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گزارش

در »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی« نشســت های جدیدی را آغاز کرده ایم، البته با این تغییر رویه که دعوت از 
میهمانان بر عهدة ناشران گذاشته شود و ما نیز در آنجا میهمان باشیم. انتشارات مدرسه برای اولین نشست پیش دبستانی  
قبول زحمت كرده و دعوت از ناشران را بر عهده گرفته است. جا دارد از انتشارات مدرسه و همكارانشان که زحمات زیادی 

برای برگزاری این جلسه کشیده اند تشكر کنیم. 

 مــا در حــوزة پیش دبســتانی بــا یك سلســله مســائل 
روبه رو هستیم و امروز قصد داریم بخش هایی از آن ها 
را طرح كنیم و به دنبال راه هایی باشیم كه این مشکالت 
را در کتاب هــای پیش دبســتانی حــل کنند. مــا در حالی 
ایــن نشســت را برگزار می کنیــم كه در ســال های قبل، 
تأیید محتوای پیش دبستانی بر عهدة سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی بــود. اخیراً مجلس مصوبه ای را 
گذرانــده اســت كه تأیید محتــوای دورة مهدها را هم به 
عهدة این ســازمان گذاشــته اســت. ما امروز وارد بحث 
مهدها نمی شویم و فقط موضوع پیش دبستانی مد نظر 

ماست.
 یكــی از دالیــل عمــدة ارزیاب هــا در رد کتاب هــای كار 
كودك و مربی، این است که کتاب های مزبور با هدف ها 
و فعالیت هــای دورة پیش دبســتانی هماهنگــی ندارنــد 
و ایــن موضوع اصلی ترین مشــكل محســوب می شــود. 
احتمــاالً ناشــران و دوســتان، یــا هدف هــا را مطالعــه 
نمی کنند و یا اینکه با آن ارتباط خوبی نمی گیرند. چرا که 
كتاب راهنمای پیش دبستانی، برخالف سایر راهنماها، 
تولید شده و در اختیار همه قرار گرفته است و ناشران 

می توانند آن را مطالعه کنند و به كار بندند. 
اصلی تریــن مشــكل مــا شــناخت جــدی هدف هــا و 
فعالیت های دورة پیش دبســتانی اســت. از طرف دیگر، 
ناشران دورة پیش دبستانی به شدت عالقه مند ورود به 
حیطة آموزش های دبستانی هستند گویا تمایل دارند، 
بچه ّها را ســریع تر به رشــد برســانند! این موضوع برای 

کتاب های پیش دبستانی مشكل ایجاد می کند. 

نیازهایدورهپیشدبستانیرادریابیم
تهرانــیفرجــاد:بنده در چندین دورة اخیر و شــاید از 
دورة نهــم بــه بعد، با این جشــنواره در ارتباط بوده ام و 
می دانم كه كاری ســنگین اســت و جای خســته نباشید 
دارد. ما در آموزش وپرورش و بخش های دیگر همیشه 
به این موضوع اذعان داریم. مخصوصاً اینکه در جریان 
فعالیت های دولتی هم به جهات مختلف، بدنة فعالیت 
دولتی چه بسا كارها را سخت تر می کند. خوش بختانه 
دوســتان در جشــنواره همــواره ســعی دارنــد كــه كار را 
بــه بخش هــای خــارج از دولت و مانند این نشســت ها 

بسپارند، كه واقعاً جای تشكر دارد. 
انتشــارات مدرســه ســعی دارد كــه بــه جــای اصلــی 
و  ناشــران  بیــن  واســط  بتوانــد حلقــة  و  برســد  خــود 
آموزش وپــرورش باشــد. در مــورد آنچــه جنــاب آقــای 
رضایــی فرمودند، قصــد دارم مطالبم را روی چند نكتة 
محــوری بیــان کنــم و اتفــاق مطلوبی بین مــا رخ دهد. 
چون مسئلة مشتركی داریم و می خواهیم با همكاری و 
یاری هم این مسائل را حل كنیم. مسئله تولید كتابی 
بــا كیفیــت خوب برای كودك اســت و عدالت آموزشــی 
این است كه كودك كم برخوردار و كودك برخوردار، هر 
دو به یك میزان از کتاب های مطلوب برخوردار باشند. 
کتاب هــا از جهــات متفــاوت فنــی و محتوایی، قیمتی 
و اقتصــادی می بایــد مطلوب باشــند. یعنی كتابی كه از 
همه نظر مطلوب است، ولی از نظر اقتصادی مطلوب 
و مقرون به صرفه نیســت، همة شــرایط را دارا نیست. 
صــرف نظــر از بحــث مطلوب بــودن، بحث نیــاز جامعه 
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مطرح اســت. در ســطح جامعه، برخی نیازها واقعی و 
برخی دیگر كاذب هستند. رسالت جامعة فرهنگی این 
اســت كــه به نیازهــای واقعی دامن بزنــد و نیاز آفرینی 
کنــد. مثــالً برخــی ناشــران فقــط وارد حــوزة تبلیغاتــی 

