
پخش مدرسه 
ورود به بازار مدرسه

گفتوگوباحمیدرضاشاهآبادی،مدیرعاملانتشاراتمدرسه

گقت وگو

كتاب های »پخش مدرسه« باید اولویت و مرجع اصلی جشنواره های مرتبط با كتاب های آموزشی باشند.
حدود پنج سالی هست كه »پخش مدرسه« از سوی »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« وزارت آموزش وپرورش 
و با هدف ارائه و توزیع كتاب های برگزیده و مناسب اعالم شده از سوی »طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« كه 

توسط دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اجرا می شود، راه اندازی شده است.
پس از برگزاری هفدهمین جشنوارة كتاب رشد در آذرماه 1398، نویدهای تازه ای برای بازنگری در این مركز و بهره گیری 
بیشتر از امكانات و ظرفیت این واحد مطرح شد. به همین مناسبت پای صحبت های آقای حمیدرضا شاه آبادی، مدیرعامل 

انتشارات مدرسه كه »پخش مدرسه« نیز از واحدهای تابعة آن انتشارات است، نشسته ایم.

جنــابآقــایشــاهآبادی،چندســالیاســتكه
پخشمدرســهباهدفپخشكتابهایمناســبو
استانداردكمكآموزشیراهاندازیشدهاست.لطفاً

دراینخصوصتوضیحدهید.
بــه نام خداوند بخشــنده مهربان. قبــل از اینكه به 
موضــوع »پخش مدرســه« بپردازیم، پیش نیاز ورود 
بــه این بحث، موضوع طرح ســامان دهی كتاب های 
آموزشــی و تربیتی اســت. واقعیت این اســت كه در 
كشــورهای متفــاوت دنیا، ســاالنه كتاب هــای زیادی 
چــاپ می شــوند و تعــداد آن هــا قطعاً خیلی بیشــتر 
از آن اســت كه شــما همة آن هــا را بتوانید بخوانید. 
قاعدتاً در چنین شــرایطی اولین اتفاقی كه می افتد، 
اینكــه  اســت؛  »انتخــاب«  موضــوع  آمــدن  پیــش 
بتوانیــم بهتریــن كارهــا را از میــان حجــم زیــادی كه 
هســت، انتخــاب كنیم و با توجه بــه محدودیت های 
را  برگزیــده ای  كتاب هــای  ذهــن،  و  وقــت، هزینــه 
مطالعــه كنیم. گاهی بنا به تجربه ای كه خودمان به 
دســت آورده ایــم، ایــن توانایی را داریــم و می توانیم 
كتاب هــا را انتخــاب كنیم. نویســنده ها و ناشــرها را 
می شناسیم، سیر مطالعاتی خودمان یا فرزندانمان 
را می شناســیم، و كتاب هــا را انتخاب می كنیم. ولی 
گاهــی ایــن توانایــی در ما نیســت و ایــن تجربه را به 

دست نیاورده ایم.
واقعیت این اســت كه بخش اعظم مردم، كســانی 
كــه بــرای خریــد كتــاب بــه كتاب فروشــی ها مراجعه 

می كنند، همین شرایط را دارند. یعنی آن ها از تجربه 
و شــناخت كافی بهره مند نیستند. به خصوص وقتی 
قــرار اســت بــرای فرزندانمــان كتــاب انتخــاب كنیم، 
حساســیت های بیشــتری را اعمال می كنیم. چرا كه 
كودكان و نوجوانان در شرایطی هستند كه نخستین 
نخســتین  را كســب می كننــد.  زندگــی  تجربه هــای 
تجربه ها و شــناخت خودشان را از دیگران به دست 
می آورنــد و یكــی از ایــن تجربه ها قطعــاً كتاب هایی 
اســت كه می خوانند. اگر كتاب ها نامناسب باشند و 
به شــكل مغشــوش، نامرتب و نامنظم ارائه شــوند، 
نه تنهــا میل به مطالعه را در كودكان از بین می برند 
بلکــه راه ایــن مبــدأ كســب تجربــه را می بندنــد، و 
تجربه های نامناســبی را هم به ذهن كودك منتقل 
می كنند كه ممكن اســت در فرایند زندگی خودشان 
دچار مشكل شوند. بنابراین خیلی طبیعی است كه 
گروه هایی باتجربه وجود داشته باشند كه دارای فهم 
مناسبی از كتاب ها باشند و بتوانند آن ها را مطالعه 
و بررســی كنند و بهترین ها را به خوانندگان معرفی 
كننــد. در حوزة كتاب كــودك و نوجوان خوش بختانه 
نهادهــای متعــددی ایــن كار را انجــام می دهنــد و 

فهرست های متنوعی هرساله منتشر می شوند.

