
موضوعی که خواب را از سر می برد
حقیقتاً باید بگویم که اگر مسؤوالن امور فرهنگی کشور بخواهند مسأله ی کودک و نوجوان را آن چنان که هست، مورد اهتمام قرار 
دهند، من خیال میکنم خیلی از آنهایی که مسؤولند، از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسأله بپردازند. امروز قضیه ی 
تربیت کودک و نوجوان، با گذشته های دور - حّتی با گذشته های نه چندان دور، مثالً با بیست سال پیش - خیلی تفاوت کرده است.

ما میخواهیم از این نس��لی که امروز مثل ماّده ی خامی و مثل ذخیره ای در اختیار یکایک ماس��ت، چه س��اخته ش��ود؟ آینده ای را که 
آنه��ا خواهن��د س��اخت و پرداخت و پیش ب��رد، چگونه تصویر کرده ایم؟ اگر حقیقتاً به آرمانهای اس��المی و مل��ی و عظمت ایران و 
ایرانی و جبران راهی که دستهای استبداد سیاه در این صدوپنجاه سال، دویست سال اخیر ما را در آن کشانده است، فکر میکنیم؛ 
اگ��ر اینها برایمان مهّم اس��ت و به آینده به معنای حقیقی کلمه اهمیت میدهیم، پس بایس��تی به تربی��ت کودک و نوجوان خیلی 
بپردازیم، درباره ی آن خیلی فکر کنیم و اهمیت آن را خیلی بشناسیم؛ که احساس میکنم برای برخی از مسؤوالن امور فرهنگی - 
دست اندرکاران - مسأله به این شکل مطرح نیست! )بیانات  رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان(

بسم ا... الرحمن الرحیم
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

سخن نخست

باغ و بهار من کو؟
روح اهلل مهدی پناه

ت��ا ب��ه ح��ال این ق��در کثی��ف و آش��فته ندیدم��ش... گیس��وان 

به هم ریخت��ه که گردی از خ��اک بر آن نشس��ته و روی صورتش 

هم نقش هایی انداخته؛ دس��تانی که آلوده ش��ده و س��یاهی را 

ب��ه زی��ر ناخن ها کش��انده؛ لباس هایی که از خ��اک و آب و آتش 

نش��ان هایی گرفته و کفش هایی که دیگر رنگ صورتی زیبایش 

در پ��ِس کثیفی ها نمایی ندارد... این ها هیچ کدام نش��انه های 

آش��نایی ب��رای دخترک��م که تا دی��روز چون دس��ته گلی ترگل و 

ب��رگل به مهدش می رفته و می آمده نیس��ت. اما چش��مانش... 

موهای ژولیده اش را که به کناری می زنم، برقی در چشمانش 

می بینم که بدجور برایم آشناست... ناخودآگاه پرتم می کند به 

دوره کودکی ام... این منم که از تپه علف های هرز، چنان غلت 

جانانه ای می زنم که تا چند دقیقه در لذتش غرق و مسحورم... 

تمام زور کودکی ام را گذاش��ته ام برای باال رفتن از درخت توت 

محله و چین��ش برگزیده هایی که هنوز طع��م نابش پای دهانم 

اس��ت... از هم��ان باال هوای رفق��ا را هم دارم و درش��ت ترها را 

ب��رای عزیزترهایم می فرس��تم... بمب خاک��ی و کلوخ بازی که 

دیگر آخر هیجان است،  حتی اگر یکی اش نصیب چشمت شود 

و راهی درمانگاهت کند... از »سه به س��ه قطار« و »هفت سنگ« 

و »از س��ِر ن��و غ��زل خان��م« و »دزد و پلی��س« و »گل کوچی��ک« 

ه��م که نمی ش��ود گذش��ت، به خص��وص اگ��ر آخرش ب��ه طعم 

ش��یرین یک نوش��ابه کوکای شیشه ای باش��د و لذت ُقرت ُقرت 

سرکشیدنش... ساعتی هم می توانی با پول قلکت بساط پفک 

و آدامس��ی راه بیندازی و کاس��ب ش��وی... ش��کار سوسک ها و 

موش ه��ا و مارمولک ها و ملخ ها هم که اگر گیرمان بیایند لذت 

دوچندان دارد، فقط باید مواظب س��گ های ولگرد بود که اگر 

س��رت هوار شدند مرد باش��ی و فرار نکنی... سرک کشیدن به 

راه های مخفی ساخته و ناساخته هم که صفای دیگری دارد... 

کبریت و جای دنج و دوری از نظارت خانواده و همس��ایه ها هم 

که اگر نصیبم ش��ود، برپایی آتش و انداختن انواع آت و آشغال 

در آن ب��ه س��ر ذوق��م م��ی آَوَرد... می مان��د پیدا کردن ش��لنگ 

باغبان محله و خوردن آبی و شیطنتی مختصر در خیس کردن 

خ��ود و رفقا از س��ر تا به پ��ا!  در همین لحظه هاس��ت که با جیغ 

م��ادر، خواه��ر یا ب��رادری ب��ه خان��ه فراخوانده می ش��وی برای 

تجدید قوا و گندش��ویی... تا همین جا ک��ه قیافه ام را می بینم، 

به هم ریخته ت��ر و آش��فته تر از دخترکم ش��ده ام ول��ی چنان وجد 

و ل��ذت و رضایتی در وجودم اس��ت که با هی��چ چیزی عوضش 

نمی کنم... چشم هایم روشن است و برق می زند...

دنیای غریبی ش��ده برای کودکانمان... آپارتمان های محصور 

و بی خاصی��ت،  خانواده ه��ای کم جمعی��ت،  فامی��ل کم ش��مار و 

کم دی��دار، همس��ایگانی بی ص��دا و س��یما و صداوس��یمایی که 

شبانه روز برنامه دارد برای این نورسیده های عصر دیجیتال... 

نیس��ت...  واقع��ی  تجربه ه��ا  و  ن��دارد  جری��ان  زندگ��ی  ح��س 

کندوکاوه��ا و خالقیت ه��ا زورک��ی اس��ت و آموزش مح��ور... و 

ده��ه ش��صتی هایی ش��اکی که ام��روز در جای��گاه پ��در و مادر، 

جز به دانش��مند ش��دن فرزندش��ان و بهره گیری اش از بهترین 

امکان��ات رضای��ت نمی دهن��د... چه ش��د ک��ه آن هم��ه لذت را 

از بچه هایم��ان گرفتی��م؟ ک��دام خ��ط ناراس��تی ما را ب��ه اینجا 

رهنم��ون کرد؟ این فرهن��گ جدید، تحفه ک��دام تفکر مریضی 

نفهمیدی��م... و  ش��دیم  غ��رق  آن  در  چط��ور  خودم��ان  ب��ود؟ 

دخترکم خس��ته اس��ت و با انرژی که س��وزانده، خواب عمیق و 

ش��یرینی را تجربه خواهد کرد؛ در حالی که هنوز چش��م هایش 

برق می زند...



یادداشت

از خألهای نظری تا فقدان الگوی بومی
گذری بر نظام مسائل تربیت دوره کودکی و مهدکودک ها

مجتبی همــتی فر

در ش��رایط کنونی و با ارتقای ش��رایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، 

»تربی��ت فرزن��دان« به یک��ی از اصلی تری��ن دغدغه ه��ای خانواده ها بدل 

ش��ده است. بس��یاری از والدین توجه به این امر را به مثابه سرمایه گذاری 

ب��رای آینده خود می دانن��د. البته تحوالت دوران م��درن و اهمیت یافتن 

»کودک��ی« به عن��وان ی��ک دوره مه��م زندگ��ی نی��ز تأثی��ر قابل توجهی در 

برجس��ته ش��دن تربیت دوره کودکی در فضای بین المللی داشته است. 

یافته ه��ای علم��ی نیز نش��ان از آن دارد که کیفیت گ��ذران دوره کودکی 

می توان��د اث��رات قابل توجهی ب��ر آینده تحصیل��ی و زندگی افراد داش��ته 

باشد. 

به تبع این تحوالت، جامعه ایران نیز دس��تخوش تأثیر ش��ده اس��ت. برای 

جامعه ای با مختصاتی که دین اس��الم سابقه و عمق نفوذ قابل توجهی در 

آن دارد، تأکیدات آموزه های اس��المی بر اهمی��ت تربیت دوره کودکی و 

س��روری او، توجه مذکور را برای بدنه مذهبی و دین مدار جامعه افزون تر 

کرده است.

مجموع این جوانب، فرصت بی بدیلی را فراهم کرده اس��ت که در صورت 

تدبیر مناسب می تواند پیش��رفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 

را در بلندمدت در پی داش��ته باش��د. بااین حال، به رغم اقبال خانواده ها 

ب��ه خدمات و کاالهای مربوط به تربیت کودکان، کش��ور با مجموعه ای از 

مسائل در س��طوح مختلف مواجه است که عماًل تحقق انتظارات دولت و 

خانواده ها را مختل می کند و چه بسا به انحراف از اهداف منجر می شود.

در ادام��ه ت��الش ش��ده اس��ت تا تصوی��ری نس��بتًا جام��ع از مس��ائل دوره 

کودک��ی با تمرکز بر مراک��ز تربیت کودک  از منظر تربیتی ارائه ش��ود که 

عالوه بر مباحث نظری، عرصه عمل از س��طح سیاس��ت گذاری تا اجرا را 

در برمی گیرد.

خأل نظری در حوزه مطالعات کودکی و تربیت کودک
در ای��ران، دوره کودک��ی و تربی��ت در آن همچون برخی از مس��ائل دیگر 

اجتماع��ی م��ورد بی مه��ری پژوهش��گران و مجام��ع پژوهش��ی و علم��ی 

ق��رار دارد و مطالع��ات مرتب��ط ب��ا ای��ن مقول��ه ُتُن��ک و کم مایه ان��د. خیل 

عام��الن تربیت��ی )اع��م از سیاس��ت گذاران، برنامه ریزان، کارشناس��ان، 

تولیدکنن��دگان محصوالت فرهنگی و مربیان( با پرس��ش های بس��یاری 

روب��ه رو هس��تند که پاس��خ مناس��ب و درخوری ب��رای آن ه��ا نمی یابند تا 

ب��ا ات��کای به آن عم��ل نمایند، به وی��ژه اگر به دنبال پاس��خی متناس��ب با 

فرهنگ ملی و دینی جامعه باش��ند. نمونه بارز ای��ن خأل، فقدان »الگوی 

رش��د ک��ودک ایرانی« و »جای��گاه و رس��الت مهدکودک در نظ��ام تربیتی 

اس��المی« اس��ت. عامالن تربیت��ی در این خأل به ناچار دس��ت ب��ه دامان 

یافته ه��ا و نظریاتی می ش��وند که به راحت��ی نمی توان آن ه��ا را در جامعه 

اسالمی مبنای عمل قرار داد.

بخشی از این اش��کال، از آنجا ناشی می شود که مراکز علمی و پژوهشی 

دانش��گاهی و حوزوی اساس��ًا مطالعات مرتبط با دوره کودکی را چندان 

جدی نگرفته اند. رشته ها و حوزه های مطالعاتی مرتبط )همچون آموزش 

پیش دبس��تانی، ادبیات کودک و نوجوان، جامعه شناس��ی کودکی و فقه 

تربیتی( نیز معدود و محدودند. به طور ویژه رش��ته آموزش پیش دبستانی 

به دالیلی نتوانس��ته است پاسخگوی نیازهای نظری و تربیت متخصص و 

پژوهشگر این حوزه باشد. پرداختن سایر رشته ها و حوزه های مطالعاتی 

مرتبط نیز با تأخیر و به صورت غیرمنسجم بوده است.

به عنوان یک پیامد، بس��یاری از اقدام��ات در عرصه تربیت کودک مبتنی 

بر مبانی و چارچوب نظری متقن نیس��تند و ازاین رو درباره صحت آن ها و 

پیش بینی خروجی های مربوطه نمی توان قضاوت مثبتی داشت.

فق��دان الگوی بومی تربیت کودک متناس��ب ب��ا نظام تربیتی 
اسالم

در سایه خأل نظری، مسئله فقدان الگوهای بومی تربیت کودک متناسب 

با نظام تربیتی اسالم رخ می نمایاند؛ اینکه برنامه تربیت کودک اسالمی 

چیس��ت؟ مهدک��ودک اس��المی چ��ه مختصات��ی دارد و آن را چگونه باید 

اداره نمود؟ ش��بکه کودک اس��المی و کتاب کودک اسالمی چگونه اند؟ 

و ...

هرچند در کش��ور، تالش های پراکنده تجربی صورت گرفته و به نتایجی 

هم منجر شده اس��ت، اما همچنان به راحتی نمی توان ادعا نمود که الگو 

ی��ا الگوهای��ی در تربی��ت دوره کودکی وج��ود دارد که می توان��د در عین 

رعایت اصول تربیتی و اسالمی، در عرصه عمل نیز کارآمد باشد.

این خأل البته بی پاس��خ نمانده اس��ت و الگوه��ای وارداتی تربیت کودک 

به تدریج جای خود را باز نموده اس��ت. کم نیستند مهدکودک ها و مراکز 

تربیت کودکی که الگوها و برنامه های »مونته س��وری، ِرجیو امیلیا، بانک 

اس��تریت، والدروف، ِلگو، و فلس��فه برای کودکان« را به صورت تام و تمام 

ی��ا گزیده و حت��ی تلفیقی به اج��را در می آورند. حاص��ل چنین الگوهایی 

از التق��اط و ی��ا سکوالریس��م تربیتی چن��دان دور نخواهد ب��ود. در عرصه 

محص��والت و کااله��ای تربیت��ی مربوط به ک��ودک � همچ��ون پویانمایی، 

کتاب، نوشت افزار و اسباب بازی � وضعیت چندان بهتر نیست و سیل آثار 

اقتباسی، کپی برداری شده یا ترجمه ای بازار را پر کرده است. عمده این 

محصوالت پیوس��تی از الگوهای تربیتی خاصی محسوب می شوند که به 



دنبال شخصیت س��ازی و تربیت غیررس��می کودکان هس��تند. در مقابل، 

اقدامات ایجابی در ارائه الگوها و محصوالت بدیل کم است.

ضعف سیاس��ت گذاری و فقدان سیاس��ت های کالن کشور در 
حوزه کودکی

یک��ی دیگر از مس��ائل مرتب��ط با تربی��ت ک��ودکان در ایران، مس��ائل ناظر 

ب��ه س��طح سیاس��ت گذاری اس��ت. به رغ��م اینک��ه ش��ورای عال��ی انقالب 

فرهنگ��ی متول��ی اصلی سیاس��ت گذار کالن فرهنگی و آموزش��ی کش��ور 

محس��وب می ش��ود و اس��ناد راهبردی مختلف��ی را در س��ال های اخیر به 

تصویب رس��انده اس��ت، همچنان سیاس��ت های کش��ور درب��اره »کودک و 

تربیت دوره کودکی« مش��خص نیست. البته در اس��ناد و مصوبات موجود 

به ط��ور پراکن��ده به این مقول��ه و مقوله ه��ای مرتبط همچ��ون مهدکودک 

و پیش دبس��تانی پرداخت��ه ش��ده اس��ت ک��ه انس��جام و جامعی��ت ن��دارد و 

درعین ح��ال بعضًا متعارض هس��تند. در چنین خألیی اس��ت که اس��ناد و 

سیاس��ت های بین المللی همچون مجموعه اس��ناد 2030 فرصت بروز و 

ظهور می یابند و عمده واکنش ها در قبال آن ها، انفعالی می باشد. 