شده اند و فقط دید تجاری دارند. 
مــا،  كــه  اســت  الزم  واقعــی  نیازهــای  درخصــوص 
هــم از برنامه هــای واقعی مطلع باشــیم و هــم با بدنة 
اجرایی آشــنایی داشته باشیم. مربیانی را كه در مراكز 
پیش دبســتانی مشغول هســتند، به خوبی رصد کنیم. 
اگر بخواهیم نیاز واقعی اتفاق بیفتد، می باید چند اصل 

را مورد توجه قراردهیم:
یكی اینکه نگاهی تداخلی به پیش دبســتانی، نسبت 
به دورة دبســتان نداشــته باشــیم. محتواها به گونه ای 
آگاهانه تنظیم شوند که این تداخل پیش نیاید به این 
ترتیب به نیاز واقعی نزدیك شــویم. به بیانی دیگر، پا 
در كفش ابتدایی نكنیم و مطالبی را كه به ظاهر جذاب 
و مفید هســتند، ولی مناســب پیش دبستانی نیستند، 
مطــرح نكنیــم. مطالبــی مفیــد خواهند بود كــه بهنگام 
باشــند. مطالــب زودهنگام باعث ســیری كاذب بچه ها 
خواهند شد و در بلندمدت اثر مطلوبی ندارند. به نظر 
بنده باید یك كارشناس ابتدایی و كسی كه از برنامه ها 
و محتواهای ابتدایی مطلع است، در گروه پیش دبستان 
حضور داشته باشد و ایشان نظر و استنتاج های خود را 
دربــارة تولیــدات و كارهــای ما بیان كنــد. بنابراینالزم

استكهبدانیمدرکتابهایابتداییچهمیگذرد. 
نكتــة دیگــر اینکه مطالبی را عنوان نكنیــم كه بچه در 

طوالنی مــدت حــس كند، ایــن مطالب را قبالً شــنیده و 
تكراری است و جذابیتی برای او نداشته باشد. تأكیدات 
ما در برنامة پیش دبستانی این است كه كارها جذابیت 
داشــته باشــند. كارهای نكرده در دورة پیش دبســتانی 
بســیار زیادند و هنر ما این اســت كه آن ها را در قالب 
فعالیت هــای خــوب و با بیان و جلوه هــای هنری خوب 

بتوانیم عرضه کنیم. 
تأكید بعدی این اســت كه ما در دورة پیش دبســتانی 
به رشد همه جانبه و متعادل توجه داریم و قصد نداریم 
بچه هــا تک بعــدی، و تک رشــته ای بــار بیاینــد. به بیانی 
دیگــر، نمی خواهیم نقــاش، ریاضی دان و ... بار بیایند. 
بــه همین دلیل صاحب نظــران خارجی و داخلی عقیده 
دارنــد كــه بایــد آموزش عمومــی ارتقا پیــدا كند. گاهی 
اوقــات كــودك در پیش دبســتانی به جایی می رســد كه 
احساس می کند، استعداد كاری را ندارد. بنابراین باید 
زمینه هایی را در محتواهای خود فراهم آوریم كه باعث 
رشــد همه جانبــة كودك شــود. رشــد همه جانبه همان 