لطفــاًدرخصوصاینفهرســتهاكــهمتنوعو
متكثرهمهستند،بیشترتوضیحدهید.

شــاید بشــود گفــت، یكــی از مهم تریــن آن هــا و 

 وقتی قرار است 
برای فرزندانمان 
كتاب انتخاب كنیم، 
حساسیت های 
بیشتری را اعمال 
می كنیم. چرا كه 
كودكان و نوجوانان 
در شرایطی هستند 
كه نخستین 
تجربه های زندگی را 
كسب می كنند

محمدعلی قربانی
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طــرح  در  كــه  اســت  فهرســتی  ثمربخش ترینشــان 
سامان بخشــی كتاب های آموزشی و تربیتی بررسی 
و ارائــه می شــود. ایــن اتفاق خوبی اســت و ما داریم 
می گوییم كه این كتاب ها توســط گروهی از ناشــران 
منتشــر می شــوند؛ ناشــرانی كه بــه یكدیگــر نزدیك 
هم نیســتند و ممكن اســت از نظر جغرافیایی با هم 
فاصله های خیلی زیادی داشــته باشند. اصالً بعضی 
از آن هــا ممكــن اســت از امكانــات بخــش و توزیــع 
مناسبی برخوردار نباشند. نتیجه این می شود كه ما 
فهرســت كتاب ها را تهیه می كنیم و در اختیار مردم 
قرار می دهیم و می گوییم كتاب های خوبی هســتند 
كــه می توانیــد بخوانید. اما آن ها را از كجا تهیه كنیم 
و چطور به كتاب ها دسترســی داشــته باشیم؟ ما كه 
به فالن ناشــری كه در تهران نیســت و یا ناشــری كه 
توزیع خوبی ندارد، یا حتی توزیع خوبی دارد، ولی به 
فروشگاهش دسترسی نداریم، و ما كه در شهرستان 
اســت،  تهــران  در  كــه  بــه فروشــگاهی  و  هســتیم 
دسترسی نداریم، چه باید بكنیم؟ این موضوع باعث 
شــد كه از ســال ها قبل، ایدة پخش مدرسه در دفتر 
انتشارات مدرسه و در دفتر انتشارات كمك آموزشی 

مطرح شود.

پخشمدرســهازچهســالیوباچههدفیكار
خودراآغازكرد؟

پنــج ســال پیش اولیــن قدم در شــكل گیری پخش 

مدرســه، با ایجاد فروشگاهی كه بتواند عرضه كنندة 
كتاب هــای تأیید شــده در طرح ســامان دهی باشــد، 
برداشته شد. منتها بنا به دالیلی، این فروشگاه آرام 
آرام دوباره به یك فروشگاه معمولی تبدیل می شود 
كه بخشــی از كتاب هایش ممكن اســت مــورد تأیید 
طرح سامان دهی باشد و بخش دیگری ممكن است 
نباشــد. بعــد هــم ویژگی هــای كتاب فروشــی خاصی 
را كــه بتوانــد امــكان دسترســی به كتاب هــای خاص 
را بــرای خواننــده فراهــم كنــد، آرام آرام از دســت 

می دهد.
قریــب یــك ســال پیــش، مــا تــالش كردیم كــه به 
ایدة پخش مدرســه آنچنان كه باید برسیم و مجدداً 
ایــن ایــده را ارزیابی كنیــم. اولین قدم ما این بود كه 
بیاییــم و با ناشــران مذاکره كنیــم، از آن ها اطالعات 
بگیریم، و دربارة روش توزیع كتاب هایشان با آن ها 
مشــورت كنیم. جلسه های خوبی داشتیم. از جمله، 
با هیئت مدیرة انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك 
جلســه ای داشــتیم و بــا مشــورت آن هــا شــیوه های 
توزیع را مورد بررسی قرار دادیم، قرارداد »تیپ« را 
آماده كردیم، و در مواردی مثل درصدهای تخفیف، 
نحوة پرداخت هزینه ها، و مبالغ قیمت پشت جلد با 
آن ها به توافق رســیدیم. بعد قدم های عملی تری را 

برای اجرای این طرح برداشتیم.
خوش بختانــه هم زمان در دفتر تألیف هم گرایش 
شدیدی نسبت به حمایت از این موضوع ایجاد شد و 