قاب��ل تأم��ل اینک��ه در فق��دان چنین بس��ته سیاس��تی جامع��ی، نهادهای 

مختلف از جمله مجلس ش��ورای اسالمی، شورای عالی آموزش و پرورش 

و مجمع تش��خیص مصلحت نظام مصوبات��ی را در این باره گذرانده اند که 

هم به لحاظ مبنا از اصول یکس��انی پیروی نمی کند و هم به دلیل ابهام یا 

تداخل، گرهی را نمی گش��ایند و چه بس��ا گره ها را ناگشودنی تر می کنند. 

»ع��دم تعری��ف واح��د از واژگان )ک��ودک، مهدک��ودک، آم��وزش پی��ش از 

دبس��تان و آم��وزش پیش دبس��تانی(«، »گس��تره و ان��واع خدم��ات و مراکز 

تربیت ک��ودک«، »ابهام نظام ارتباطی خان��واده و دولت«، »محدوده و نوع 

وظایف دولت و خانواده در تربیت دوره کودکی« و »نس��بت سیاس��ت های 

مرب��وط ب��ه خدم��ات کودک��ی ب��ا سیاس��ت های کالن تربی��ت، جمعیت و 

خانواده« از جمله ابهامات سیاستی است که باید به آن توجه نمود.

ابهام و تداخالت تولی گری خدمات و مراکز تربیت کودکی
ابهامات و بعضًا تعارضات معدود قوانین و سیاس��ت های موجود به س��طح 

متولیان خدمات و مراکز تربیت کودک نیز کشیده شده است و تولی گری 

مدیری��ت و نظ��ارت اجرای��ی و محتوایی وضعیتی آش��فته را پی��ِش رو قرار 

می ده��د. چنی��ن آش��فتگی زمین��ه سوءاس��تفاده های تربیت��ی و پیگیری 

اهداف صرفًا تجاری و سیاسی سودجویان را فراهم کرده است.

ب��ه لحاظ قانونی و بر اس��اس مجموعه مصوبات موج��ود، وزارت آموزش و 

پرورش و س��ازمان بهزیس��تی مس��ئولیت تولی گری مراک��ز تربیت کودک 

)در طیف��ی از برنامه ری��زی ت��ا ص��دور مج��وز فعالی��ت و نظارت( ب��ر عهده 

دارن��د. اما ب��ه دلیل ابهامات قانون��ی و تداخل در وظایف این دو دس��تگاه 

دولتی، زمینه ای فراهم ش��ده اس��ت که دس��تگاه ها دولتی و مؤسس��ات و 

اف��راد غیردولتی غیرمس��ئول نیز ب��ه این حوزه وارد ش��وند. بن��ا به برخی 

برآورده��ا، قری��ب ب��ه 14 نه��اد در زمینه خدم��ات و مراک��ز تربیت کودک 

)به وی��ژه مهدکودک ها( تولی گ��ری دارند! چندان دور از واقعیت نیس��ت 

ک��ه تش��تت و ناهماهنگی ه��ای مذک��ور ب��ه م��وازی کاری و خنثی س��ازی 

فعالیت های یکدیگر منجر شود و منابع مالی و انسانی محدود هزینه شده 

در ای��ن حوزه را به هدر دهد. ش��ایان ذکر اینک��ه تالش های صورت گرفته 

برای س��اماندهی به این وضعیت نیز همچنان به س��رانجام نرسیده است.

ضعف س��ازوکارها و ش��اخص های نظارتی بر خدم��ات و مراکز 
تربیت کودک

تربی��ت دوره کودکی با پیچیدگی های زیادی روبه روس��ت و عمق و دامنه 

اث��رات تربیتی این دوره در س��ایر برهه های زندگی آنچنان زیاد اس��ت که 

حساس��یت های آن را مضاع��ف می نمای��د. ب��ا ای��ن همه وضعی��ت کنونی 

کش��ور در بخش های نظارتی نش��ان می دهد که در س��ایه تع��دد متولیان 

و تداخل ه��ای مذک��ور، بخش��ی از فعالیت ه��ا و مراک��ز از چت��ر نظارت��ی 

نهاده��ای ناظر دور می مانند یا نظارت کامل��ی بر آن ها صورت نمی گیرد. 

مراک��ز و خدمات تح��ت نظارت نیز با این چالش مواجه اند که س��ازوکارها 

و اس��تانداردهای نظارتی همه وجوه را پوش��ش نمی دهن��د و عمدتًا جنبه 

تربیت��ی و محتوایی مغف��ول می ماند. قابل تأمل اینکه در اس��تانداردهای 

کنونی کش��ور درب��اره مهدکودک ها و مراکز پیش دبس��تانی، وجه تربیتی 

نس��بتًا مغفول اس��ت و عمدتًا بر وجوه فیزیکی، ایمنی و بهداش��تی تمرکز 

شده است.

ضع��ف نظارتی به تدریج باعث ش��ده اس��ت که برخی از افراد و مؤسس��ات 

فع��ال صرفًا اهداف تجاری و حداکثر نمودن س��ود خ��ود را دنبال نمایند. 

نمون��ه ای از زمینه های ب��روز این وضعیت، نادیده گرفتن اس��تانداردهای 

الزم از جمل��ه در برنامه ه��ای تربیت��ی، فض��ا، تجهی��زات و نیروی انس��انی 

)به ویژه مربیان( است.

عدم ش��فافیت وضعیت کیفی و کمی مراکز ارائه دهنده خدمات تربیتی و 

فقدان رده بندی همه گیر خدمات و مراکز و ... از جمله اموری است که در 

کنار ضعف نظارت، مسئله را غامض تر کرده است.

ضعف نیروی انسانی مراکز تربیت کودک
»مربی« یکی از ارکان اصلی در تربیت به ش��مار می رود. در دوره کودکی، 

ای��ن اهمیت به دلی��ل پذیرندگ��ی باالی متربی��ان از یک س��و و کمرنگ تر 

بودن برخی از ارکان تربیتی – آموزش��ی همچون کتاب درس��ی از س��وی 

دیگ��ر دوچندان می گ��ردد. بااین حال، غلبه وجه مراقبت��ی در مراکز ارائه 

خدمات به کودکان سبب افت حساسیت نسبت به صالحیت و شایستگی 

حرف��ه ای مربیان ش��ده اس��ت. پایین ب��ودن وضعی��ت معیش��تی و رفاهی 

مربی��ان و پرس��تاران در عم��ده این مراکز نیز عمدتًا باعث ش��ده اس��ت که 

اف��راد توانمن��د چندان رغبتی ب��ه فعالیت در این حوزه نداش��ته باش��ند و 

فعاالن نیز رضایت چندانی ندارند.

ع��الوه ب��ر صالحیت ه��ای عموم��ی مربی��ان )همچ��ون س��المت روانی(، 

انس��انی  نی��روی  تخصص��ی  صالحیت ه��ای  ب��ه  ضع��ف  ای��ن  از  بخش��ی 

مهدکودک ه��ا مربوط می ش��ود. در ح��ال حاضر، عم��ده دوره های تربیت 

مرب��ی به ص��ورت کوتاه م��دت برگ��زار می گ��ردد. درب��اره کارآم��دی ای��ن 

دوره ها و تناس��ب آن با نیازهای مربی در مهدکودک و مرکز ارائه خدمات 

چالش های��ی وج��ود دارد. چنی��ن به نظر می رس��د س��ازوکارهای ارزیابی 

توانمندی ه��ای مربیان نیز چندان کارآمد نیس��ت. این ام��ر به طور جدی 

کیفی��ت خدم��ات تربیت��ی مراک��ز را تحت ش��عاع ق��رار داده اس��ت و بعضًا 

نی��ز به تخلفات و اقدامات نامناس��ب نس��بت ب��ه کودکان منجر می ش��ود.

***

ع��الوه بر مس��ائل مذکور، مس��ائل پیرامون��ی دیگر نیز قابل ذکر اس��ت که 

وضعی��ت را بحرانی ت��ر و چالش��ی تر ک��رده اس��ت. در ح��وزه تولی��د محتوا 

چالش ه��ای متع��ددی وج��ود دارد ک��ه به ط��ور عم��ده ب��ه دوگان��ه »تولید 

محت��وای متمرکز ی��ا غیرمتمرک��ز« بازمی گردد. روش��ن نبودن سیاس��ت 

کالن کش��ور در مواجه با این دوگانه به تبع خود آس��یب هایی مانند ضعف 

و فق��دان نظارت و اس��تفاده از محتواهای بی کیفیت و ی��ا حتی مضر را به 

دنبال خواهد داشت. 

خان��واده به عن��وان اصلی تری��ن ضل��ع تربی��ت دوره کودک��ی ب��ا اش��کال 

روبه روست. اش��کاالت والدگری و س��بک های آن در میان والدین جامعه 

ایران��ی اقتض��ا می کند که به مراکز کمکیار تربیتی توجه بیش��تری ش��ود. 

درعین ح��ال »آموزش ه��ای والدگری« چندان در جامع��ه ایرانی نظام مند 

و در دس��ترس نیس��ت.  عالوه بر این، تهدیدهای بیرون��ی همچون هجمه 

فرهنگی محصوالت وارداتی و رس��انه ها برون مرزی را نباید نادیده گرفت 

که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تربیت اسالمی کودکان را تحت شعاع 

ق��رار می دهند. ای��ن هجمه ها ب��ا ضعف های درونی که اش��اره ش��د، وجه 

تهدیدی بیشتر یافته اند.

اهمیت و وضعیت عرصه تربیت دوره کودکی اقتضا می کند که ذی ربطان 

مختل��ف با اهتمام بیش��تری به ایفای نقش و مس��ئولیت خود برای جبران 

کم کاری ها و رفع خألها و ضعف های نظری و اجرایی اقدام نمایند.
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وضعیت مدیریت مهدهای کودک  در شورای عالی انقالب فرهنگی در حال بررسی است.

به دلیل ضعف نظارت، برخی از مهدکودک ها برنامه های خارج از چارچوب ارائه می کنند.

مربیان مهدکودک و پیش دبستانی امنیت شغلی و معیشت مناسبی ندارند.

قریب به ۱۴ نهاد دولتی و عمومی برای مراکز آموزش پیش از دبستان ، مجوز فعالیت صادر می کنند.
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

»توسعه كمی و كیفی « و »مدیریت یكپارچه « برنامه های محوری وزارت آموزش و پرورش در دوره 

پیش دبستانی است )مدیر كل دفتر پیش دبستاني وزارت آموزش و پرورش(

چارچو ب های محتوایی باید در برنامه مراکز تربیت کودک رعایت شود. 

شخصیت های کارتونی غربی در مراکز تربیت کودک جوالن می دهند.

20 الی 25 درصد کودکان ایرانی تا پایان پنج سالگی به مهدکودک می روند.

7500  مهدروستا در کشور دایر است که 230 هزار کودک از خدمات آن ها استفاده می کنند.



مطلــــــــــــــع

8 شماره 34-زمستان96

معنای کودکی در گرو  اندیشه بزرگساالن
یادداشت
سعید آزادمنش

هرگونه برنامه ای برای دوران کودکی، مبتنی بر تعریف و انگاره ما از کودکی است. 

ه��ر نگاهی ب��ه دوران کودک��ی، بازتاب های وی��ژه ای در س��ازمان دهی فعالیت های 

معط��وف به دوران کودکی خواهد داش��ت. پی��ش از تدوین هر گونه س��ازمانی برای 

جه��ت دهی فعالیت ه��ای دوران کودکی، الزم اس��ت ان��گاره مربوط ب��ه کودکی را 

س��امان بخش��ید. بدین منظور، نخس��ت بای��د به س��یر تاریخی تکوین مفه��وم دوران 

کودکی نظر داش��ت. در این نوش��تار مفهوم دوران کودک��ی در مقاطع تاریخِی دوره 

باس��تان، قرون میانه )غرب و اس��الم(، دوره رنس��انس، دوره مدرن و در نهایت دوره 

معاصر در قالب سه انگاره »کودک به مثابه ی بزرگسال کوچک«، »کودک به مثابه ی 

کودک« و »کودک به مثابه ی هدف بزرگسال« مورد توجه قرار گرفته است.

الف( کودک به مثابه  بزرگسال کوچک
در دوره ی باستان و قرون میانه، انگاره موجود کودک را به مثابه ی بزرگسال کوچک 

در نظ��ر می گیرد. مهم تری��ن ویژگی کودک در دنیای باس��تان، عدم محوریت آن در 

نس��بت با بزرگسال اس��ت. می توان گفت در این دوران، کودک و کودکی در حاشیه 

بزرگسال و بزرگسالی اجازه حیات داشت. همچنین هر نوع توجهی نسبت به کودک 

در دنیای باس��تان صرفًا ناظر به آینده وی بود و دوران کودکی انسان تنها مقدمه ای 

برای آمادگی برای ورود به دنیای بزرگس��االن ش��ناخته می شد ) هیوود  ، 2001(. 

آنچه به کودک حق حیات می داد، این امید بود که در بزرگسالی در زمره افراد مورد 

نیاز جامعه قرار گیرد )بردلی ، 2013، صص: 20- 19(. از این رو، دوران کودکی 

و نیازهای ویژه کودک مورد توجه نبود. اندیش��مندان قرون وسطی جایگاهی برای 

کودک قائل نبودند و به محض این که کودک قادر بود بدون وابستگی دائمی به مادر 

یا دایه خود زندگی کند، به اجتماع بزرگس��االن تعلق می گرف��ت. از این رو می توان 

گفت فاصله کودکی تا بزرگس��الی آن چنان اندک بود و دوره کودکی آن چنان کوتاه 

می نمود که همچون لحظه ای بی اهمیت در تربیت در نظر گرفته می شد. همچنین 

هیوود )2001، ص: 8( پا را فراتر می نهد و با ارجاع به مدارک تاریخی معتقد است 

که کودک در این دوران، چون »حیواِن بینواِی ناالن« در نظر گرفته می شد. می توان 

گفت که در همه ی انگاره های مطرح در این دوره ها،  کودک به مثابه ی بزرگس��ال 

کوچک به حساب می آمد و تفاوت کودک و بزرگسال در اندازه کوچک به لحاظ قد، 

وزن، سن، قوای شناختی و نظایر آن در نظر گرفته می شد. 

ب( کودک به مثابه کودک
از دوران رنسانس به بعد، کودک در مرکز توجه قرار گرفته است و در نهایت می توان 

از مفهوم »کودک به مثابه  کودک« س��خن به میان آورد. پس از س��پری ش��دن قرون 

میانه و آغاز دوره رنس��انس، نگرش ها نس��بت به فلس��فه دوران کودکی تغییر یافت و 

کودک روز به  روز جایگاه جدیدی در جامعه پیدا کرد. رمانتیک گرایان قرن هجدهم 

با تأکید بر رابطه میان »کودک در مقام مخلوق« و »خداوند در مقام خالق«، کودکی را 

در مقام دوره ای سرشار از الهام هایی می دانستند که تنها مختص به همین دوره بود 

و در بزرگس��الی ظهوری نداشت. همین امر، کودکی را از اهمیت ویژه ای برخوردار 

می ساخت و آن را متمایز از بزرگسالی مطرح می کرد. همچنین در همین دوره است 

که روسو )1348، ص 5( با الهام از پاکی طبیعی کودک، تربیت را به گونه ای ترسیم 

می کند که در آن بتوان کودکان را به طور آزاد و طبیعی رشد داد. 