چیزی است كه در راهنماها آمده است.
تعــادل نیز بحث مهمی اســت كه بایــد در بخش اجرا 
جلوه كند و راهنما در این زمینه نیز به مربی كمك كند. 
در بحــث اجرا، دیدگاه ما این اســت كه می باید نگاهی 
تلفیقــی حکم فرمــا باشــد و مــا نباید کتاب هایــی مجزا 
برای ریاضی و علوم داشته باشیم. هرچند آموزش های 
مجزا هم جواب گو هستند و موافقان و مخالفان خود را 
دارند، ولی اســتاندارد و مطلوب این است كه محتواها 
تلفیقــی باشــند. همان طــور كــه ممكــن اســت كودكــی 
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بگویــد هویــج، پیــاز و ... را دوســت نــدارم و ایــن مــواد 
را در غــذای خــود جــدا  کنــد، و مــادر برای رســاندن این 
مواد غذایی مفید، از روش میكس کردن اســتفاده  کند 
تــا كــودك متوجه مواد درون غذا نشــود و آن را بخورد. 
بحــث تنیدگــی حتــی در جنبه هــای مختلــف اجتماعی، 
دینی و مسائل دیگر نیز حائز اهمیت است. هنر ما باید 
در تلفیق و تنیدگی محتواهای مختلف باشد. بنابراین 
نیاز اســت كه در گروه ما، غیر از نویســنده،  برنامه ریز 
آموزشــی و كســی كــه بتوانــد در ایــن زمینه مــا را یاری 
كند، حتماً حضور داشــته باشــد. نشر یك ناشر وقتی با 
اســتانداردها هماهنگ اســت كه كارگروهی متخصص 

در این زمینه ها داشته باشد. 
نكتة دیگر توجه به جنبه های فرهنگی، بومی )منظور 
ایرانــی بــودن و بحــث هویــت ملی اســت و مخاطب ما 
استان ها نیستند( و منطقه ای است. كودك در محتواها 

باید با این المان های فرهنگی ارتباط برقرار كند.
به نظر بنده اگر این محورها رعایت شوند، به نیازهای 
واقعــی كــودك نزدیــك خواهیــم شــد و اگــر آمــوزش 
تلفیقی و رشــد همه جانبه را مورد توجه قرار ندهیم و 
به اصطالح پا در كفش ابتدایی كنیم، به نیازهای كاذب 
رو خواهیــم آورد. مــا قصــد داریــم از كارهای گیشــه ای 
و بــازاری كــه از نظر آموزشــی مطلوب نیســتند، فاصله 
بگیریم. این جلسة ما شبیه جلسة اولیا و مربیان است 
كه در آن دقیقاً روی ســخن با اولیایی اســت که حاضر 
نمی شــوند. در این جلسه هم اشخاصی حاضر نیستند 
كــه باید حضور داشــتند! در این نشســت ها مــا باید به 
حل این مســئله كمك كنیم. در ســازمان پژوهش هم 
همیشه به روی شما باز است و ما نیز در خدمت شما 

هستیم و از چنین گفت  وگوهایی استقبال می کنیم. 

دردورةپیشدبستانیبایدمحتوابهحداقلبرسد
محمدبیگی:اولین مورد پاســخ به این سؤال هاســت 
كــه: آیــا اصالً مــا به محتوا نیاز داریم؟ آیــا می توانیم در 
دورة پیش دبستانی محتوا نداشته باشیم و اینکه نقش 
محتــوا چیســت؟ در اخبار، گزارش ها و ســخنرانی های 
دورة   در  كــه  می شــنویم  آموزش وپــرورش  مســئوالن 
پیش دبستانی باید به سمتی رفت كه محتوا به حداقل 
برسد. دست ورزی بیشتر و مدادورزی كمتر شود. البته 
این حرف ســخن درســتی اســت، ولی اگر بخواهیم در 
کالس هــای پیش دبســتانی بــه ســمت حــذف محتــوا و 
الگوهای كودك محور حركت كنیم، الزم است كه مربی 
فعالیت ها را براساس نیازهای كودك طراحی كند و این 
کار بــه مربــی توانمند، حرفــه ای و عالقه مند به كار نیاز 

دارد. البتــه می دانیــم كه این دوره، یك دورة آموزشــی 
آموزش وپــرورش  اســناد  برخــی  در  و  اســت  رســمی 
به عنوان دورة تحصیلی اصلی بدان اشــاره شده است. 
بنابرایــن بــه محتوا نیــاز دارنــد. باید ببینیم در شــرایط 