قریب یك سال 
پیش، ما تالش 

كردیم كه به ایدة 
پخش مدرسه آنچنان 

كه باید برسیم و 
مجدداً این ایده را 

ارزیابی كنیم. اولین 
قدم ما این بود كه 
بیاییم و با ناشران 

مذاکره كنیم، از آن ها 
اطالعات بگیریم، و 
دربارة روش توزیع 

كتاب هایشان با آن ها 
مشورت كنیم
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روی اینكه پخش مدرسه هرچه سریع تر شكل بگیرد، 
تأكیــد شــد، و ایــن موضــوع به عنــوان یك سیاســت 
سازمان پژوهش مطرح شد و ما را دارای این انگیزه 
كرد كه بیشــتر در این زمینه تالش كنیم. نتیجه این 
شد كه نزدیك به پنج هزار عنوان كتاب از نزدیك به 
120 ناشــر شناســایی شدند با ناشران مكاتبه كردیم 
و كتاب هــای مورد نظــر  خودمان را به آن ها معرفی 
كردیــم. از آن هــا خواســتیم كــه نمونه هــای كتاب ها 
را بــرای ما بفرســتند و تفاهم نامه هــا و قراردادهای 
كاری را امضــا كردیــم. ایــن كتاب هــا در فروشــگاه 
پخش مدرسه به شكل طبقه بندی شده قرار گرفتند. 
البتــه قبــل از آن محتوای فروشــگاه را كامالً بررســی 
كردیــم و كتاب هایــی را كــه بــه طــرح ســامان دهی 
ارتبــاط نداشــتند، بــه فروشــگاه های دیگــر منتقــل 
كردیم. فروشگاه كامالً خالی و آماده شد برای اینكه 

كتاب های طرح سامان دهی در آن قرار بگیرند.
آرام آرام كتاب هــا وارد فروشــگاه شــدند كــه حــاال 
دكوراسیون و شكل و شمایل تازه ای برای آن در نظر 
گرفته بودیم. بعد از آن احساس كردیم كه این یك 
فروشــگاه در تهران اســت و ما حجم زیادی مخاطب 
در گسترة شهر بزرگ تهران و كشور داریم. بنابراین 
بایــد روش هــای دیگــری را هم بــرای پخش كتاب ها 
فراهــم كنیــم. ایــن بــود كــه بــه طراحی یك ســایت 
بــزرگ فروشــگاهی و قــرار دادن كتاب هــا روی آن 
ســایت فكر كردیم. این ســایت طراحی و آماده شــد 
و تا به امروز بیش از 2000 عنوان كتاب روی سایت 
قــرار گرفتــه و آمــادة فروش اینترنتی كتــاب به تمام 
متقاضیانی است كه به این سایت مراجعه می كنند. 
منتها این برای كســانی كارایی داشت كه كتاب ها را 
می شناختند و دوست داشتند كتاب را بخرند و روی 
عالقــه و انتخاب خودشــان به این ســایت مراجعه و 

كتاب را تهیه كنند.

البتهاینپرســشمیتواندمطرحشــودكهاگر
كســانیسایترانمیشناختند،چهبایدمیكردند؟
یــااینكهممكنبودكســانیبهایــنكتابهاگرایش
نداشــتهباشند،یاكالًازطرحساماندهیبیاطالع

باشند.تكلیفاینافرادچهبود؟
عــرض می كنــم. در قدم بعدی خوش بختانه موفق 
شدیم با همكاری دفتر انتشارات كمك آموزشی، به 
شبكة توزیع مجله های رشد در سراسر كشور متصل 
بشویم؛ یك شبكة كارآمد امتحان پس داده، با تجربه 
و فعال كه امكان توزیع مویرگی در اقصانقاط كشور 
برایــش فراهم اســت. این مهم تریــن اتفاقی بود كه 

افتــاد. االن مــا با آن ها مرتبط هســتیم و گروه هایی 
در شــبكه های ارتباطــی فضــای مجازی داریــم كه در 
آن گروه هــا بــا هــم در تمــاس هســتیم و گفت وگــو 
می كنیــم. در ســایت فروشــگاهی پخــش مدرســه، 
بــرای هركــدام از ایــن موزعین، یك حســاب كاربری 
تعریــف شــده اســت. آن هــا كتاب هــا را می بیننــد، 
روی ســایت ســفارش می دهند و كتاب ها براســاس 
بــا  مطابــق  می شــوند.  ارســال  برایشــان  ســفارش 
روشــی كه در توزیع مجله های رشــد دارند، كتاب را 
می بینند، تسویه حساب می كنند و كتاب های بعدی 