در این دوره، مفهوم کودکی نس��بت به دوره پیش از خود، دس��تخوش دس��ت کم سه 

تغییر اساسی گشت: نخست اینکه این مفهوم به نوعی کشف و مطرح شد، دوم اینکه 

ک��ودک ازنظر ارزش��ی، در نقطه تقابل با ک��ودک دوران میانه قرار گرفت و با طینتی 

پاک تعریف ش��د و س��وم اینکه، تمایزات کودک با بزرگس��ال با نگاهی دیگر در مقام 

تفاوت هایی اساسی � نه فقط جزئی � نگریسته شد. نظر به اینکه در اسالم بین ماهیت 

کودک )طفل( و بزرگسال تمایز اساسی وجود دارد و کودک به لحاظ کمی و کیفی 

با مفهوم بلوغ از بزرگس��ال متمایز می ش��ود و خداوند مختصات خاصی را برای وی 

در نظر گرفته اس��ت، می توان از انگاره »کودک به مثابه کودک« در اس��الم با نظر به 

رویکرد اسالمی عمل سخن به میان آورد.

ج( کودک به مثابه هدف بزرگسال 
این دیدگاه بیشتر در بین شاعران و ادیبان مورد توجه قرار گرفته است. تخیل، صفا و 

صمیمت موجود در دوران کودکی محور توجه این اندیشمندان است.

برخ��ی آرای پیاژه توس��ط برخ��ی از مربی��ان دوران مدرن مورد چالش ق��رار گرفت و 

تقابل با چارچوب رش��دی وی و غیرقابل انعطاف دانستن آن افزایش یافت. اندیشه 

مط��رح در میان معاص��ران فع��ال در عرصه کودک��ی را باید اندیش��ه ای ضدپیاژه ای 

یا به س��خنی فراپیاژه ای نام نهاد. نفوذ اندیش��ه های هنری و خیال موجود در ش��عر 

و نویس��ندگی در ای��ن ای��ده، بارز اس��ت . اندیش��مندان حامی این اندیش��ه معتقدند 

»کودک، پدر انسان اس��ت«، زیرا به اعتقاد آن ها کودک از نظر صداقت و معصومیت 

نمادی از کمال انس��انیت اس��ت. در این دیدگاه دیگر دوران کودکی در مقام مرحله 

گذار و دوران نقصان مطرح نیست، بلکه معصومیت کودکی ایجاب می کند که حتی 

در برخی موارد بزرگس��ال نیز کودک وار زندگی کند. کار اندیشمندانی چون بلیک  

و ایگن  در این راستا است. 

انگاره دوران کودکی در طول تاریخ اندیشه بشری همواره دستخوش تغییر بوده است. 

این تحوالت تا حدودی برگرفته از وابستگی مفهوم دوران کودکی به اندیشه بزرگساالن 

اس��ت؛ از س��ویی این بزرگس��االن هس��تند که با نظر به کودک، درصدد تعریف انگاره 

دوران کودکی بر می آیند و از دیگر س��و، مفهوم کودکی همواره ذیل تعریفی از انسان 

بالغ مورد توجه قرار می گیرد، حتی اندیش��مندانی که سعی کرده اند دوران کودکی 

را به طور ویژه مورد مطالعه قرار دهند و به تفاوت کیفی کودک و بزرگس��ال معتقدند، 

از این قاعده مس��تثنی نیس��تند.  از این رو، با در نظر داش��تن تفاوت های بیولوژیکی 

کودک و بزرگسال، نمی توان منکر آن شد که انگاره دوران کودکی همیشه با فرهنگ، 

اجتماع و اندیشه بزرگسال به فهم درآمده است.  در نهایت می توان گفت اگرچه بحث 

مطالع��ات کودک��ی در غرب رون��دی رو به فزون��ی دارد، در ایران ای��ن مهم کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است و اکثر رویکردهای موجود از انگاره کودک به مثابه ی بزرگسال 

کوچک فراتر نمی روند و به تفاوت های کیفی کودک و بزرگسال و مختصات آن عنایت 

کافی ندارند. با وجود این، مفهوم پردازی دوران کودکی قلمروی است که باید از منظر 

دی��دگاه های بومی و زیس��ت بوم ایرانی � اس��المی مورد توجه قرار گی��رد؛ زیرا مطالعه  

دوران کودک��ی فارغ از تاریخ، فرهنگ و اجتماع کودکی مناس��ب به نظر نمی رس��د. 

دوران کودکی

کودک به مثابه

بزرگسال کوچک

کودک به مثابه

کودک

دوران باستان

دوره رنسانس

قرون وسطی

دوره مدرن

دوره معاصر

دنیای غرب

دنیای اسالم

کودک به مثابه

هدف بزرگساالن
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

منحنی های کودکی
توصیفی آماری از وضعیت خدمات مراقبتی و تربیتی کودک در ایران

بررسی وضعیت کشور نشانگر آن است که موضوع تربیت و آموزش در سنین زیر هفت سال روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. شاهد این مدعا را می توان 
اهتمـام جـدی خانواده ها به امـر برخورداری کودک از آموزش های متنوع و همه جانبه و هم چنین توجه و حمایت دولت از گسـترش مراکز تربیت کودک 
دانست. در این میان نقش آمار به عنوان یک منبع اطالعاتی به منظور پیش بینی و جهت دهی به سیاست ها، اهداف و برنامه های عملیاتی، انکارناشدنی است. 
در گزارش ذیل تالش شده است که تصویری تا حد ممکن دقیق از این حوزه ارائه شود. در این باره می توان به چند نکته مهم اشاره نمود: 1ـ به دلیل ابهام 
در تعاریف عملیاتی مفاهیم و شاخص های مربوط به خدمات مراقبتیـ  تربیتی کودک، از وضعیت کمی و کیفی خدمات و مراکز مراقبتی و تربیتی تمام وقت 
و پاره وقتی که ذیل عناوین مختلف و با مجوز نهادهای متعدد در کشور ارائه می شود، توصیفی در دست نیست. ابهام در تمایز میان دو اصطالح »آموزش 
پیش از دبسـتان« و »آموزش پیش دبسـتانی« این چالش ها را شدت بخشیده است. ابهامات مذکور، تداخل در فعالیت نهادها، سوءاستفاده سودجویان و 
اتالف احتمالی منابع را در پی خواهد داشت. 2ـ در کشور، هیچ نهاد رسمی مسئولیت گردآوری و اعالن شاخص های مرتبط با خدمات مراقبتی و تربیتی 
کودک را بر عهده ندارد. از این رو درباره آمارهای اعالمی از سـوی مسـئوالن و نهادهای ذی ربط صحت سنجی و ارزیابی های تخصصی صورت نمی پذیرد. 
فقدان بانک اطالعاتی جامع، عدم انتشار داده ها به صورت سالنامه های آماری  و اعالم نامنظم، پراکنده و غیررسمی آمارهای مربوطه، یکی از تبعات چنین 
سازوکاری است .3ـ عالوه بر اینکه در کشور، آمار خام و اولیه مربوط به تعداد مراکز فعال و تعداد کودکان تحت پوشش به صورت مسنجم وجود ندارد، 

دست برنامه ریزان اجتماعی و تربیتی از داده ها و شاخص های آماری مورد نیاز این حوزه نیز خالی است.
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الف � جمعیت کودکان زیر 7 سال کشور
طی دهه 70 و 80 شمس��ی، موالید کشور با ش��یب شدید به صورت منفی کاهش 

یاف��ت؛ ب��ه نحوی که در طی بیس��ت س��ال از 2 میلی��ون و 420 هزار تولد در س��ال 

1360 ب��ه 1 میلی��ون و 110 هزار تولد در 1380 رس��ید )کاهش 60 درصدی(. 

از اوایل دهه 90، این ش��اخص با شیب مالیم تقریبًا در حال افزایش بوده است. بنا 

به برآوردها در سال 1395، 1 میلیون و 545 هزار کودک متولد شده اند  )نمودار 

.)1

ب��ر این اس��اس، جمعیت کودکان زیر هفت س��ال کش��ور نیز بع��د از اوج گرفتن در 

س��ال 1367 و رس��یدن به نزدیک 12.5 میلیون نفر، با ش��یب تند کاهش یافت و 

در سال های اخیر مجددًا به صورت مالیم رو به افزایش است. بنا به آمارها در سال 

1395، جمعیت کودکان زیر هفت س��ال کشور حدود 8.9 میلیون نفر بوده است 

که بیش از 11درصد جمعیت کشور را شامل می شود. قابل تأمل اینکه حدود 77 

درصد از این جمعیت، ش��هری و مابقی روستایی اس��ت. در سال 1367، کودکان 

زیر هفت سال حدود 23 درصد از جمعیت کشور را در بر می گرفتند )نمودار 2(.

با توجه به سیر صعودی رشد جمعیت، تعداد کودکان زیر هفت سال ایران در حال 

افزایش اس��ت، به طوری که در طی ده س��ال اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر افزایش 

یافته است. 

عالوه بر این، با توجه به تحوالت اجتماعی جامعه ایرانی )تغییر نوع خانواده، تغییر 

سبک زندگی از جمله اشتغال زنان، تمایل به گذراندن آموزش های بیشتر و غیره(، 

انتظ��ار م��ی رود تقاضا ب��رای خدمات تربی��ت و نگه��داری کودکان زیر هفت س��ال 

ضمن حفظ روال س��ابق، چه بسا افزایش یابد. لذا سامان دهی به خدمات تربیت و 

نگهداری کودکان زیر هفت سال اهمیت بیشتری می یابد.

ب � گزارش آماری از مهدکودک های تحت مجوز سازمان بهزیستی
بر اس��اس آمار رس��می وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی تع��داد مهدکودک های 

تحت نظارت بهزیس��تی از س��ال 1380 تا س��ال 1393 روند افزایش��ی داش��ته  و 

ط��ی این بازه 13 س��اله، 4 برابر ش��ده اس��ت. در س��ال 1391، 14 ه��زار و 493 

مهدکودک خصوصی زیر نظر سازمان بهزیستی در سراسر کشور فعالیت می نموده 

و ح��دود 51 ه��زار مرب��ی در آن ه��ا ش��اغل بوده اند .  در س��ال 1393، تع��داد این 

مهدکودک ها به 17 هزار و 800 واحد و پرس��نل ش��اغل در آن ها به 150هزار نفر 

رس��ید .  )نمودار3( هم چنین بنا بر گزارش دفتر امور کودکان و نوجوانان س��ازمان 

بهزیس��تی آمار مهدکودک های فعال زیر نظر این سازمان به تفکیک انواع تا آذرماه 

سال 1393 به شرح نمودار 4 است .

ج � گزارش آماری از مراکز پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش
طی س��ال های 1374 ت��ا 1385، تعداد مراکز پیش دبس��تانی تحت مجوز وزارت 

آموزش و پرورش افزایش قابل مالحظه ای یافته و در این بازه 9 برابر گردیده است. 

به رغ��م افزایش مذکور، در همین بازه زمانی، تعداد کودکان تحت پوش��ش کمتر از 

4 برابر افزایش داش��ته اس��ت، یعنی از 147 هزار نفر در س��ال 74، به 553 هزار 

نفر در س��ال 85 رسیده اس��ت.  در این دوره عمدتًا فضای اضافی مدارس ابتدایی 

به دوره پیش دبس��تانی اختصاص می یافته است. لذا در نتیجه تغییر سیاست های 

مقطع ابتدایی )همچون تغییر ساختار نظام آموزشی به 6-3- 3 در سال 1390( 

فضای اختصاص یافته و تعداد کودکان تحت پوشش تحت تأثیر قرار گرفته است.

در سال تحصیلی 92-93، تعداد مراکز پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش به 

16 هزار رسیده است. )نمودار5(

د� کودکان تحت پوشش مهدکودک های بهزیستی
بنا به آمار اعالم ش��ده در س��ال 93، مهدکودک های مجاز تحت پوشش بهزیستی، 

ح��دود 700 هزار کودک را تحت پوش��ش ق��رار داده اند  که این می��زان، کمتر از 8 

درصد کودکان زیر هفت س��ال کشور را در بر می گرفته است. بررسی روند 4 ساله 

)89 تا 92( نش��ان می دهد که آمار مذکور، روندی رو به رش��د داش��ته و این تعداد 

نسبت به سال 1389، 140 هزار نفر افزایش یافته است. )نمودار6(

آمار کودکان مهدهای زیر نظر این سازمان تا آذرماه سال 1393 و به تفکیک انواع 

مهدکودک ها در جدول 2 آمده است .
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عم��ده مهدکودک های تحت نظارت بهزیس��تی، کودکان ش��یرخواره تا بدو ورود به 

دبس��تان را می پذیرند. بر اس��اس آمار رسمی س��ال 92، 74 درصد کودکان تحت 

پوش��ش مهدکودک های بهزیستی مربوط به دوره پیش دبس��تانی )4 الی 6 ساله( 

بوده ان��د که بخش قاب��ل توجهی از جمعیت مهدکودک ها را تش��کیل می دهد. بازه 

سنی مذکور با دوره موسوم به »پیش دبستانی« مشترک است  . )نمودار7(

ه� �  نوآموزان پیش دبستانی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش
به تب��ع کاهش جمعیت کودکان، از س��ال 1370 تا 1385، تع��داد کودکان 5 و 6 

ساله نیز با شیب زیاد روند کاهشی داشته و پس از آن با شیب مالیم تا سال 1394، 

مجددًا س��یر افزایش��ی یافت. در همین برهه، وزارت آموزش و پ��رورش به رغم روند 

کاهش��ی رش��د جمعیت کش��ور، بنا بر سیاس��ت های آموزش و پرورش به گس��ترش 

آموزش ه��ای دوره پیش دبس��تانی پرداخته به نحوی که طی این ب��ازه، تعداد افراد 

تحت پوشش حدودًا 2 برابر شده است. اما این روند، در سال های بعد با افت و خیز 

همراه بوده که غیردولتی ش��دن آموزش پیش دبس��تانی در سال 1390 نیز در این 

روند تأثیر داشته است.

ب��ا مبنا ق��رار دادن آم��ار تعداد ک��ودکان پیش دبس��تانی ارائه ش��ده از س��وی مرکز 

پژوهش های مجلس،  در سال 1391 تعداد کل کودکان تحت پوشش حدود 404 

هزار نفر بوده اس��ت که بر این اس��اس 750 هزار کودک از این آموزش ها برخوردار 

نبوده اند. 

قابل توجه اینکه در سال تحصیلی 1389-1390، 75 درصد از کودکان ثبت نام 

شده در مراکز دولتی و 25 درصد در مراکز خصوصی حضور داشتند. با خصوصی 

شدن مراکز پیش دبستانی در سال تحصیلی 1390-1391 و حذف مراکز پیش 

دبس��تانی دولت��ی، به طور موقت تعداد ک��ودکان دوره پیش دبس��تانی تحت نظارت 

آموزش وپرورش با افت 13 درصدی مواجه شده است .

به طور کلی میان جمعیت کودکان 5 و 6 ساله کشور و کودکان تحت پوشش آموزش 

پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش فاصله زیادی وجود دارد )نمودار8(.

در س��ال های اخیر، وزارت آموزش و پرورش در راس��تای تحقق عدالت آموزش��ی به 

افزایش ضریب پوشش آموزش پیش دبستانی در مناطق محروم، دوزبانه و حاشیه ای 

توجه داشته که این تالش ها با اختصاص ردیف بودجه مستقل برای مناطق محروم 

و دوزبانه )در سال 95 و 96( قوت گرفته است. در سال تحصیلی 96-95، 173 

هزار کودک در مناطق محروم و بیش از 37 هزار کودک از طریق ظرفیت کالس های 

چندپایه تحت پوشش آموزش پیش دبس��تانی قرار گرفته اند )نمودارهای 9 و10(.