كنونی، آیا چنین چیزی وجود دارد یا خیر؟ 
دوستانی كه با پیش دبستانی آشنایی دارند، می دانند 
كه یكی از مشكالت عمدة آموزش وپرورش در این حوزه 
ایــن اســت كــه مربی هــای پیش دبســتانی زیرمجموعة 
بخش غیردولتی محســوب می شوند و از نیروهای آزاد 
هستند. این افراد توسط مؤسس وارد می شوند و پس 
از یكی دو سال كار، جدا می شوند. مؤسسان به منظور 
جلوگیری از مشــكالت بیمه ای، ســنوات، اســتخدامی و 
... از خدمــت طوالنــی یــك مربــی اســتقبال نمی کنند. 
بنابراین عمالً ما در دورة پیش دبســتانی مربی باتجربه 
و توانمنــد نداریــم. در صورتی كه باید روی محتوا تأكید 
بیشتری داشته باشیم، تا اگر مربی هم به اندازة كافی 
توانمند نبود، ضعف مربی توسط محتواهای ما پوشش 

داده شود. 
البتــه از ابعــاد دیگر نیز می تــوان به این موضوع  نگاه 
كــرد و بــه ضــرورت محتــوا پی بــرد. طبق تجربــه ای كه 
مــا در تولیــد محتــوا داریــم، محتــوا را براســاس اصلــی 
كــه آقای تهرانــی فرمودند، یعنی اصــل تلفیق و روش 
آموزشــی واحــد كار شــروع می کنیــم و پیــش می بریم. 
بــه ایــن ترتیب، وقتــی می خواهیــم از ابتدا بــرای دورة 
پیش دبستانی محتوا تولید كنیم، ابتدا واحدهای كاری 
را براســاس زمان بنــدی موجــود تعریــف و مشــخص 
می کنیــم )البتــه قــدم اول نیازســنجی اســت(، ســپس 
شبكة مفهومی را شكل می دهیم و آن را به واحدهای 
کوچک تری تقسیم، و برای هر یك از مفاهیم و عناصر 
ریزتر، محتوا تولید می کنیم. مثالً یك موضوع را با شعر 
و دیگری را با قصه به هدف مورد نظر خود می رسانیم. 
كار تلفیــق و تولیــد کتاب هــای تلفیقــی كاری بســیار 
اغلــب  دلیــل  بــه همیــن  اســت.  و حرفــه ای  مشــكل 
کتاب هایــی كــه در بــازار موجــود هســتند، از این حیث 
ضعــف دارنــد. خیلــی از برنامه ریــزان مــا نــگاه تلفیقی 
ندارنــد و حتــی در آموزش وپــرورش نیــز تلفیق بســیار 
كمرنگ اســت. در دوره های ابتدایی و متوســطه تلفیق 
وجــود نــدارد. بــر كار تلفیــق و مزایــای آن بســیار تأكید 
می شــود، ولــی اطالعــات مــا در ایــن مــورد كــم اســت. 
بــه همیــن دلیــل بســیاری از کتاب هــای موجــود از این 

استانداردها فاصله می گیرند. 
روش دیگــر تولیــد محتوا این اســت كه بــرای تک تک 
هدف هــای ١١ گانــه كه آقای تهرانی هم اشــاره كردند، 

حمیدرضا محمدبیگی

نكتة دیگر توجه 
به جنبه های 
فرهنگی، بومی 
)منظور ایرانی 
بودن و بحث 
هویت ملی است 
و مخاطب ما 
استان ها نیستند( 
و منطقه ای است
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محتــوا تولیدکنیــم.  مثــالً بــرای هــدف اول مهارت های 
جســمی، ریز هدف ها مشــخص شــود )مثل حركت در 
ســطوح شــیب دار( و بــرای آن هــا محتــوا تهیه شــود. با 
همین روش می توانیم كل هدف ها را پوشــش دهیم. 
این روش نیز شیوة درستی است، ولی با این روش از 
بحث تلفیق جدا خواهیم شد. محور کار بودن هدف ها 
به تلفیقی نشــدن كتاب منجر خواهد شــد و ارزیاب در 
اولین نگاه متوجه خواهد شد كه فعالیت اول و دوم آن 

