نیازه ــي در تامی ــه درس ــي برنام اثربخش
در ســطح خــرد نیــاز هــاي یادگیرنــده در یــک دوره ســه 
ســاله  تلقــي کنیــم ، نتایــج حاصــل از ایــن ارزشــیابي هــا 
در حالــي کــه هنــوز بــراي تامیــن  نیازهــاي مــورد انتظــار 
ــه تنهــا اهــداف  ــه ن ــر اسنادباالدســتي ســه گان ــي ب و مبتن
بلکــه برنامــه درســي تدویــن نشــده اســت ، چــه فایــده اي 
بــراي نظــام تعلیــم وتربیــت دارد ؟  فایــده – هزینــه  ایــن 
نــو ع ارزشــیابي هــا چیســت ؟ و ســواالت مشــابه دیگــر .

ــه اســت  ایــن کتــاب یــک گام کاربــردی و تحــول گرایان
ــوب و مصــور  ــا شــرحی مناســب و گزارشــی مکت ــه ب ک
ــی و  ــون ادب ــی از مت ــه های ــن از نمون ــی روش و ترجمان
اطاعاتــی و ســئواالت قابــل انتشــار مطالعــات بیــن 
ــه  ــه ارائ ــز( ۲016 ب ــواد خواندن)پرل ــی پیشــرفت س الملل
خاصــه ای از نتایــج ایــن مطالعــه در طــول ســال )۲001 
تــا ۲016( بــه همــراه کلیــد و درصــد پاســخ هــای درســت 
دانــش آمــوزان ایــران در مقایســه بــا میانگیــن بیــن المللــی 
ــئواالت  ــذاری س ــره گ ــح و نم ــای تصحی ــز راهنم و نی

ــردازد. پاســخ ســاز مــی پ

از آنجــا کــه توانایی»خوانــدن« و درک مطلــب، زیــر بنــای 
همــه یادگیــری هاســت. مخاطــب اصلــی ایــن مجموعــه، 
ــارم  ــه چه ــان پای ــژه معلم ــه وی ــی ب ــان دوره ابتدای معلم
هســتند کــه نقــش مهــم و تعییــن کننــده ای در تقویــت و 
پــرورش ســواد خوانــدن دانــش آمــوزان بــه عهــده دارنــد.

ــه  ــل توجــه و از جمل ــکات قاب ــاب بیانگــر ن ــوای کت محت
ایــن نکتــه اســت کــه از رفــع دغدغــه چگونگــی برخــورد 
و راهبــری دانــش امــوزان باهــوش و بــا انگیــزه ای کــه در 
توانایــی درک مطلــب و مهــارت ترکیــب و تلفیــق عبــارت 
هــا و مفاهیــم در الیــه هــای عمیــق تــر یادگیــری دچــار 
مشــکل هســتند مــی کاهــد . همچنیــن مقایســه عملکــرد 
ــا ایــن موضــوع و  ــر موفــق در مواجهــه ب کشــورهای برت
بــا نگاهــی اجمالــی بــه نتایــج پرلــز در ســال هــای اخیــر 
مــی تــوان دریافــت کــه یکــی از مهــم تریــن عوامــل رفــع 
مشــکل و ایجــاد ایــن برتــری، صاحیــت هــای حرفــه ای 
ــوده  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــدن ب ــوزش خوان ــان در آم معلم
اســت. اگــر معلمــان بتواننــد مهــارت ســواد خوانــدن را در 
دانــش آمــوزان ارتقــا دهنــد فراینــد یادگیــری را در همــه 

زمینــه هــا فراهــم مــی ســازند.

ــا معرفــی  ــرآن اســت کــه ب ــه ب ایــن کتــاب گــزارش گون
ماهیــت متــن هــای آزمــون پرلــز کــه بــا طــرح ســئواالت 
ــی و  ــه ای در بخــش هــای ادب ــد گزین پاســخ ســاز و چن
اطاعاتــی الیــه هــای یادیگــری دانــش امــوزان را از ســاده 
بــه پیچیــده در حیطــه هــای مختلــف مــورد ســنجش قــرار 
مــی دهــد. ایــن پیــام مهــم را بــه معلمــان گرامــی منتقــل 
نمایــد تــا بــا بهــره گیــری از روش هــای فعــال و درگیــر 
ســاختن دانــش آمــوزان در فراینــد یادگیــری خوانــدن از 
ــای  ــئوال ه ــه و طــرح س ــورد عاق ــای م ــن ه ــق مت طری
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ــک  ــد ی ــه در ح ــدن« را ن ــان »خوان ــز، آن ــر برانگی تفک
ــاز اساســی  ــک نی ــه ی ــه منزل ــه ب ــف درســی، بلک تکلی
در زندگــی خویــش  تلقــی کننــد. نویســندگان گــزارش 
کوشــیده انــد روش هــای نویــن خوانــدن و درک 
مطلــب در دوره آمــوزش ابتدایــی را توســعه و تعمیــم 
بخشــند تــا بتــوان از ایــن طریــق آمــوزش خوانــدن را 

ــه اســتانداردهای جهانــی نزدیــک تــر ســاخت. ب

از  مهمــی  گنجینــه  را  مجموعــه  ایــن  تــوان  مــی 
اطاعــات و ملزومــات آموزشــی بــرای کیفیــت بخشــی 
بــه فراینــد یاددهــی- یادگیــری در حــوزه زبــان 
ــش  ــدن در دان ــارت خوان ــب و مه ــوزی، درک مطل آم
ــز )پیشــینه  ــا مطالعــه پرل ــی ب آمــوزان و آشــنایی اجمال
 PIRLS ــی ــز لیترس ــواد خواندن(پرل ــش آن در س و نق
کــه  شــمرد  بــر   ePIRLS پرلــز ای   LITERACY و 
ــل  ــی قب ــان آموزش ــان و معلم ــه مربی ــر جامع ــاوه ب ع
از دبســتان، دوره دبســتان و حتــی دوره متوســطه اول و 
مدیــران مــدارس مــی توانــد منبــع بســیار مهــم و قابــل 
اعتنــا و اســتناد بــرای سیاســت گــذاران تصمیــم گیــران 
آموزشــی، کارشناســان، پژوهشــگران و دانشــجویان در 

ــد. ــور باش ــی کش ــتادی و اجرای ــف س ــطوح مختل س
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