و� برآورد پوشش مراکز تربیت و نگهداری کودکان ایران
به رغم تأکیدی که بر نقش وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان بهزیس��تی در پوشش 

مراکز مراقبتی و آموزش پیش از دبس��تان )زیر 7 س��ال( می ش��ود، بررسی ها نشان 

می ده��د که بخش نس��بتًا کم��ی از کودکان تحت پوش��ش مراکز وابس��ته به این دو 

دستگاه قرار دارند. 

به عنوان نمونه، در س��ال 1392، از حدود 8 میلیون و 300 هزار کودک زیر هفت 

س��ال، فقط 15 درص��د در مهدکودک ه��ای بهزیس��تی و در مراکز پیش دبس��تانی 

وزارت آم��وزش و پ��رورش حضور داش��ته اند و مابقی ک��ودکان از خدمات تمام وقت 

یا پاره وقت س��ایر نهادها اس��تفاده می کرده اند یا به طور کلی از این خدمات محروم 

بوده اند )نمودار 11(. 

در حال حاضر، آمار دقیقی درباره تعداد و جمعیت تحت پوشش مراکز ارائه دهنده 

خدمات زیر هفت سال که توسط نهادهایی به جز وزارت آموزش و پرورش و سازمان 

بهزیس��تی ارائه می شوند، وجود ندارد. به نظر می رسد بر اساس برخی از اطالعات 

موجود می توان تخمینی از جمعیت تحت پوشش مراکز مذکور ارائه داد.

بر اس��اس قوانین مصوب )از جمله س��ند تح��ول بنیادین آموزش و پ��رورش و برنامه 

درس��ی ملی(، دوره دو س��اله آموزش پیش دبستانی رسمی و غیراجباری است و در 

برخی س��ال ها به دلیل کمبود امکانات، دوره پیش دبس��تانی یک ساله تعریف شده 

اس��ت. از س��وی دیگر بنا ب��ه خوداظهاری والدی��ن در ثبت نام پای��ه اول ابتدایی، در 

س��ال های اخیر حدود 80 درصد نوآموزان از آموزش های پیش دبستانی برخوردار 

بوده ان��د . لذا با فرض صحت خوداظه��اری والدین، می توان نتیجه گرفت که از کل 

جمعیت مش��مول آموزش پیش دبس��تانی، ح��دود 20 درصد از هی��چ گونه آموزش 
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پیش دبس��تانی برخوردار نیس��تند. عالوه بر ای��ن با توجه به مش��خص بودن تعداد 

کودک تحت پوش��ش وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، می توان تعداد 

تحت پوشش مراکز ذیل سایر نهادها را برآورد نمود. با توجه به یک یا دو ساله بودن 

دوره پیش دبستانی، در این باره دو می توان سناریو در نظر گرفت:

)حال��ت  س��اله  ی��ک  پیش دبس��تانی  دوره  گذران��دن  ف��رض  ب��ا   �۱
خوش بینانه(:

با در نظر گرفتن جمعیت کودکان 6 س��اله در س��ال 1392، از 1 میلیون و 300 

هزار کودک، 41 درصد تحت پوش��ش دوره های پیش دبس��تانی آموزش و پرورش 

ق��رار داش��تند و 24 درص��د نی��ز در دوره ه��ای مهدکودک های بهزیس��تی آموزش 

دیده اند که این دو در مجموع، 65 درصد جمعیت کودکان بازه سنی مذکور را در 

بر می گیرد. با احتس��اب 20 درصد عدم پوشش کودکان 6 ساله در سال 1392، 

می توان نتیجه گرفت که عالوه بر دوره های تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و 

سازمان بهزیستی، دوره های تمام وقت و پاره وقت دیگر حدود 15 درصد کودکان 

این بازه سنی را پوشش می دهد. )نمودار12(

2� با فرض گذراندن دوره پیش دبستانی دو ساله )حالت بدبینانه(:
ب��ا در نظ��ر گرفتن جمعیت ک��ودکان 5 و 6 س��اله در س��ال 1392، از 2 میلیون و 

650 هزار کودک، فقط 20 درصد تحت پوشش دوره های پیش دبستانی آموزش 

و پ��رورش قرار داش��تند و 19 درصد نی��ز در دوره های مهدکودک های بهزیس��تی 

آموزش دیده اند که جمعًا فقط 39 درصد از کل جمعیت کودکان بازه سنی مذکور 

را در بر می گیرد.

 با احتساب 20 درصد عدم پوشش کودکان 5 و 6 ساله در سال 1392، می توان 

نتیجه گرفت که عالوه بر دوره های تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و سازمان 

بهزیس��تی، دوره های تمام وقت و پاره وقت دیگری نی��ز برگزار می گردد که حدود 

41 درصد کودکان این بازه سنی را پوشش می دهد. )نمودار13(

بر این اساس با فرض دو سناریو مذکور،  بین 15 تا 41 درصد از جمعیت کودکان 

5 و 6 س��اله کش��ور در مراکزی به جز مراکز تحت نظ��ارت وزارت آموزش و پرورش 

و س��ازمان بهزیستی دوره پیش دبس��تانی را می گذرانند که آمار بسیار قابل تأملی 

است. لذا شناسایی سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در تربیت 

و نگه��داری ک��ودکان زیر هفت س��ال و ارزیابی می��زان نقش آن ه��ا در این عرصه، 

از مقدم��ات سیاس��ت گذاری در حوزه تربی��ت و نگهداری کودکان زیر هفت س��ال 

خواهد بود. ش��ایان ذکر اینکه از پوشش خدمات مراقبتی و تربیتی سنین پایین تر 

اط��الع دقیقی در دس��ت نیس��ت و نمی توان درب��اره وضعیت کم��ی و کیفی آن ها 

ارزیابی ارائه نمود.

 بنا به برخی اظهارات، قریب به 14 نهاد دولتی و عمومی در ارائه خدمات آموزش 

پیش از دبس��تان و صدور مجوز فعالیت مراکز تربیت کودک دخیل هس��تند ، اما از 

وضعیت کمی و کیفی خدمات این نهادها گزارش رس��می موجود نیس��ت؛. با این 

حال گزارش های پراکنده ای از فعالیت آن ها منتش��ر شده است. سازمان تبلیغات 

اس��المی و سازمان بس��یج از جمله نهادهای فعال در تربیت کودک هستند که بنا 
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نمودار 6 - کودکان زیرپوشش مهدکودک های بهزیستی از سال 1389 تا 1392
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نمودار 6 - کودکان زیرپوشش مهدکودک های بهزیستی از سال 1389 تا 1392
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تعداد کودکان تحت پوشش )نفر(نوع مهدکودک

460203خصوصی شهری

237229خصوصی روستایی )روستامهد(

8960مهد قرآنی

15730آدینه مهد

تعداد مهدهای کودک مناطق محروم و 
آسیب زا و سکونت گاه های غیررسمی

36012

697432جمع کل

نمودار 7 - کودکان تحت پوشش مهدکودک های سازمان بهزیستی به تفکیک سن سال 92

جدول 2 - کودکان تحت پوشش مهدهای کودک سازمان بهزیستی در سال 93
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به ش��واهد »مهدهای قرآنی« و عناوین مش��ابه آن عمدتًا از این دو نهاد مجوز فعالیت 

اخ��ذ می کنند. هر چند تعری��ف دقیقی از »مهد قرآنی« ذیل ای��ن دو نهاد و مهدهای 

زیرمجموعه سازمان بهزیستی ارائه نشده است، اما طبق آخرین خبر رسمی منتشر 

ش��ده تا آذر سال 95، 3 هزار مهد قرآنی بسیج در سراسر کشور فعالیت می نمایند؛ 

البته تعداد کودکان تحت پوش��ش این مهدها مش��خص نیست . درباره مراکز تربیت 

ک��ودک و آموزش قرآن زیرمجموعه س��ازمان تبلیغات نیز آمار روش��نی وجود ندارد. 

ش��هرداری تهران از دیگر نهادهایی اس��ت که اق��دام به صدور مج��وز فعالیت مراکز 

تربیت کودک می کند. 

بنا به آمارهای غیررس��می، در س��ال 94 حدود 70 مرکز با مجوز ش��هرداری و ذیل 

خانه های فرهنگ و فرهنگس��راها با پوش��ش تقریبی 4 هزار کودک در ش��هر تهران 

فعالیت می نمایند.

بن��ا ب��ه بررس��ی میدان��ی، برخی مراک��ز که ب��ا عناوین��ی همچ��ون آموزش��گاه آزاد و 

مؤسس��ات فرهنگی چندمنظوره از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی مجوز فعالیت 

اخذ کرده اند، به فعالیت در حوزه تربیت کودک نیز ورود نموده اند و خدمات تربیتی 

تمام وقت یا پاره وقت ارائه می کنند. 

با توجه به ابهام در فعالیت رسمی این گونه مراکز در حوزه کودک، گزارش رسمی و 

غیررسمی در دسترس نیست.

قاب��ل تأم��ل آنکه مراکزی نی��ز تحت مج��وز وزارت علوم، تحقیقات و فن��اوری و حتی 

سازمان محیط زیست به فعالیت در حوزه تربیت کودک مشغول اند که بنا به دالیلی 

که پیش تر اشاره شد، از وضعیت آن ها نیز گزارشی وجود ندارد.
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نمودار 9 - پوشش پیش دبستان با استفاده از ظرفیت کالس های چندپایه
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نمودار 8 -پوشش آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش )از سال 1369 الی 1393( 

نمودار 11- پوشش مراکز تربیت و نگهداری کودکان زیر هفت سال
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بدون پوشش

15 درصد
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نمودار 12 - برآورد توزیع پوشش آموزش پیش دبستانی یک ساله در سال 92
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نمودار 13 - پوشش مراکز تربیت و نگهداری کودکان 5 و 6 ساله در سال 1392

جدول3 - تعداد کودکان پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش در سال 89 تا 91
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مهدکودک؛
 از اختالفات داخلی تا  نفوذ خارجی

  باید در تدوین سیاست ها و اعمال نظارت جدی تر وارد شد  خدمات تربیت دوره کودکی 
در ش��أن نظام اس��المی نیس��ت  مصوبات مجلس شورای اسالمی و ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی در بعضی موارد متعارض بوده اند  باید در قوانین و سیاس��ت ها بازنگری ش��ود.

 گفت و گو با 
دکتر محمدرضا 

مخبر دزفولی
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با توجه به جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی در کشور، نقش و وظیفه 
ای��ن ش��ورا و دبیرخان��ه آن در خص��وص مراک��ز تربی��ت ک��ودک )مهدکودک( 

چیست؟
این شورا در حوزه تربیت کودک به عنوان مهم ترین و حساس ترین دوره  تربیتی وظیفه 

تعیین سیاست ها و چارچوب های الزم را بر عهده دارد. 

ع��الوه بر ای��ن، نظارت بر همه دس��تگاه های دولت��ی و غیردولتی که در ح��وزه تربیت 

دوره کودکی فعالیت می کنند و هماهنگی و پایش جهت گیری های آن ها متناسب با 

سیاست های مصوب، در زمره وظایف این شوراست. البته مقدمه ایفای چنین نقشی، 

اقتضا می کند که وضعیت میدانی مسئله به طور دقیق و مستمر رصد شود و اقدامات 

دستگاه های مسئول و ذی ربط نیز به طور متناسب تنظیم و پیگیری گردد تا خروجی 

مورد انتظار به دست آید.

الزم است تأکید کنم که وقتی سخن از تربیت دوره کودکی است، نباید به مراکز تربیت 

ک��ودک یا همان مهدکودک ها محدود ش��ویم. ع��الوه بر مهدکودک ها، باید به س��ایر 

محصوالت و خدمات مرتبط با کودک همچون اس��باب بازی، کتاب و ادبیات کودک، 

پویانمایی و نوشت افزار هم توجه کرد. شورای عالی انقالب فرهنگی به این وجوه هم 

توجه داش��ته و دارد. ضمن اینکه در مهدکودک، کودک با مربی س��روکار دارد و از این 

وجه چه بسا درجه اثرگذاری آن بیشتر باشد. 

از ای��ن رو، پرداختن به مهدکودک در عین توجه به س��ایر مس��ائل مرتبط با کودک در 

اولویت قرار گرفته است. فضای کنونی کشور، به ویژه خطر نفوذ در نسل آینده از طریق 

مراکز مذکور نیز این اهمیت را مضاعف می کند. بر این اس��اس دبیرخانه شورا و همه 

کمیسیون ها و شوراهای اقماری مرتبط با آن � به ویژه کمیسیون تعلیم و تربیت و شورای 

اجتماعی زنان و خانواده � موظف اند در رصد، تصمیم سازی، تصمیم گیری و پیگیری و 

نظارت بر اجرای تصمیمات شورا در حوزه تربیت کودک و به ویژه مهدکودک ها اهتمام 

ویژه ای داش��ته باشند. تا کنون کم و بیش این امر دنبال شده 

است، هر چند نیاز است که با جدیت بیشتری پیگیری شود.

شورای عالی انقالب فرهنگی تا کنون چه اقداماتی 
در این راس��تا داش��ته اس��ت و چه برنامه های��ی پیِش رو 

دارد؟
س��ابقه بحث از تربیت دوره کودکی یا هم��ان آموزش پیش از 

دبس��تان و مراکز مربوط��ه در مصوبات ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگ��ی حداق��ل ب��ه س��ال 1365 ب��از می گردد و در س��ال 

1377 و همچنی��ن در س��ال 1389 در نقش��ه جام��ع علمی 

کش��ور و در 1390 در ذی��ل س��ند تح��ول بنیادی��ن آموزش و 

پرورش مجددًا به آن توجه شده است.

ب��ه دلی��ل پیچیدگی ه��ای تربی��ت دوره کودک��ی و مس��ائل 

مهدکودک در کش��ور، دبیرخانه شورا و واحدهای تابعه آن در 

سال های اخیر، تمرکز چشمگیری به بررسی های کارشناسی 

ح��ول این موض��وع داش��ته اند.  تعریف و انج��ام پژوهش های 

میدانی و کتابخانه ای و جلس��ات متعدد کارشناسی از جمله 

این اقدامات بوده است.

ای��ن اقدامات چندین ه��دف را دنبال می کرد ت��ا در نهایت بر 

اساس آن تصمیم گیری درستی صورت بگیرد. هدف نخست، 

اطالع از جوانب مختلف مس��ئله تربیت ک��ودک و مهدکودک ها به وی��ژه از نظر مبانی 

تربیت اس��المی بوده اس��ت. عالوه بر این، ب��رای اطالع از وضع موجود کش��ور در این 

حوزه به عنوان پیش نیاز سیاست گذاری، وضع شناسی کّمی و کیفی مهدکودک های 

کشور و جریان های فعال در این حوزه مورد توجه قرار گرفت. 

شناس��ایی دس��تگاه های قانونی و غیرقانونی فعال در حوزه تربیت ک��ودک و گزارش 

گستره و نوع فعالیت هر یک از آن ها نیز در همین بخش می گنجد. 