تناسبی با هم ندارند. 
کتاب هــای  حــوزة  در  بنــده  مطالعــات  و  بررســی ها 
پیش دبستانی بیانگر آن است که ناشران باید مخاطب 
كتــاب را به صــورت دقیــق تعریــف کننــد. یك فــرد ٣٥ 
ســاله با فردی ٣٨ ســاله یا فردی ٤٠ ســاله با یك فرد 
٤٥ ســاله تفاوت چندانی ندارند، اما كودك ٤ ســاله با 
كودكــی ٥ ســاله تفاوت هــای اساســی دارد. همچنیــن 
كودكی ٣ ساله با كودك ٤ ساله نیز تفاوت هایی عمده 
دارد. نظام آموزشی، دورة پیش دبستانی را به مدت دو 
سال چنین تعریف كرده است: دورة پیش  از دبستان1، 
و دورة پیش  از دبســتان ٢. پیش از دبســتان ١، شــامل 
بچه های چهار ســال كامل و دورة دوم شــامل بچه های 
پنــج ســال كامــل اســت. بعــد از آن نیز در ســن شــش 
ســال كامــل وارد دورة اول ابتدایی می شــوند. بنابراین 
مخاطب می باید دقیقاً مشخص شود و كتابی كه برای 
كودكان پنج ساله تولید می شود، نباید روی آن عبارت 
پیش دبستانی نوشته شود. کتاب های گروه سنی الف و 

ب شاید به بازنگری جدی نیاز داشته باشند. 
یكــی از معضــالت مــا همین موضوع اســت. ناشــران 
کتاب هایی با عنوان »مناسب برای دورة پیش دبستانی« 
تولید می کنند و حتی اشــاره ای به ردة ســنی مورد نظر 
نیز نمی شود. انگار طوری است كه كودك از تولد تا سن 

٦ سالگی می تواند از آن استفاده كند! 
بحــث دوم كــه بایــد توجــه بیشــتری بــه آن صــورت 
گیرد، تنوع در فعالیت هاســت. برای رســیدن به رشــد 
همه جانبه ای كه آقای تهرانی هم اشاره كردند، ما باید 
فعالیت های متنوعی را مدنظر قرار دهیم. یعنی با یك 
كتاب شــعر شاید نتوانیم به تمام هدف های مورد نظر 
خــود دســت یابیــم. یك كتــاب كار باید به انــدازة كافی 
شــعر، قصه، كاردســتی و نقاشــی داشته باشد و در آن 
بحث و گفت وگو اتفاق بیفتد. برای دورة پیش دبستانی 
حدود ١٢-١١ فعالیت اســتاندارد وجود دارد و این موارد 
بایــد به تناســب در کتاب های ما وجود داشــته باشــند. 
یكی از ایرادها نیز این است كه عمده فعالیت ها را به 
سمت قصه، شعر، یا بحث و گفت وگو سوق می دهیم 

و از بــازی، كاردســتی و فعالیت هــای متنوع دیگر غافل 
می شویم. 

اشــكال مشــهود دیگــر در کتاب های ما این اســت كه 
در طراحی كتاب كه باید به اصول آموزش در آن توجه 
شــود، بی توجهــی می شــود. به هر حال كتــاب با هدف 
آموزش مطلبی خاص به مخاطب خود تولید می شود. 
انتقال مفهوم به مخاطب مســتلزم »فرایند یادگیری« 
یا »فرایند تدریس« است. باید نقطة شروع به گونه ای 
باشــد كه هدف كتاب، هدف كار یا هدف آن صفحه از 
كتــاب معرفی شــود و ســپس فعالیتی بــرای آن هدف 
طراحــی كنیــم. بدیــن معنا كــه تجربه هــای یادگیری را 
برای كودك فراهم كنیم تا كودك بتواند آموزش ببیند. 
در مرحله هــای بعــدی نیــز كتــاب را به ســمتی ببریم 
كــه بتوانیم آموخته های دانش آموز را ارزشــیابی کنیم. 
امــا ناشــران مــا از ابتــدا شــروع بــه ارزشــیابی كــودك 
می کننــد )مانند اینکه دو مفهــوم را به هم وصل كنید، 
ســایه متعلق به كدام شــكل است، كدام رنگ به كدام 
شــكل مرتبط است، شناســایی ردپای حیوانات، و ...(. 
کــودک اول بایــد آمــوزش ببینــد، بعــد اطالعــات كافی 
دریافــت كنــد، و در پایــان ارزشــیابی شــود. بنابرایــن 
ناشران باید برای محتوای مورد نظر خود در کتاب های 
بــا  انجــام دهنــد.  آموزشــی  پیش دبســتانی، طراحــی 
جســت وجویی در اینترنت و مراجعه به سایت سازمان 
پژوهــش می تــوان اســتانداردهای مناســب بــرای یــك 
كتــاب آموزشــی پیش دبســتانی را یافــت. در راهنمــای 
برنامــة درســی نیز بــه خیلی از این موارد اشــاره شــده 