و كتاب های بعدی.
مــا  كــه  می كنــم  احســاس  مــن  حاضــر  حــال  در 
زیرساخت خیلی خوبی آماده كرده ایم كه ان شاءالله 
به مرور روزبه روز كارایی اش بیشتر و نتیجه بخش تر 
می شــود. به عنوان یك فعال حوزة نشــر، تصور من 
ایــن اســت كه زیرســاخت مزبــور چنان كــه به صورت 
100 درصــد یا حتــی ۵0 درصد قابلیت خودش فعال 
شــود و كار كند، می تواند صنعت نشــر كتاب كودك 
در ایــران را متحــول ســازد و گرایش هــا را به شــدت 

باال ببرد.

لطفــاًدرمــوردگروهبندیكتابهــاوارتباطات
دیگــریهــمكهدراینزمینهوجــوددارند،نكاتیرا

بیانكنید.
كتاب ها براســاس موضوع گروه ســنی طبقه بندی 
شده اند. مثالً شما فرزندی دارید كه كودك یا نوجوان 
است و می خواهید برایش داستان بگویید. براساس 
آن طبقه بنــدی وارد داســتان های كــودك و نوجــوان 
می شــوید و خالصه كتاب ها را می بینید و براســاس 

آن می توانید كتاب انتخاب كنید.
زیرســاختی كه اكنون آماده شــده، ســفره ای است 
كه مهمان ها ســر این ســفره می نشــینند و بسته به 
ســلیقه و تجربیاتــی كه به دســت می آورند و بســته 
بــه نیازهایشــان، محتوای این ســفره می تواند مدام 
جابه جــا بشــود و شــكل و شــمایل عرضــه اش هــم 

متفاوت باشد.
خوش بختانه ما ارتباط خوبی با جشــنوارة دانایی و 
توانایــی داریــم و كتاب هایمــان را هــم داده ایم. االن 
دومین كتاب پراســتقبال جشــنوارة دانایی و توانایی 
متعلق به ماســت. برای كتاب »كشــتی سیراف«، با 
فاصلــة 2000 نســخه كمتــر از كتــاب اول، ۵۵ هــزار 
نســخه ســفارش داشــته ایم و این اتفاق خوبی بوده 

است.
البتــه بایــد بــه واقعیــت هــم توجه شــود كــه نظام 

در حال حاضر من 
احساس می كنم كه 
ما زیرساخت خیلی 
خوبی آماده كرده ایم 
كه ان شاءالله به 
مرور روزبه روز 
كارایی اش بیشتر 
و نتیجه بخش تر 
می شود
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جزیــره ای كــه متأســفانه در اكثــر بخش هــای كشــور 
حاكــم اســت می توانــد باعــث شــود كــه شــرایط و 
پیشــرفت كاری مــان كُنــد باشــد. نهادهایــی كــه در 
آموزش وپــرورش  وزارت  مختلــف  معاونت هــای 
متولــی امــر كتاب هســتند، باید از مــا حمایت كنند. 
در تجهیز كتابخانه ها باید اولویت با كتاب های مورد 
تأیید طرح ســامان دهی باشد. در جشنواره هایی كه 
برگزار می شوند، باید اولویت یا مرجع اصلی انتخاب 
كتــاب، كتاب هــای پخــش مدرســه باشــند. اگــر این 
اتفاق بیفتد، آن زیرساخت خیلی فعال تر می شود و 
جلوتر می رود. اما اگر هر بخشی كار خودش را بكند 
و به جاهای دیگر كاری نداشته باشد و یا موازی كاری 
انجام دهد، ما شكســت خواهیم خورد. این نیازمند 
نگاه واحدی است كه در كل وزارت آموزش وپرورش 

باید حاكم باشد.
اولیــن نكتــه  ایــن اســت كــه ما بــا تعریف درســت 
بــه موضــوع رســیدیم. ما بــه موضوع كالن تــر از یك 
كتاب فروشــی داریــم فكــر می كنیــم. نكتــة دوم ایــن 
اســت كــه ما به مبادی متفاوت توزیــع، از جمله یك 
فروشگاه بزرگ مجازی می اندیشیم. نكتة بعدی این 
است كه همة این ها را براساس هم اندیشی با بدنة 
نشــر كشــور طراحی می كنیم. یعنی خودمان در یك 
اتاق دربسته ننشسته ایم، فكر كنیم، تصمیم بگیریم 
و عمل كنیم. ما با ناشران مذاكره كرده ایم و از آن ها 
مشــورت گرفته ایــم و براســاس مشــورت های آن ها 
داریــم كار می كنیــم. از همه مهم تر، امروز ما به یك 
شــبكة پخــش با تجربة قدیمــی و اصیل مؤثر متصل 
شده ایم و آن شبكة توزیع مجله های رشد است. این 

برای ما بسیار بسیار امیدواركننده است.