همچنی��ن ب��رای ارزیاب��ی وضعی��ت قوانین و سیاس��ت های موج��ود، یافت��ن خألها یا 

ضعف های قانونی که منجر به انحراف یا اِش��کال در عرصه اجرا شده است، در دستور 

کار قرار گرفت. برخی از بررسی ها نیز تجربیات سایر کشورهای جهان را مورد مطالعه 

ق��رار دادن��د. این مطالعات و جلس��ات از س��ال 1385، در ش��ورای اجتماع��ی زنان و 

خانواده با توجه به مأموریتی که از س��وی دبیرخانه به آن داده ش��ده بود، به طور جدی 

شروع شد که از سال 1393، با قوت و دقت بیشتری در دبیرخانه پیگیری گردید. 

در این دوره، مجموعه یافته های این مطالعات و بررس��ی های تیم های کارشناسی در 

جلس��ات متعدد کمیس��یون تعلیم و تربیت، ش��ورای اجتماعی زنان و خانواده و ستاد 

راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در معرض نقد متخصصان تربیتی و مسئوالن 

مربوطه قرار گرفت. ماحصل یافته ها پس از تجمیع و تهیه بسته پیشنهادی در چندین 

جلس��ه ش��ورای معین مطرح گردی��د که محوری��ت آن تعیین متولی��ان مدیریت مراکز 

آموزش پیش از دبستان و مهدکودک بود. 

با توجه به حساس��یت موضوع و همچنین برای جمع بندی دیدگاه های دس��تگاه های 

ذی رب��ط به وی��ژه وزارتخانه های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، س��تاد 

راهبری نقشه جامع علمی کشور مأموریت پیدا کرد که در کارگروهی بسته پیشنهادی 

کامل تری تهیه کند. دکتر کبگانیان و بدنه کارشناسی ستاد نقشه نیز پس از بررسی ها 

نهایت��ًا راه حل پیش��نهادی خ��ود را ارائه کردند که در نوبت بررس��ی صحن ش��ورا قرار 

گرفت. 

با این حال شورای عالی انقالب فرهنگی مسئله تربیت کودک 

را مح��دود به مهدکودک نمی داند و در س��ایر مس��ائل مربوط 

به آن � که اش��اره ش��د � در حال تصمیم س��ازی و تصمیم گیری 

است تا انشالله وضعیت این حوزه را سامان ببخشد. گزارش و 

اسناد مرتبط با این اقدامات در فرصت مناسب به اطالع عموم 

خواهد رسید.

به زمینه های قانونی اشاره کردید. به لحاظ قانونی و 
به ویژه بر اس��اس اسناد و سیاس��ت های کالن این حوزه، 
ک��ودک  تربی��ت  مراک��ز  متول��ی  های��ی  دس��تگاه  چ��ه 

)مهدکودک( هستند و چه وظایفی دارند؟
در حوزه متولیان مراکز تربیت کودک یا همان مهدکودک ها، 

ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس ش��ورای اسالمی در 

مقاطع مختلف مصوباتی داشته اند. متأسفانه این مصوبات در 

بعضی موارد با هم متعارض بوده اند یا در تعاریف ابهام رو به رو 

بوده اند. به عنوان مثال دوره دو ساله »آموزش پیش دبستانی« 

با »آموزش پیش از دبس��تان« به غلط یکی انگاش��ته ش��ده و به 

تمایز آن ها توجه نش��ده اس��ت. این اش��کاالت در عرصه اجرا، 

وضعیت نامناسبی به وجود آورده است. 

مسئله کودکی و تربیت کودک که با حوزه های تعلیم و تربیت، خانواده، رسانه و محصوالت فرهنگی و ... ارتباط مستقیمی دارد، از جمله موضوعات چندوجهی وکلیدی است 
که نقش پررنگی در عرصه فرهنگی کشور بازی می کند؛ از این رو بدیهی است که نهادی چون شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان اصلی ترین مرجع سیاست گذاری فرهنگ 
و علم کشور به آن حساسیت ویژه ای داشته باشد.  بدیهیه ای که البته به سیاق سایر مباحث مبتالبه فرهنگی کشور، ضریب عملی جدی در شورا نگرفته و نه تنها مصوبات 
خط شکن و روشنی را در پی نداشته که حتی هنوز هم نتوانسته است تکلیف متولی اصلی حوزه تربیت کودک در مقطع پیش از دبستان را روشن نماید.  بر همین اساس و 
برای بررسی موضوع تربیت کودک و مهدکودک ها و اقدامات شورا در این حوزه، گفت وگویی با دکتر محمدرضا مخبر دزفولی،  عضو و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، انجام 

گرفت که مشروح آن در ادامه آمده است.

گفت و گو
مجتبی همتی فر

برای ارزیابی وضعیت قوانین 

موج��ود،  سیاس��ت های  و 

یافت��ن خألها ی��ا ضعف های 

قانونی که منجر ب��ه انحراف 

ی��ا ِاش��کال در عرص��ه اج��را 

دس��تور  در  اس��ت،  ش��ده 

کار ق��رار گرف��ت. برخ��ی از 

بررسی ها نیز تجربیات سایر 

کش��ورهای جه��ان را م��ورد 

مطالعه قرار دادند
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آنچه مورد توجه است، اختالف اصلی میان دستگاه های مجری، صدور مجوز فعالیت 

مهدکودک است، در حالی که تولی گری مهدکودک ها شئون دیگری همچون تدوین 

و تأیی��د محتوا و برنامه های تربیت��ی، تربیت و به کارگیری نیروی انس��انی و مدیریت و 

نظ��ارت نیز دارد که کمتر به آن پرداخته می ش��ود. در این می��ان پیوند نزدیک نظارت 

و صدور مجوز اولیه فعالیت کمتر مورد توجه قانون گذار بوده اس��ت. در ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی چندین مصوبه درباره مهدکودک ها وجود دارد. اولین مصوبه مربوط 

به س��ال 1365 اس��ت ک��ه در آن صدور مجوز تأس��یس مهدکودک ه��ای خصوصی و 

غیرانتفاعی و نظارت بر آن ها بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفت. 

همچنین این ش��ورا در س��ال 1377، برای س��امان دهی سیاس��ت گذاری های حوزه 

آموزش مصوب نمود که »کلیه مسائل آموزش پیش دبستانی در شورای عالی آموزش 

و پرورش مطرح شود«.  اینجا منظور از آموزش پیش دبستانی، همان مهدکودک ها بود 

که در پاسخ به استفساریه وزارت آموزش و پرورش تبیین شد. 

ش��ورای عالی آموزش و پرورش هم با اس��تناد به این تفویض اختیار، در سال 1387، 

وزارت آم��وزش و پرورش را به عنوان تنها مرجع صادرکننده مجوز مراکز دوره پیش از 

دبستان تعیین کرد.

 بر این اساس با استناد به دو مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، سازمان بهزیستی 

و وزارت آم��وزش و پرورش قانونًا می توانند در این حوزه فعالیت کنند، هر چند درباره 

دامنه و بازه س��نی مربوطه اختالف برداشت های جدی وجود دارد. بنا به سند تحول 

بنیادی��ن، فقط دوره پیش دبس��تانی ذیل وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته ش��ده 

اس��ت.  گرچه در این س��ند اش��اره ای به صدور مجوز نشده اس��ت، اما به هر حال چون 

وزارت آموزش و پرورش مسئول »اعمال سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن« 

ش��ناخته شده و می توان از آن صدور مجوز را هم استنباط کرد. اما نکته اینجاست که 

بعد از تصویب سند تحول، سیاست های کلی ایجاد تحول از سوی مقام معظم رهبری 

به عنوان عالی ترین مرجع کشور ابالغ شد. مفاد این سیاست ها با مصوبات قبلی شورا 

و مجلس تفاوت هایی دارد و به س��بب متأخر بودن، باید همه قوانین قبلی متناسب با 

آن تغییر کنند. 

در این سیاست ها، آموزش و پرورش »عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و 

نظارت بر آن از مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه« معرفی شده است که به زعم ما 

باید فصل الخطاب همه بحث ها قرار گیرد. یکی از تمایزهای این ماده با بند مشابه در 

سند تحول، گنجانده شدن »مهدکودک« در کنار »پیش دبستانی« به عنوان حوزه های 

مأموریتی وزارت آموزش و پرورش اس��ت. البته در این سیاست ها، به توسعه همکاری 

وزارت آموزش و پرورش با سایر دستگاه ها هم اشاره شده است.

با توج��ه به واقعیت ه��ای کنونی جامع��ه، وضعیت خدم��ات تربیت دوره  
کودکی به ویژه مراکز فعال تربیت کودک )مهدکودک( 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ چالش های اصلی این حوزه 

چیست؟
به دلیل گستردگی و تنوع خدمات تربیت دوره کودکی، ارائه 

ارزیابی دقیق و قضاوت یکس��ان درباره وضعیت آن ها چندان 

ممکن نیست. اما یافته های پژوهشی، شواهد و گزارش های 

واصله به دبیرخانه ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی حاکی از 

این اس��ت که وضعیت این خدمات به طور کلی در ش��أن نظام 

اسالمی نیست.  عالوه بر ابهامات و تداخل های قانونی و عدم 

اجماع دستگاه های مجری و تداخل های اجرایی، می توان به 

چند چالش اصلی دیگر نیز اشاره کرد. 

نخست، ضعف و چه بسا فقدان چارچوب نظری و راهبردهای 

کالن کش��ور در ح��وزه تربی��ت ک��ودک اس��ت؛ چارچوبی که 

بت��وان در ذی��ل آن برنامه ه��ای مختل��ف را در دس��تگاه های 

بخش��ی و فرابخش��ی تدوین و تنظیم نم��ود. چنین چارچوبی 

را می توان یکی از اس��ناد مکمل س��ند تحول بنیادین دانست 

که طبیعتًا تدوین و تصویب آن در حوزه وظایف ش��ورای عالی 

انق��الب فرهنگ��ی می گنجد. البت��ه تبیین ای��ن مبانی گرچه 

س��نگین و زمان بر اس��ت، اما حتمًا برای مراک��زی که دغدغه 

تربیت اس��المی کودک دارند، مفید خواه��د بود. چالش دوم 

مس��ئله »نفوذ« است. به دلیل حساسیت و عمق اثرات تربیتی دوره کودکی، برخی بر 

آن ش��ده اند تا در خأل الگوهای عملی و محت��وای بومی برای تربیت کودک، الگوهای 

خودشان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور ترویج دهند که اخیرًا مقام معظم 

رهبری نیز نسبت به این مسئله هشدار داده اند. 

بخشی از این امر از طریق کاالها و محصوالت فرهنگی و اسباب بازی صورت می گیرد 

که به وفور در کشور توزیع می شود. بخشی نیز از طریق الگوهای تربیتی و محتواهای 

واردات��ی اس��ت ک��ه به دلی��ل اس��م و آوازه ای که دارن��د، م��ورد اس��تقبال خانواده ها و 

مهدکودک ها قرار می گیرد. برخی هم به دلیل منفعت اقتصادی خودشان به آن دامن 

می زنند. باید این بخش س��اماندهی ش��ود که در حال حاضر، به نحو مقتضی این امر 

صورت نمی گیرد.

چال��ش دیگر این ح��وزه، بحث ضعف نظ��ارت ب��ر مهدکودک ها و مراک��ز ارائه دهنده 

خدمات کودک اس��ت که بخشی از آن به ضعف اس��تانداردها به ویژه در حوزه محتوا و 

مباحث پرورش��ی بر می گردد، چون عمده استانداردهای موجود در این باره بر وجوه 

فیزیکی و بهداش��تی تمرکز دارند تا تربیتی. به لحاظ سازوکارهای نظارتی هم مانند 

سایر حوزه های فرهنگی دچار ضعف هستیم.

جا دارد به این نکته هم اش��اره کنم که تربیت و به کارگیری مربی مهدکودک به عنوان 

اصلی تری��ن عنص��ر تربیت اهمی��ت زی��ادی دارد. در ح��ال حاضر دوره های رس��می و 

غیررسمی این وظیفه را بر عهده دارند. 

ش��واهد نشان می دهد که دوره های مذکور چندان کارآمد نیستند یا با چارچوب های 

نظام هماهنگی ندارند. الاقل در بخش تربیت مربی، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 

می تواند وارد شوند.

راه حل های پیش��نهادی مدنظر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در جهت 
رفع این چالش ها یا بهبود شرایط موجود چیست؟

در بخش��ی از مس��ئله که مربوط به وج��وه قانونی اس��ت، باید قوانین و سیاس��ت های 

موج��ود ناظر به سیاس��ت ها و اه��داف کالن کش��ور در تربیت کودک م��ورد بازنگری 

قرار گیرند و خألهای قانونی برطرف ش��ود. در این راس��تا، استاندارد س��ازی تعاریف 

و مفاهی��م برای جلوگی��ری از ابهامات، امری ضروری اس��ت. رعایت سلس��له مراتب و 

ش��ئون سیاس��ت گذاری هم موضوعیت دارد تا تداخلی در تصمیمات به وجود نیاید. 

ضمن اینکه باید از س��طح اسناد راهبردی حوزه کودک تا قوانین و در سطوح پایین تر 

همچون آیین نامه ها، موارد الزم را به صورت شفاف و اصولی تنظیم و تصویب کنیم که 

بخشی از آن مربوط به شورای عالی انقالب فرهنگی است و بخشی نیز به سایر نهادها 

و دستگاه ها مربوط می شود.  در بخش تربیت نیروی انسانی مهدکودک ها و پژوهشگر 

این حوزه، ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگ��ی در بازنگری و بهبود وضعیت رش��ته های 

دانش��گاهی مرتب��ط به وی��ژه رش��ته آم��وزش پیش دبس��تانی 

می تواند وارد شود. 

در ساماندهی سایر دوره های آموزشی نیز ذیل چارچوب های 

مربوطه باید اقدامات الزم از س��وی نهادهای ذی ربط صورت 

گیرد و شورا نقش سیاس��ت گذاری و نظارت کالن را بر عهده 

خواهد داشت.  در تدوین اسناد راهبردی و نظام نامه اسالمی 

تربیت کودک هم ش��ورا با کمک توان کارشناس��ی دبیرخانه 

و همچنین مراکز پژوهش��ی و دانش��گاهی باید حرکتی را که 

آغاز کرده اس��ت، شتاب بخش��د تا زودتر به نتیجه برسد. البته 

این فرآیند همچنان که در تجربه تدوین س��ند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش مشخص شد، امری زمان بر است، اما با توجه 

به تجربه های گذش��ته سندنویس��ی در کش��ور ب��ه نظر می آید 

می توان سریع تر کار را به نتیجه رساند. 

همچنین اس��تفاده از تجربه مهدکودک های موفق کشور که 

رویک��رد ارزش��ی و اس��المی دارند، غن��ای ای��ن کار را افزایش 

خواهد داد. 

در این صورت یکی از گام ها مستندسازی این تجربیات است. 

بخش��ی از چالش ها و مس��ائل نیز باید توس��ط دس��تگاه های 

اجرایی رفع ش��ود که در این موارد ش��ورا با شأن نظارتی خود 

وارد میدان می شود.