است و دوستان می توانند به آن مراجعه کنند. 
سخن آخر هم اینکه كتاب راهنمای پیش از دبستان 
در دســترس مربیان ما قرار ندارد و بســیاری از مربیان 
و مســئوالن آموزش وپــرورش از وجــود چنیــن كتابــی 
آگاهی ندارند. كاش بشود این كتاب در دسترس عموم 
صاحب نظران و دســت اندركاران حوزة پیش دبســتانی 

قرار بگیرد.

حمیدرضــاشــاهآبادی: مــا در چهارراه تولیــد محتوای 
کتاب های پیش دبستانی كشور هستیم.

از طــرف دیگــر در خانــوادة ســازمان پژوهــش حضور 
داریم كه مطابق اساسنامة پیش دبستانی موظف شده 
است، حداقل مبانی محتوای دورة پیش دبستانی كشور 
را تولیــد کنــد. از طــرف دیگر بــا بدنــة آموزش وپرورش 
در ارتبــاط هســتیم و ادارات كل، مناطــق و حتی گاهی 
مدرســه ّها مســتقیماً با ما در ارتباط هستند و تولیدات 
پیش دبســتانی را از مــا می خرنــد و یــا از ما می خواهند 

حمیدرضا شاه آبادی

گمان می کنم 
به رغم این سابقه 
و موقعیت، آنچه 
باعث می شود كه 
االن حرف زیادی 

برای گفتن نداشته 
باشیم، ارتباط 
نداشتن ما با 
یكدیگر است
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كه تولیدات پیش دبســتانی را كه دارند، در قالب كتاب 
برایشــان منتشــر کنیم. از طرف دیگر، به واســطة این 
ارتبــاط با بدنــة آموزش وپــرورش، با معاونــت آموزش 
ابتدایــی وزارت آموزش وپرورش هــم ارتباطی دورادور 

داریم و از برخی راهنمایی های آنان بهره می گیریم.
بــه همــة ایــن مــوارد موضــوع پخــش مدرســه را نیــز 
اضافه کنید كه باعث می شود با مجموعه ناشران بخش 
خصوصی این حوزه نیز ارتباط داشــته باشیم و بتوانیم 
كارهــای آنــان را هم در قالب »پخش مدرســه« توزیع 

کنیم و به دست مخاطبان برسانیم. 
ما سابقة زیادی در این حوزه داریم و فكر می کنم كه 
اولیــن كاری كه در تولید محتوای پیش دبســتانی انجام 
دادیــم، بــه دهة13٦٠ برمی گردد. در آن زمان كتابی با 
عنوان »راهنمای تولید محتوای پیش دبســتانی« تولید 
كردیــم كــه در زمــان خود اتفــاق مهمی تلقی می شــد. 
در اوایــل دهــة 13٧٠ شــاهد تولیــد مجموعــه و بســتة 
آموزشی »زمین ما« بودیم و بسته های دیگری كه زیر 
نظــر جنــاب آقــای رحماندوســت در این مؤسســه تهیه 
شــدند. االن در حال آماده ســازی نهایی بستة سوم آن 
هســتیم. بنابرایــن در ایــن زمینه مــا كارهای زیــادی را 