شرطیاراهحضورناشراندرزمینةتوزیعیكه
درپخشمدرسهوجوددارد،چیست؟

در حــال حاضــر 118 ناشــر كارهایشــان در طــرح 
ســامان دهی تصویــب شــده اســت و در ســایت مــا 
حضور دارند. برای ما مهم نیســت كه ناشــر به كدام 
تشــكل وابســتگی دارد. بــه هیــچ وجــه مهم نیســت 
كه در تهران اســت یا در شهرســتان؛ اگرچه در پس 
ذهنمان، دلمان می خواهد كه ناشران شهرستانی را 
در این كار بیشتر مشاركت دهیم و وجه حمایتی مان 
برای آن ها بیشــتر اســت. ولی موضوع این است كه 
باید كارشــان در طرح سامان دهی تأیید شده باشد. 
بنابرایــن تنهــا راه موجه، درســت و قانونی كه وجود 
دارد، برای حضور در پخش مدرسه، حضور در طرح 
ســامان دهی و تأییــد شــدن در طــرح ســامان دهی 

اســت. قطعاً از این ها دعوت می كنیم. امكان بسیار 
خوبــی فراهــم شــده و بــرای بهره منــد شــدن از این 
امكان خوب بهتر است كه ناشران كارهای خودشان 

را به طرح سامان دهی ارائه كنند و تأییدیه بگیرند.
ضمناً دو موضوع مهم هم هســت كه خوب اســت 

درخصوص آن توضیح دهم:
é اول اینكــه در ایــن پــروژه كمیــت بــرای مــا خیلی 
مهم نیســت. یعنی مــن ترجیح می دهــم كتاب های 
كمتری روی ســایتمان باشــند، ولی بتوانیــم آن ها را 
بهتــر عرضه كنیم، تا اینكه تعداد خیلی زیادی كتاب 
وجــود داشــته باشــند؛ به ویژه كه در ایــن صورت كار 
می شــود.  ســخت تر  دسترســی  و  توزیــع  انتخــاب، 
بخــش  در  كــه  می خواهــد  دلــم  شــخصاً  بنابرایــن 
سامان دهی سخت گیری های بیشتری باشد و الزاماً 

آمار كتاب های وارده زیاد نشود.
é دوم اینكه در عین حال نمی توانیم منكر شویم كه 
بایــد همه خبردار شــوند و این امــكان در اختیار همه 
قرار داده شــود و كسی بی اطالع و غیربهره مند از این 
موضــوع نماند. بنابراین نیاز به خبررســانی و معرفی 
دقیق تر نیاز است. فكر می كنم به ما حق می دهید كه 
به شما عرض كنم، این را وظیفة خودمان نمی دانیم، 
وظیفة دســت اندركاران طرح ســامان دهی می دانیم. 
یعنــی مــا در ایــن زنجیره در قســمت دوم خــط توزیع 
هستیم. قبل از ما همكاران طرح سامان دهی هستند 
كه آن ها باید خودشان طرح را بهتر معرفی كنند و با 

ناشران بیشتری ارتباط بگیرند.
در پایــان امیــدوارم كــه با هماهنگــی و كمك تمام 
كســانی كــه به نوعــی می تواننــد با این طــرح مرتبط 
باشــند، اعــم از ســامان پژوهــش و حوزه هــای دیگر 
آموزش وپرورش و خارج از وزارت آموزش وپرورش، 
ایــن طــرح به عنــوان طــرح ملــی بتوانــد جــا بیفتــد و 

نتیجه بخش باشد.

ما به مبادی متفاوت 
توزیع، از جمله 

یك فروشگاه بزرگ 
مجازی می اندیشیم. 
نكتة بعدی این است 

كه همة این ها را 
براساس هم اندیشی 

با بدنة نشر كشور 
طراحی می كنیم. 
یعنی خودمان در 
یك اتاق دربسته 
ننشسته ایم، فكر 

كنیم، تصمیم بگیریم 
و عمل كنیم
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