ب��ه دلیل حساس��یت و عمق 

اثرات تربیتی دوره کودکی، 

ت��ا  ش��ده اند  آن  ب��ر  برخ��ی 

در خ��أل الگوه��ای عمل��ی و 

محتوای بومی ب��رای تربیت 

کودک، الگوهای خودش��ان 

و  مس��تقیم  ص��ورت  ب��ه  را 

غیرمستقیم در کشور ترویج 

دهند که اخی��راً مقام معظم 

رهب��ری نیز نس��بت ب��ه این 

مسئله هشدار داده اند
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

آموزش های پیش از دبستان در چرخه تصمیم سازان

جدول 1- سیر تاریخی تحوالت مربوط به متولیان آموزش پیش از دبستان )مهدکودک و پیش دبستانی( در ایران

متولینقشمهم ترین تحولسال

شورای عالی فرهنگسیاست گذاری و محتواتصویب اساسنامه و برنامه درسی آموزشگاه های کودکیاری1345

شورای عالی آموزش و پرورشسیاست گذاریتصویب آیین نامه کودکستان ها در شورای عالی آموزش و پرورش1349

1354
تغیی��ر نام »دفت��ر برنامه ری��زی آم��وزش ابتدایی« به »دفت��ر آموزش 

کودکستان و ابتدایی«
دفتر آموزش کودکستان و ابتداییرسیدگی و نظارت

سازمان زنان ایرانصدور مجوزتأسیس مهدکودک توسط سازمان های دولتی تحت ضوابط سازمان زنان1354

1359
واگذاری مس��ئولیت صدور مجوز و نظارت بر مهدکودک  های دولتی و 

خصوصی به بهزیستی
صدور مجوز و نظارت

سازمان بهزیستی )زیرمجموعه ی وزارت 
بهداشت(

1365
واگ��ذاری اداره مهدکودک  ه��ای خصوصی و غیرانتفاع��ی )صدور جواز 

تأسیس، لغو تأسیس و نظارت( به بهزیستی
سازمان بهزیستی )وزارت بهداشت(صدور مجوز و نظارت

1367
تصویب تأسیس مدارس غیرانتفاعی که بر اساس آن وزارت مسئول صدور 
مجوز و نظارت بر فعالیت این مراکز )از جمله کودکستان( تعیین می گردد

وزارت آموزش و پرورشصدور مجوز نظارت

نظارتآیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدهای کودک مصوب هیات وزیران1370
شورای نظارت بر مراکز نگهداری کودکان 

)وزارت کار، بهداشت و بهزیستی(

شورای عالی آموزش و پرورشکلیه امورواگذاری مسائل آموزش پیش دبستانی به شورای عالی آموزش و پرورش1377

وزارت آموزش و پرورشصدور مجوزاصالحیه قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی1387

1389
تش��کیل »دفت��ر آموزش پی��ش دبس��تان« در حوزه »معاون��ت آموزش 

ابتدایی«
صدور مجوز، نظارت، 
تأمین و تربیت مربی

دفتر آموزش پیش دبستان

1390
ارتق��اء جایگاه آموزش و پرورش ب��ه مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی 

انسانی به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها 
اعمال سیاست، هدایت 

و نظارت
وزارت آموزش و پرورش

1391
منتزع ش��دن »دفتر آموزش پیش دبس��تان« از حوزه دولتی و انتقال به 

حوزه غیردولتی )سازمان مدارس غیردولتی(
صدور مجوز، نظارت، 
تأمین و تربیت مربی

سازمان مدارس غیردولتی

بازگشت دفتر آموزش پیش دبستانی به حوزه معاونت آموزش ابتدایی1392
صدور مجوز، نظارت، 
تأمین و تربیت مربی

دفتر آموزش پیش دبستانی

بند 2 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری برای تحول در آموزش و پرورش1392
اجرای سیاست، هدایت 

و نظارت
وزارت آموزش و پرورش

1393
 معاون��ت حقوق��ی ریاس��ت جمه��وری ص��دور مج��وز و نظ��ارت ب��ر 
مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی که خدمات آموزشی ارائه می کنند 

را در حوزه وظایف وزارت آموزش و پرورش تعیین نمود
وزارت آموزش و پرورشصدور مجوز و نظارت
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جدول 2- مستندات قانونی راجع به متولیان صدور مجوز فعالیت مراکز آموزشی پیش از دبستان

مرجع قانونتصویب
محدوده مجاز متولی صدور مجوزتصمیم گیرنده

فعالیت

1365
مسئولیت  صدور مجوز تأسیس ، نظارت، تعیین  ضوابط اداره و نحوه  
رسیدگی به تخلفات مهدکودک های خصوصی و غیر انتفاعی به عهده 

سازمان بهزیستی است.  

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

سازمان بهزیستی 
)وزارت بهداشت(

مهدکودک  های خصوصی 
و غیرانتفاعی

1377
کلیه مس��ائل آم��وزش پیش دبس��تانی در ش��ورای عالی آم��وزش و پرورش 

مطرح شود.
شورای عالی 
انقالب فرهنگی

شورای عالی آموزش و 
پرورش

آموزش پیش دبستانی 
 )مهدکودک ها(

1380

ص��دور پروانه فعالی��ت مهدکودک ها و در آمد ناش��ی از آن ب��رای هزینه 

ک��ردن در نگهداری مراکز تحت پوش��ش در اختیار س��ازمان بهزیس��تی 

ق��رار گی��رد.

مجلس شورای 
اسالمی

مهدکودک هابهزیستی

1381

. منظ��ور از کلیه مس��ائل آموزش پیش دبس��تانی، مس��ائل اجرایی مربوط 

ب��ه مهدکودک ها اس��ت ک��ه م��واردی همچ��ون ضوابط تأس��یس، تصویب 

اساسنامه، نظارت بر فعالیت، و ... را شامل می شود.

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

شورای عالی آموزش و 
پرورش

آموزش پیش دبستانی 
 )مهدکودک ها(

1387

آم��وزش و پ��رورش به عنوان تنه��ا مرجع صادرکننده مجوز تأس��یس مراکز 

دوره پی��ش از دبس��تان اع��م از مراکز وابس��ته به آم��وزش و پرورش و س��ایر 

نهادهای دولتی و غیردولتی محسوب می شود 

شورای عالی 
آموزش و 

پرورش

وزارت آموزش و 
پرورش

در محدوده پیش 
از دبستان و مراکز 

پیش دبستانی

1387
تنه��ا مرج��ع ص��دور مج��وز فعالیت مرک��ز آموزش پی��ش دبس��تانی، جهت 

کودکان چهار و پنج ساله، وزارت آموزش و پرورش است
مجلس شورای 

اسالمی
وزارت آموزش و 

پرورش
کودکان 4-5 ساله

1389

س��ازمان بهزیس��تی صرف��ًا مج��از به ص��دور مج��وز فعالی��ت مهدکودک ها 

می باشد و مؤسسان مهدهای کودک که پیش دبستانی دایر کردند ملزم به 

اس��تفاده از برنامه ی مصوب س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی  درسی وزارت 

آموزش و پرورش می باشند. 

سازمان بهزیستی 
و وزارت آموزش 

و پرورش

سازمان بهزیستی و 
وزارت¬آموزش و 

پرورش

سازمان بهزیستی 
کودکان زیر 4 سال تمام 

و وزارت آموزش و 
پرورش از 5 سال تا بدو 

ورود به دبستان

1390

ارتق��ای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کش��ور به عن��وان مهم ترین نهاد تربیت 

نیروی انس��انی و مولد س��رمایه اجتماعی و اعمال سیاس��ت های مصوب و 

هدایت و نظارت بر آن، از پیش دبستانی تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتی 

با توسعه مشارکت همگانی

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

وزارت آموزش و 
پرورش

پیش دبستانی

1392

»ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی 

و موّل��د س��رمایه ی اجتماع��ی و عه��ده دار اج��رای سیاس��ت های مصوب و 

هدایت و نظارت بر آن )از مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه( به عنوان 

امر حاکمیتی با توسعه ی همکاری دستگاه ها

مقام معظم 
رهبری )سیاست 

های ابالغی(

وزارت آموزش و 
پرورش

مهدکودک و 
پیش دبستانی

1393

 حاکمیت��ی بودن وظای��ف آموزش و پرورش از جه��ت برنامه ریزی  و نظارت 

ب��ر فعالیت های آموزش��ی و پرورش��ی در بخش دولتی و غیردولتی اس��ت. 

ل��ذا در مواردی که مهده��ای کودک اقدام به ارائه خدمات آموزش��ی پیش 

دبس��تانی می نمایند بایس��تی مجوز الزم را از آن وزارتخانه اخذ نمایند واال 

تخلف محسوب می شود

معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری

وزارت آموزش و 
پرورش

پیش دبستانی
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جدول 4- مستندات قانونی راجع به متولیان محتوا و برنامه آموزشی مراکز پیش از دبستان

سال 
مرجع تصمیم قانونتصویب

محدوده فعالیتمتولی محتواگیرنده

1365
»تصویب  برنامه های  تربیتی  مهدکودک ها به  عهده  کمیته  علوم  تربیتی  

شورای  برنامه ریزی  وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالی  خواهد بود«. 
شورای عالی 
انقالب فرهنگی

کمیته علوم تربیتی 
شورای برنامه ریزی 

وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی

مهدکودک

1387

»س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی موظف است راهنمای تفصیلی دوره 
پیش دبس��تانی به همراه راهنمای برنامه انس با ق��رآن و نیز راهنمای 
برنامه زبان آم��وزی مناطق دوزبانه را تدوین نماید. این راهنما پس از 
تأیید اعضای شورای عالی آموزش و پرورش الزم االجرا خواهد بود« 

شورای عالی 
آموزش و 

پرورش

سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی وزارت 
آموزش و پرورش

پیش دبستانی

1385
دارالق��رآن کریم موظف ب��ه تهیه و تدوین ط��رح تفصیلی آموزش 
ق��رآن وی��ژه پیش دبس��تانی و محتوای آم��وزش »مهدهای کودک 

قرآنی« می باش��د. 

تفاهم نامه سازمان 
بهزیستی و 

دارالقرآن کریم
دارالقرآن کریم

طرح آموزش قرآن 
پیش دبستانی و محتوای 
مهدهای قرآنی تحت 

پوشش سازمان بهزیستی

1390

پیش دبس��تاني واحد آموزش��ي و پرورش��ي محس��وب مي گ��ردد که 
آموزش های رس��مي را مطابق دوره هاي تحصیل��ي ارائه مي نماید. در 
ح��ال حاضر آم��وزش عمومي اجباري، دوره پیش دبس��تاني را ش��امل 
نمي ش��ود و آموزش و پرورش نس��بت به دوره پیش دبستاني وظیفه 
حاکمیت��ي ندارد، لذا علیرغم اینکه س��ن ورود به دوره پیش دبس��تاني 
4 س��ال تمام تعیین گردیده اس��ت، اما منافاتي با فعالیت مهدکودک ها 
در این زمینه ندارد. با این حال چنانچه آموزش هاي پیش دبس��تاني در 
مهده��اي کودک ارائ��ه گردد اخ��ذ مج��وز الزم از وزارت آموزش و 
پرورش ضروري بوده و بایستي از مفاد و محتواي آموزش تعیین شده 

توسط این نهاد براي کودکان 4 و 5 ساله تبعیت کند« .

دوره پیش دبستانی آموزش و پرورشهیئت وزیران

1390
»... برنامه های آموزش��ی و تربیتی این دوره و میزان حضور نوآموزان 
در مراکز پیش دبستانی با توجه به ویژگی های کودکان منعطف و سیال 

است«. 

شورای عالی 
آموزش و 

پرورش
دوره پیش دبستانیآموزش و پرورش

1393

»...2- حاکمیت��ی بودن وظایف آموزش و پرورش از جهت برنامه ریزی 
و نظ��ارت ب��ر فعالیت های آموزش��ی و پرورش��ی در بخ��ش دولتی و 
غیردولتی اس��ت. لذا در م��واردی که مهدهای کودک اق��دام به ارائه 
خدمات آموزش��ی پیش دبستانی می نمایند بایستی مجوز الزم را از آن 

وزارتخانه اخذ نمایند واال تخلف محسوب می شود ... «

معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری

دوره پیش دبستانیآموزش و پرورش

جدول 3 - مستندات قانونی راجع به متولیان نظارت بر فعالیت مراکز آموزشی پیش از دبستان

محدوده فعالیتمتولی نظارتمرجع تصمیم گیرندهسال 

مهدکودک  های  خصوصی و غیرانتفاعیبهزیستیشورای عالی انقالب فرهنگی1365

پیش دبستانیآموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش1382

پیش دبستانیآموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش1387

مهدکودک  های  تحت پوشش بهزیستی، خودکفا و قرآنیکمیته نظارت تخصصی بهزیستی استانسازمان بهزیستی1387

پیش دبستانیوزارت آموزش و پرورششورای عالی انقالب فرهنگی1390

مهدکودک و پیش دبستانیوزارت آموزش و پرورشمقام معظم رهبری1392

پیش دبستانیآموزش و پرورشمعاونت حقوقی ریاست جمهوری1393
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بازی و آزادی برای
 شکوفایی گرایش های اصلی

نقش آفرینی مهدکودک ها در نبود خانواده های پرجمعیت

  آموزش و رش��د اخالقی در مهد 
ک��ودک اصال��ت ن��دارد   نق��ش 
اصل��ی مه��د ک��ودک، مش��اوره به 
در  آم��وزش  ض��رر  اس��ت   م��ادر 
س��نین زی��ر هفت س��ال ، بی��ش از 
ق��درت  پای��ه  اس��ت  منفعت��ش 
مخالف��ت ب��ا دوس��ت داش��تنی ها 
در مه��د ک��ودک نهاده می ش��ود.

 گفت و گو با 
 حجت االسالم

علیرضاپناهیان
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به نظر شما تربیت دوره کودکی چه اهدافی را می تواند محقق کند؟
اساسًا تربیت کودک را باید به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند کلی تربیت انسان در نظر 

بگیریم. کودک در همان بازی ها و آشنایی با محیط پیرامونی خود و ارتباط با دیگران، 

مهم تری��ن مقدم��ات ب��رای زندگی موفق را به دس��ت م��ی آورد. اگر ک��ودک در فضای 

مناسب رشد کند، در نوجوانی امکان تربیت او بیشتر فراهم خواهد بود.

ازآنجایی که عالی ترین سطح هدف عملیاتی در تربیت یک نوجوان رسیدن به »قدرت 

مخالفت با دوست داشتنی ها« است، باید در تربیت دوران کودکی مقدمات نیل به این 

هدف مهم فراهم گردد؛ و اال در رسیدن به قدرت مخالفت با دوست داشتنی ها دشواری 

ایجاد خواهد ش��د. ق��درت مخالفت ب��ا دوست داش��تنی ها یک��ی از زیرمجموعه های 

»توانایی مدیریت تمایالت« است که شامل امور مختلفی است، ولی به جهت اهمیت 

خاص این بخش متمایز شده است. نکته مهم دیگر این است که در یک مسیر تربیتی 

صحیح، انسان باید دائمًا قدرت خودش را در این زمینه افزایش بدهد تا بتواند بیشتر و 

بهتر و سریع تر به خواسته ها، نیازها و آرزوهای واقعی، اصلی و ارزشمندتر خود برسد.