انجام داده ایم. 
گمــان می کنــم به رغــم این ســابقه و موقعیــت، آنچه 
باعث می شود كه االن حرف زیادی برای گفتن نداشته 
باشیم، ارتباط نداشتن ما با یكدیگر است. ما نتوانستیم 
ارتباط زیادی با ناشران برقرار کنیم و امكان گفت وگوی 
زیادی با یكدیگر نداشــتیم. بیشــتر کوششــمان این بود 
كــه خودمــان كار را انجــام دهیــم. مــا از نظــر اقتصادی 
را  هزینه هایمــان  و  هســتیم  خودگــردان  مؤسســه ای 
خودمان تأمین می کنیم. بودجة دولتی به هیچ وجه به 
ما پرداخت نمی شود و ما ناگزیر هستیم كه برای تأمین 
هزینه هــا، دســت بــه تولید بزنیم و ســعی كنیم بخش 
مهمــی از مخاطبان را به ســمت خــود جلب و بازارها را 
اشــغال کنیــم. از نظــر بنــده این راحت ترین راه كســب 
درآمد اســت و چنانچه بتوانیم موقعیت چهارراه بودن 
خود را تقویت کنیم، در حوزة کتاب های پیش دبستانی 
به الگوسازی دست بزنیم، و همچنین توزیع کنندة این 
کتاب هــا بیــن مدرســه ها باشــیم، شــاید درآمــد بهتر و 

بیشتری كسب کنیم. 
بنده معتقد هستم كه کتاب ها فقط  باید در قالب الگو 
تولید شوند. الگوهایی باید باشند كه ناشران بتوانند از 
آن هــا بهره بــرداری کنند. ما در حــوزة آموزش وپرورش 
به شــكل عمومی آن، نه فقط در حوزة پیش دبستانی، 
آرمان هــای بســیاری داریــم. از جملــة ایــن آرمان هــا 

كاهــش تصد یگــری دولتــی و ورود بخــش خصوصی به 
ماجراســت. شاید با توجه به اینکه امروزه تولید محتوا 
به بخش خصوصی واگذار شــده اســت و حتی برگزاری 
دوره هــای پیش دبســتانی را نیــز بــه این بخــش واگذار 
كرده انــد، ما نیــز امكان اینکه همــكاری خوبی با بخش 
خصوصی فعالی كه بتواند تولید محتوای خوبی را انجام 
دهد، داریم. این می تواند آغازی باشد برای ورود بخش 
خصوصــی به رده های بعــدی آموزش وپرورش و امکان 
بهره گیــری بهتــری از بخــش خصوصــی فراهــم شــود. 
بنابراین ما آمادگی خود را برای ارتباط بهتر و بیشتر با 

ناشران اعالم می کنیم. 
پخش مدرسه از سال گذشته شروع به كار كرده است 
و در ماه های پایانی امسال قطعاً شاهد رشد و اعتالی 
ایــن بخــش خواهیــم بــود. ســایت اختصاصــی پخــش 
مدرسه تا چند روز دیگر شروع به كار می کند و ما برای 
١٣١ ناشــر در تهران و شهرســتان نامــه، نمونه قرارداد 
و فهرســت کتاب هــای پذیرفتــه شــده را فرســتاده ایم 
و درخواســت کرده ایــم فهرســت کتاب هــای خــود را در 
اختیــار مــا قــرار دهنــد تــا کتاب هــای آن ها در ســایت، 
فروشگاه ها و چرخة پخش ما قرار گیرند. اتفاق خیلی 
بزرگــی كــه افتاده و بنده را شــخصاً امیــدوار كرده، این 
اســت كه مجموعة موزعین مجله های رشــد در سراسر 
كشور موظف شده اند كه از این به بعد کتاب های رشد 
مدرســه را نیــز توزیع کنند. ایــن اتفاق مهم ما را با یك 
چرخــة قدرتمنــد و جریانی كه مویرگ هــای آن در تمام 
كشــور وجود دارند و گسترده اند، مرتبط می کند و نوید 
خوبــی برای ناشــران اســت. آن هــا می تواننــد از طریق 
نهادهای ذی ربط آموزش وپرورش کتاب های خود را به 

دست مخاطبان برسانند. 

محمودپــور: مــورد تك ســاحتی  بــودن را می پذیــرم. 
تقویــت بچه هــا در جنبــه ای خاص اصالً خوب نیســت. 
این كار باعث خروجی هایی می شــود كه در حال حاضر 
ایــن  از مدرســه های اســتعدادهای درخشــان داریــم. 
بچه هــا متأســفانه وقتــی به ســنین باالتر می رســند، یا 
به افســردگی مبتال می شــوند و یا به مرحلة خودكشــی 
می رســند. مگــر اینکه خانواده شــرایطی را بــرای آن ها 
مهیا كند كه بچه ها بتوانند خود به تجربه دست بزنند. 
بنابرایــن تك ســاحتی و تک بعــدی بــودن در هیــچ پایة 
تحصیلی قابل قبول نیست. انتظار می رود كه سازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، گــروه تألیــف و یــا 

كارگروهی را در این حوزه در نظر بگیرد. 
متأسفانه ما در ایران كار فردی را بیشتر از كار گروهی 

فرزانه شهرتاش

آزیتا محمودپور

 شناسایی شكل 
حرف های الفبا، به 
گونه ای كه كودك 
آن ها را در دست 
بگیرد، یا آن ها 
را در قالب یك 
بازی یا پازل لمس 
كند، می تواند 
او را در ضمیر 
ناخودآگاهش با 
حرف ها آشنا کند
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قبــول داریــم، در صورتی كه در هیچ جای دنیا كاری كه 
توسط یك فرد انجام می شود، قابل قبول نیست. 

فاطمــهمحمدرضایــی: مــا مؤلفــان عالقه منــد زیادی 
داریــم، اما آن ها با شــاخص هایی كه شــما بــرای تأیید 
كتاب ها قرار می دهید، آشنایی ندارند و من نیز یكی از 

این مؤلفان هستم.
زمانی گفتند کتاب هایی قبول می شوند كه دفتر تألیف 
تأییــد کنــد. من اولین كتــاب خود را در مــورد كتاب كار 
علوم تجربی نوشتم. از همان زمان که چنین موضوعی 
را شــنیدم، دنبال این اســتانداردها و شاخص ها بودم. 
حتــی نمی دانســتم كــه بــرای شــناخت آن هــا بــه كجــا 
مراجعه كنم. چون در مقایسه با شهری مثل تهران، در 
سایر استان ها پیگیری این مسائل مشكل است. از نظر 
بنــده كســی كه به این حــوزه عالقه مند باشــد، مطمئناً 

طبق استانداردها حركت می کند. 

شــهرتاش: می تــوان کــودک را  در معــرض مفاهیــم 
محتوایی، مهارتی و نگرشی پایه ها قرار داد. برای  مثال، 
اگر کودک در دورة پیش دبستانی با كلماتی كه با »با« 
شروع می شوند، آشنا  شود و در كالس اول هجی کردن 
و نوشتن كلمه ها را یاد بگیرد، اشکالی به وجود نمی آید 
ما نباید دورة پیش دبستانی را از زبان آموزی و آموزش 

حرف های الفبا خالی کنیم. شناسایی شكل حرف های 
الفبا، به گونه ای كه كودك آن ها را در دست بگیرد، یا 
آن ها را در قالب یك بازی یا پازل لمس كند، می تواند 

او را در ضمیر ناخودآگاهش با حرف ها آشنا کند. 

كــه در ســازمان  بــه دوســتانی  طالیــی: می خواهــم 
پژوهــش هســتند توصیه كنــم، فقــط كاری را به انجام 
برســانند كه با رفتن آن هــا، اتفاقی رخ ندهد و مبانی، 
پایه هــا و اصــول را بــرای ناشــران تعریــف كننــد. بنــده 
به عنوان ناشر كجا می توانم این شاخص های استاندارد 
را پیــدا كنــم؟ كجــا بــه بنــده در ایــن زمینه ســرویس و 
مشاوره می دهد؟ بسیاری از دوستان ناشر کتاب هایی 
در ایــن زمینه ترجمه می کننــد كه این کتاب ها با توجه 
بــه اســتانداردهای ســرزمین دیگــری طراحی شــده اند. 
همچنین باید هرســاله کتابچه های به روزرســانی شده 
دربارة نقاشی، زبان آموزی و ... تدارك ببینند و ساالنه 
آن هــا را مــورد بازبینــی قــرار دهند و دســتاوردهای آن 
را به ناشــران ارائه كنند. با این كار مســیر حركت ناشر 
مشخص می شود. در حال حاضر متأسفانه هر ناشری 

مسیر خود را طی می کند.

فاطمه محمدرضایی

کاظم طالیی

ما مؤلفان 
عالقه مند زیادی 
داریم، اما آن ها 
با شاخص هایی 

كه شما برای 
تأیید كتاب ها 

قرار می دهید، 
آشنایی ندارند و 

من نیز یكی از این 
مؤلفان هستم
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