انس��ان در ط��ول حیاتش به هر آرزو، موقعیت و هدف ارزش��مند و دس��ت یافتنی ای که 

بخواهد برسد، چه اهداف دینی و چه غیردینی، »قدرت مخالفت با دوست داشتنی ها« 

اصلی ترین توانمندی است که می تواند او را به آن اهداف برساند. به عنوان مثال هایی 

از اهداف غیردینی، ممکن است کسی بخواهد یک تکنسین، مدیر یا دانشمند خوب و 

موفق باش��د یا والدین خوبی برای فرزندانش و یا فرد مفیدی در اجتماع خود باش��د و یا 

کسی دنبال این باشد که یک زندگی بانشاط، شاداب و پر از موفقیت و توأم با بهره مندی 

حداکث��ری از لذائذ قابل بهره برداری در این دنیا داش��ته باش��د. مهمترین توش��ه برای 

رس��یدن به هر کدام از این اهداف، »قدرت مخالفت با دوس��ت داش��تنی ها« اس��ت. در 

معنویات هم انسان برای سیر و سلوک و تقرب الی  الله و حتی برای کسب صفات خوبی 

مانن��د صب��ر، مهربانی، انتقادپذیری و غی��ره، بیش از هر چیز به »قدرت کنترل دوس��ت 

داشتنی ها« نیاز دارد. درباره این مفهوم، در سلسله مباحث »راهبرد اصلی تربیت دینی« 

که بعضًا با عبارت »تنها مسیر« شناخته می شود، به تفصیل گفتگو شده است. اکنون با 

مشخص شدن هدف اصلی تربیت انس��ان، می توان به بررسی اهداف دوران کودکی و 

جایگاه آن در فرآیند رسیدن به این هدف پرداخت.

این هدف اصلی یعنی »قدرتمند شدن در مخالفت با دوست داشتنی ها«، 
غایی اس��ت یا وس��یله؟ چون از توضیح ش��ما اینگونه برداشت میشود که این 

مخالفت، وسیله رسیدن به اهدافی مانند تقرب الی اهلل است؟
این »فراگیرترین هدف عملیاتی« اس��ت. ببینید، اگر ما هدفمان را خیلی کالن و دور 
از عمل بگیریم، کمک و راهنمای خوبی برای برنامه ریزی عملیاتی و عمل ما نخواهد 

بود. از طرف دیگر، اگر هدف را بیش ازحد جزئی، عملیاتی و یا متعدد بگیریم، جامعیت 

و فراگیری خودش را از دست خواهد داد. پس ما باید پله پله، از اهداف غایی و کالن � 

مثاًل تقرب الی الله یا حیات طیبه � که فراگیر و جامع هستند، تا جایی پایین بیاییم و به 

عمل نزدیک شویم که فراگیری و جامعیت آن هدف غایی حفظ شود؛ به این می گوییم 

یک هدف عملیات��ی فراگیر. این چیزی که حاصل می ش��ود، وقتی نگاهمان به عمل 

است، اسمش هدف عملیاتی است و  وقتی نگاه به اهداف میانی و غایی داریم، رساننده 

»منحصربه ف��رد« م��ا به آن اهداف کالنتر هس��تند. ب��ا این مقدمه، رس��یدن به »قدرت 

مخالفت با دوست داش��تنی ها«، »فراگیرترین هدف عملیاتی در تربیت انسان« است.

این تبیین از هدف تربیتی انسان از کجا آمده است؟ چون این حرف شما، 
اگر نخواهیم بگوییم مخالف، ولی تفاوت جدی با برخی از نگرش ها مخصوصًا 

در حوزه روانشناسی دارد.
به این پرس��ش، هم می توان پاس��خ هایی مبتنی بر انسان شناس��ی و حیات شناس��ی 

ارائه داد و هم پاس��خ هایی مبتنی ب��ر آیات قرآن کریم و احادیث معصومین که طبیعتًا 

از حوصله این گفتگو خارج است، اما یک تبیین مختصر عقلی هم می توان ارائه داد:

اعمال و رفتارهای اختیاری انس��ان تابع اراده اوس��ت و اراده انس��ان هم تابع و برآیند 

تمایالتش. درواقع اراده انسان برآیند نزاِع درونِی تمایالتش است. حتی علم و آگاهی، 

در شرایطی بر رفتار و عمل انسان اثر می گذارد که گرایش متناظر آن آگاهی در انسان 

به قدر الزم فعال باش��د. به عنوان مثال اگر کس��ی میل به شهرت نداشته باشد، اطالع 

یافتن او از »راه های رسیدن به شهرت«، اثری در رفتار او نمی گذارد؛ این مطلب اول.

مطلب دوم این اس��ت که آدم ها اکثرًا برای رسیدن به خواسته ها، آرزوها و مطلوب های 

خود با دو مانع و مش��کل مواجه هستند؛ مش��کل اول این است که گاهی می دانند باید 

چه کار کنند، ولی نمی کنند. مثاًل می داند صبر و حفظ آرامش و عصبانی نش��دن برای 

رس��یدن ب��ه هدفش بهتر اس��ت، ولی عصبانی می ش��ود. چرا؟ چون ق��درت مخالفت و 

کنت��رل امیال��ش را ندارد و نمی تواند جل��وی امیال مزاحم خ��ودش � مثل میل به اظهار 

خش��م � بایس��تد؛ می گوی��د: »بله می دانم ول��ی چه کار کنم، نتوانس��تم جل��وی خودم را 

بگی��رم«. به عنوان مث��ال دیگر می داند ک��ه باید درس بخوان��د تا موفق ش��ود، اما قدرت 

کنت��رل میل راحت طلب��ی یا تنوع طلبی خ��ودش را ندارد. بنابراین نمی تواند درس��ت 

عمل کند. مش��کل دوم این اس��ت که بس��یاری از اوقات انس��ان اساس��ًا اطالع و آگاهی 

صحیحی ندارد، درحالی که می توانس��ت داش��ته باش��د، ام��ا چرا اختیارًا خ��ودش را از 

آگاه��ی صحی��ح محروم ک��رده؟ چرا به دنب��ال آگاهی نرفت��ه؟ به دلیل اینکه نتوانس��ته 

امی��ال مزاح��م را کنترل کن��د، امیالی مثل تنبلی، ی��ا تکبر و خودبزرگ بین��ی. در میل 

اخی��ر ف��رد حاضر نیس��ت از دیگران چیزی ی��اد بگی��رد و فکر می کند که خ��ودش بهتر 

از هم��ه م��ی داند. بنابرای��ن راه های موفقیت ما منحص��ر در »عمل« و »آگاهی« اس��ت و 

فرم��ان هر دوی این ها به دس��ت امیال و اراده ماس��ت. چنانچه ق��درت کنترل و مدیرت 

امیال داش��ته باش��یم، در هر دو بخ��ش به درس��تی اراده می کنیم و طبیعت��ًا ثمراتش را 

در حد اس��تعداد، توان و شرایط خود برداش��ت می کنیم. البته اخیرًا در روانشناسی در 

مباحث��ی ذیل ه��وش عاطفی )قدرت مدیری��ت عواطف، امیال و گرای��ش ها( که نتیجه 

ده ها س��ال تجارب و آزمایش های علمی است، دقیقًا به  ضرورت کسب قدرت مخالفت 

با دوست داش��تنی ها اش��اره ش��ده و به عن��وان مهم تری��ن عامل موفقیت ذکر می ش��ود.

ناظر به این نگاه، اهداف تربیت دوران کودکی چه خواهد بود؟
دوران کودک��ی به معنای قبل از هفت س��ال، مقدمه ای برای دوره اصلی تربیت یعنی 

هفت تا چهارده سالگی است. در این دوران چند اتفاق باید بیفتد تا کودک آماده ورود 

به مرحله اصلی تربیت بش��ود. ضمن اینکه بخشی از تربیت به صورت غیرمستقیم در 

همین دوران اتفاق می افتد.

مطل��ب اول ای��ن اس��ت ک��ه دوره دوم زندگی یعن��ی هفت تا چه��ارده س��الگی، زمان 

»قدرتمند ش��دن در مخالفت با دوس��ت داش��تنی ها« اس��ت. و این نیاز به تمرین های 

ف��راوان و متنوع دارد. اما کودکی که از هفت س��الگی می خواهد برای قوی ش��دن در 

کنت��رل امیال تمرین کند، باید قبل از هفت س��الگی، دچار عقده ع��دم ارضای امیال 

بنا به نص صریح روایات، هفت سال اول دوران سیادت کودک است. دوره ای که کودک با شناخت، تجربه و توسعه امیال خود آماده ورود به مرحله اصلی تربیت )7 تا 
۱4 سالگی( می شود. در این راستا توجه به عالیق کودک و فراهم کردن بستری پرنشاط و آزاد برای فعالیت و بازی او بسیار مهم است. این مهم با نقش آفرینی مادر 
به عنوان کلیدی ترین و اثرگذارترین فرد نزدیک به کودک شکل می گیرد. در این میانه ناظر به شرایط و اقتضائات زندگی مدرن، مراکز تربیت کودک جایگزین مادر 
و نقش حیاتی وی شده اند. به نظر می رسد دو دغدغه و چالش اصلی در این رخداد وجود دارد.  اول اینکه »جایگزینی مادر با مهد چه اندازه صحیح است؟« و دوم 
اینکه »برنامه مراکز تربیت کودک تا چه حد مبتنی بر نیازها و اقتضائات کودک است؟«. از منظرهای گوناگون پاسخ های متنوعی برای این پرسش ها وجود دارد؛ 
اما نظر اسالم و تربیت اسالمی در این میان چیست؟ مدتی است حجت االسالم والمسلمین پناهیان در سلسله گفتارهای خود با عنوان »اصلی ترین راهبرد تربیت 

دینی« به موضوع تربیت توجه ویژه ای داشته اند. به همین بهانه پای صحبت های ایشان در باب کودک و تربیت کودکی به عنوان مقدمه تربیت انسان نشسته ایم.

گفت وگو
اعتمادی
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نشده باشد. بنابراین یکی از اهداف در هفت سال اول این است که کودک امیال اصلی 

خود )استقالل طلبی، کنجکاوی، برتری طلبی، محبوب بودن، زیبایی گرایی،...( را در 

حد الزم پاس��خ داده باش��د. مطلب دوم این اس��ت که کودک باید به یک خودشناسی 

از خودش برس��د. یعنی امیال خودش را بشناس��د و این با تجربه کردن امیال مختلف 

و متن��وع حاصل می ش��ود. پس ما باید مراقب باش��یم فضا و محی��ط پیرامونی کودک 

به گونه ای نباشد که در یکی دو میل خاص محدود و غرق شود و تجربه ای در زمینه دیگر 

امیال اصلی خودش نداشته باشد. یکی دیگر از وجوه رسیدن به این خودشناسی، این 

اس��ت که در هفت س��ال دوم »تمرین مدیریت و کنترل امی��ال« به کمک همین امیال 

پایه شکل می گیرد. مثاًل کودک برای برقراری نظم و زیبایی ظاهری، با راحت طلبی 

خودش مقابله می کند. خب کودکی که در هفت س��ال اول فرصتی نداش��ته که میل 

زیبایی گرایی اش ش��کوفا ش��ود، با چه میلی می خواهد جلوی راحت طلبی خودش 

بایس��تد و منظم ش��ود؟ میل او به زیبایی اصاًل ش��کوفا نش��ده! با این حس��اب، محور و 

کار اصلی در دوران هفت س��ال اول، افزایش آگاهی ها و رش��د اخالقی نیست. البته 

آموزش اش��کالی ندارد، ولی اصالت ندارد و نباید کودک برای آموزش متحمل فش��ار 

ش��ود و احساس آزادی خود را از دست بدهد و یا تأمین اقتضائات آموزش باعث سلب 

آزادی های بچه گانه، ایجاد عقده و عدم شکوفایی تمایالت پایه ای او بشود؛ زیرا در این 

صورت در مرحله اصلی تربیت )7 تا 14 س��الگی(، رس��یدن به آن توانمندی و مهارت 

مادر که پایه تمام موفقیت های دنیوی و اخروی است، ضربه خواهد خورد. در خصوص 

اخالقیات بچه ها نیز باید به همین مالحظه توجه کرد. به ویژه اینکه از یک سو، بچه ها 

در سنین زیر هفت سال، رفتارهای غیرمتعارفی دارند که مزاحم بزرگترها می شود و 

جلوگیری از عوارض آن رفتارها � بدون صدمه خوردن کودک � نیازمند وقت، حوصله و 

مهارت بیشتری است. از سوی دیگر والدین معمواًل می خواهند کمتر به  زحمت بیفتند 

و با فراغت و سهولت بتوانند به دغدغه های کار و زندگی خودشان برسند.  لذا طبیعی 

است که ذهن والدین � و به تبع آن برخی مشاوران و نظریه پردازان که اشراف کافی به 

اقتضائات تربیت کودک ندارند � به سمت تولید توجیهات، فلسفه و دانشی می رود که 

از گزاره های��ی حمایت کنند، مانند »این بچ��ه باید یاد بگیرد که وقتی من اخبار گوش 

م��ی کنم، س��روصدا نکند« یا »چیزی که ک��ودک برایش اصرار و گریه می کن��د را به او 

نمیدهم، چون شرطی می شود و همیشه از گریه برای رسیدن به خواسته اش استفاده 

می کند«. اینگونه رفتار و سیاست های تربیتی بیشتر برخاسته از نیازهای والدین است 

تا نیازهای تربیتی کودک. مطلب سوم این است که گرچه دوران تربیت به این معنا که 

والدین برنامه های تربیتی برای فرزندانشان داشته باشند، از هفت تا چهارده سالگی 

اس��ت، اما باالخره بچه رفتار پدر و مادر را در همین هفت س��ال می بیند و کاماًل از آن 

اث��ر می پذیرد. در هفت س��ال اول ما از بچه نمی خواهیم که با دوست داش��تنی هایش 

مخالف��ت کند و برنامه ای در این جهت ب��رای او نداریم، ولی او باید زیبایی مخالفت با 

دوست داشتنی ها را در والدین خودش ببیند. مخصوصًا مادر بسیار مهم است و اثرگذار 

اس��ت. این ش��دت اثرپذی��ری به دلیل عالقه ش��دیدی اس��ت 

که بچه ب��ه مادر دارد. ک��ودک وقتی اج��رای خوب »مخالفت 

ب��ا دوست داش��تنی ها« را در م��ادر ببین��د، رفتاره��ا را تقلی��د 

می کند و ریشه های شخصیتی تمامی خوبی ها و قدرت های 

روح��ی در او ش��کل می گی��رد و تقریب��ًا ت��ا آخر عم��ر می ماند.

تفاوت��ی بی��ن س��نین مختل��ف در ب��ازه س��نی ت��ا 
هفت سالگی هست؟ ناظر به جنسیت چطور؟

در جزئیات بله، اما کلیت آن فرقی نمی کند. مثاًل ممکن است 

پس��ر میل به بازیگوش��ی و شیطنت فیزیکی بیش��تری داشته 

باشد و دختر میل به روابط عاطفی و کالمی. 

اگر به پس��ر در دوره زیر هفت س��ال میدان داده ش��ده باشد و 

به قدر کافی به تمایل شیطنتش پاسخ داده باشد، در دوره های 

بع��دی عقده ش��یطنت ن��دارد و می تواند صب��ر را تمرین کند. 

دختربچه هم اگر میل به محبوبیتش یا میل به خودنمایی اش 

پاس��خ یافته باش��د، در دوره بع��د عقده کمبود محب��ت ندارد. 

به هرح��ال هر کودک هر ویژگی که به صورت ژنتیک دارد، در 

آینده نیز همان ویژگی ها را دارد و طبعًا نیازمند توجه بیشتری 

خواه��د ب��ود تا به ص��ورت ی��ک عنصر ناهنج��ار ظاهر نش��ود.

ب��ا توجه به توضیحات��ی که فرمودید، آیا واقعًا در س��نین زیر هفت س��ال 
آموزش ضرورتی ندارد؟

هرگونه آموزشی که با این محورهای مورد اشاره در تعارض قرار بگیرد، ضررش بیشتر 

از نفعش است. بچه ای که عقده ای است، بعدًا همین آموزش های دینی یا غیردینی را 

برای برطرف کردن عقده خودش بر سر دیگران استفاده می کند. البته یک چیزهایی 

تربیت نیست، نور است. مثاًل در خانه ای که پدر و مادر نماز می خوانند و اهل معنویت و 

ش��رکت در مجالس اهلبیت)ع( هستند، این نور اثر خودش را می گذارد. حاال نه اینکه 

اجبار باشد و کودک را در یک محیط مذهبی ببریم و آنجا بچه را اذیت کنیم که بنشین، 

گوش کن، ساکت باش و ادب داشته باش! اینگونه رفتار یا آموزش ها در سنین زیر هفت 

س��ال معمواًل ضررش بیش از نفعش اس��ت. البته اگر بچه ای بدون فشار و اجبار و نظم 

تحمیلی، چیزی یاد گرفت، هیچ اش��کالی ندارد. ولی با توجه به فضای رقابت و چشم 

و هم چشمی میان والدین خیلی باید مراقب بود که این آموزش ها برای ما اصل نشود.

ب��ا توجه ب��ه این اه��داف نق��ش خان��واده و مهدک��ودک را چط��ور تصویر 
می کنید؟

طبعًا کار تربیت بچه در سن زیر هفت سال به عهده خانواده و عمدتًا مادر است. در این 

زمینه مهدکودک چند نقش میتواند داشته باشد.

نق��ش اول و اصل��ی مهدکودک مش��اوره به مادر اس��ت؛ نقش��ی که ش��اید در قدیم که 

خانواده ها بیشتر دور هم زندگی می کردند تا حدی مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و دیگر 

بزرگترهای فامیل ایفا می کردند. در مهدکودک این مشاوره دایره وسیعی از مسائل 

را شامل می ش��ود؛ نکات و اصول تربیتی، حل چالش های والدین با کودک، مباحث 

تغذیه ای، مباحث مربوط به چگونگی همسرداری و روابط زوجین که نقش درجه یک 

و فوق العاده کم نظیری در تربیت صحیح بچه دارد و ...

نقش دوم مهدکودک، آموزش بازی هایی به مادران اس��ت که این بازی ها هر کدام با 

هدف شکوفایی، رشد و تنوع بخشی به یک یا چند تمایل اصلی کودک طراحی شده 

اس��ت. مهدکودک هم با بچه ها این بازی ها را انجام می دهد و هم به مادران آموزش 

می دهد که در خانه تا حد ممکن فضای این بازی ها فراهم شود.نقش سوم مهدکودک 

ب��ازی کردن و زندگی بچه ها با هم اس��ت. بچه بس��یاری از امیال��ش را در یک ارتباط 

تنگاتن��گ با بچ��ه های دیگر تجربه می کند و می شناس��د. در خص��وص خانواده هایی 

ک��ه تک فرزند یا دو فرزندی هس��تند، مهدکودک این نیاز مهم را ب��رآورده می کند. در 

قدیم این نقش در خانواده های پرجمعیت و نزدیک به هم تأمین می شد و اآلن نیز در 

خانواده هایی که بچه های بیشتری دارند تا حدی تأمین می شود.

در بحث نسبت بین خانواده و مهدکودک برخی معتقدند که با توجه به 
روند کنونی، تربیت به یک امر کامالً تخصصی تبدیل شده است، یعنی نیاز به 
ی��ک مجموع��ه ای از توانمندی ه��ا و دانش ه��ا دارد ک��ه 
والدی��ن یا به دس��ت نیاورده اند ی��ا اص��الً نمی توانند به 
دست بیاورند. بر این اساس مهدکودک نه به عنوان یک 
اضطرار، بلکه به عنوان یک ض��رورت نقش ایفا می کند. 

چقدر این قرائت را دقیق می دانید؟
ظاهرًا این دیدگاه که تربیت در مقام عمل یک امر تخصصی و 

پیچیده اس��ت، زیاد صحیح نباشد؛ مادران میتوانند با اجرای 

چند نکته کلی��دی از عهده تربی��ت فرزندان خ��ود برآیند. هر 

چن��د علوم تربیتی پیش��رفت زیادی کرده اس��ت، ولی یکی از 

نشانه های پیشرفت در بخش های پرکاربرد هر علم، رسیدن 

به چند قاعده و توصیه روش��ن، س��اده و مش��خص است. تورم 

و تع��دد نکات و دس��تورالعمل ه��ا در موارد پرکارب��رد معمواًل 

حکای��ت از ضعف علم��ی می کن��د. وقتی یک علم پیش��رفت 

می کند، در مقام عمل به تعدادی توصیه ساده می رسد. البته 

همان چند توصیه س��اده، حتمًا یک پشتوانه عمیق و پیچیده 

علم��ی دارد و ل��ذا اس��تخراج آن چند توصیه نی��از به تخصص 

باالی��ی دارد؛ اما یادگیری و اجرای آن چند توصیه برای عموم 

مردم می سور است. مثاًل برای بهداشت فردی، یک مادر نیاز 

ب��ه تخصص ن��دارد. در روایت داریم که »پزش��کی نزد حضرت 

امی��ر)ع( از مراجعه نکردن مردم به خودش گله کرد. حضرت 

نقش اول و اصلی مهدکودک 
اس��ت؛  م��ادر  ب��ه  مش��اوره 
نقش��ی که ش��اید در قدیم که 
خانواده ه��ا بیش��تر دور ه��م 
زندگ��ی م��ی کردند ت��ا حدی 
مادربزرگ ه��ا و پدربزرگ ها 
و دیگر بزرگترهای فامیل ایفا 
م��ی کردن��د. در مهدکودک 
ای��ن مش��اوره دایره وس��یعی 
از مس��ائل را ش��امل می شود؛ 
ن��کات و اص��ول تربیت��ی، حل 
چالش های والدین با کودک، 
مباح��ث مربوط ب��ه چگونگی 

همسرداری و روابط زوجین
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

فرمودند: به مردم چهار تا دستورالعمل داده ام و گفته ام اینها را رعایت کنید. به همین 

خاطر این ها مریض نمی ش��وند«. پس در مقام عمل، تربیت یک کار تخصصی نیست؛ 

البته علِم تربیت به تخصص نیاز دارد. خب حاال یک کس��ی درس��ت تربیت نش��ده یا با 

یک آس��یب خاصی مواجه شده، این ممکن اس��ت نیاز به مراجعه به متخصص داشته 

باشد؛ ولی به طور معمول یک سری دستورهای ساده وجود دارد که اگر این دستورات 

اجرا ش��ود، بچه درس��ت تربیت می ش��ود. برای مثال اگر پدر و مادر در خانواده روابط 

صحیحی با هم داش��ته باشند، بخش عمده ای از تربیت در همین جا شکل می گیرد. 

اگر مادر تحت فش��ار کارهای خارج از خانه نباش��د که خس��تگی اش برای خانه و بچه 

بماند، توجیه باشد که باید به بچه آزادی داد و اگر هم در جایی محدودیتی باید اعمال 

شود، این محدودیت را طوری اعمال کند که احساس آزادی بچه به هم نخورد، در این 

صورت کودک خیلی خوب بار می آید. در این راستا نقش مهدکودک بیش از هر چیز 

دیگری، توانمند کردن مادر است.

نس��بت مدرس��ه و مهدکودک را در توضیح هفت س��ال اول و دوم اشاره 
کردید. اگر ممکن است مجدداً به اختصار ارتباط این دو مقطع را بفرمایید.

اگر بچه در هفت سال اول به دوست داشتنی هایش نپرداخته و به اندازه کافی محبت 

دریافت نکرده باشد، در هفت سال دوم � چه در دبستان و چه در خانه � وقتی می خواهد 

مخالفت با دوس��ت داشتنی ها را تمرین کند، تا حدی همه تمرین ها را به دلیل عقده 

کمبود محبتش، به عنوان عدم محبت تقلی می کند و پس می زند. مثاًل وقتی معلم از 

او نظ��م می خواهد، فکر می کند معل��م از او بدش می آید و می خواهد اذیتش کند. از 

طرف دیگر وقتی امیال پایه ای خودش را گس��ترش و رش��د و تنوع نداده باش��د، برای 

برقراری نظم، ظاهر آراسته، درس خواندن و ...، امیال رشد یافته ای ندارد که با آن ها 

به مقابله با راحت طلبی برود. در نتیجه کارش سخت می شود.

رویکرد هفت سال اول و دوم کامالً متفاوت است. کودک تا هفت سال با 
محدودیتی مواجه نبوده، ولی از آن به بعد می خواهیم که با محدودیت مواجه 
ش��ود و مقاومت کن��د. چگونه باید عمل کرد که در ای��ن تغییر رویکرد کودک 

آسیب نبیند؟
تقریب��ًا تا پایان هفت س��ال اول هم��ان اصولی را ک��ه عرض کردم، رعای��ت می کنیم و 

مشکلی پیش نمی آید. البته طبیعتًا به مرور امیال و عالقه های بچه ها تغییر می کند و 

به قول راننده ها وقتی جاده پیچید، شما هم باهاش می پیچی. در سال آخر باید بدون 

اجبار کودک را با برخی تجربه های محدودیت و انتخاب آشنا کرد. مثاًل دو تا شیرینی 

جلویش می گیرید و می گویید: »یکی اش را انتخاب کن تو بخور، اون یکی باشه برای 

عصر«. این فرصت های انتخاب، عقل یعنی همان قوه قدرت انتخاب گری بچه را رشد 

می دهد. اما از هفت سال دوم، طبیعتًا محدود کردن را ناگهانی آغاز نمی کنیم. خوب 

است یک جشن ادب برای بچه بگیریم و بعد آهسته آهسته آدابی برای او تعیین کنیم 

که بحثش مفصل است و خارج از این بحث ماست. آرام آرام بر اساس توان و استعداد 

کودک شروع کنیم و کم کم بسترهای تمرین مخالفت با دوست داشتنی ها را در قالب 

یک س��ری »برنام��ه« فراهم کنیم، مثاًل مرتب ک��ردن روزانه رختخ��واب، آویزان کردن 

لباس در جای مشخص، کمک در نظافت خانه یا مدرسه و امثال اینها.

به نظر شما مهدکودکی که نگاه دینی دارد با مهدکودکی که نگاه دینی 
ندارد، چه تمایزی دارد و اثر آن روی کودک چیست؟

منظ��ور از ن��گاه دینی چیس��ت؟ ن��گاه دینی در مهدک��ودک، یعنی همی��ن اصولی که 

عرض شد که منجر به یک شخصیت متعادل، عقالنی، قوی، توانمند و لبریز از محبت 

می ش��ود؛ اصولی که مبتنی بر آیات قرآن و روایات و فرمایشات بزرگان است. اگر این 

اصولی که عرض ش��د در خانه و مهدکودک هفت س��ال رعایت ش��ود، شخصیت بچه 

بعد از هفت س��ال آماده شکوفایی و مستعد رسیدن به فضایل عالی انسانی و رسیدن 

ب��ه باالترین قدرت های روحی و لذائذ معن��وی و در اوج آن لذت تقرب الی  الله خواهد 

بود و با اولین مواجهه با دین به آن عالقه مند خواهد ش��د، او هر چند در کودکی زیاد 

قرآن حفظ نکرده باشد، اما آماده پذیرش و عمل به قرآن شده است. اگر مهدکودک با 

نگاه دینی این اس��ت، طبعًا از مهدکودکی که این نگاه را ندارد، خیلی بهتر است و در 

تأمین س��عادت دنیا و آخرت کودک موفق تر اس��ت. اما اگر منظور از نگاه دینی، صرفًا 

رعای��ت برخی ظواه��ر دینی و افزایش اطالع��ات دینی کودک ب��دون توجه به اهداف 

اصل��ی و عمی��ق دین و مراحل رش��د ک��ودک � از جمل��ه همین اصولی که عرض ش��د� 

باشد، خب این مهدکودک به نسبتی باید با مهدکودک های دیگر مقایسه کرد که آن 

اصول را رعایت می کند و اهداف عمیق دینی و انسانی را محقق میکند یا نمیکند. به 

عن��وان مثال، اینکه یک خان��م مربی که بچه این مربی را می بیند، از او الگو می گیرد و 

از شخصیتش اثر می پذیرد، چقدر قدرت خودکنترلی و مخالفت با دوست داشتنی ها   

و ب��ه تعبیر دینی مخالفت با هوی و ه��وس � دارد و چقدر می تواند به امیال بچه میدان 

بدهد و رفتارهای او را تحمل کند و با مدارا برخورد کند، خیلی مهم تر از این است که 

صرفًا برخی ظواهر دینی را خیلی خوب رعایت کند یا از محفوظات و اطالعات دینی 

زیادی برخوردار باشد. البته کسانی که اهل بی بند و باری و شکستن حرمت ها و آداب 

باشند، طبعًا آدم های خودساخته ای نیستند و تحمل الزم برای دادن مدارا با بچه ها و 

رعایت آزادی بچه ها را هم ندارند. البته نمی ش��ود از اثر صفا و نورانیت مربیان و حتی 

بچه ها بر یکدیگر  صرفنظر کرد. همانطور که بهداشت یک مهدکودک بر روی سالمت 

جسم کودکان اثر می گذارد، بهداشت معنوی و روانی مهدکودک هم بر روی سالمت 

روان��ی و معنوی کودکان اثر میگذارد. آدم ه��ای باصفا و نورانی در فضای اطراف خود 

اثرگذارن��د؛ و بالعکس. کس��ی که اهل صفا، جوانم��ردی، ادب و اه��ل تواضع به اهل 

بیت)ع( و خوبان عالم و اهل روضه و اشک برای امام حسین)ع( است، کسی که اهل 

یاد خدا و اولیاء خدا است، کسی که اهل رعایت حالل و حرام الهی و اهل پرهیز از مال 

حرام است، خب این آدم اگر مدتی در کنار یک کودک باشد تا حدی اثر نورانی خودش 

را روی او می گذارد و بر طراوت و سالمت و رشد روحی بچه اثرگذار خواهد بود؛ و البته 

برعکس. غیر از مربیان، کودکانی هم که والدین شان اهل حالل خوری و رعایت برخی 

مسائل نباشند، ممکن است اثر خوبی روی بچه های دیگر نداشته باشد.

رش��د و گسترش بدون برنامه و اغلب غیرکیفی مراکز تربیت کودک چه 
آسیب هایی ایجاد می کند؟

طبیعی اس��ت وقتی که مهدکودک بدون کیفیت رشد کند، اتفاقات خوبی نمی افتد. 

تعداد بچه های با عقده کمبود محبت و عقده ناش��ی از محدودیت ها و سخت گیری ها 

برای حفظ نظم مهدکودک زیاد می شوند. به فرمایش امام خمینی)ره( که می فرمودند 

منشأ اکثر یا تمام فسادهایی که در دنیا هست، عقده هایی است که در دوران کودکی 

برای بچه به وجود آمده اس��ت. فکر می کنم همین جمله حضرت امام برای مش��خص 

کردن میزان آسیب ها کافی باشد.

حاکمیت و نهادهای دولت��ی در قبال بحث تربیت کودک چه وظایفی به 
عهده دارد؟

طبیعی است که نهادهای حاکمیتی، حتی در یک کشور الئیک و بی دین، نمی توانند 

در امری با این درجه از اهمیت ورود نکنند و نظارت نداشته باشند، زیرا بخش مهمی 

از سرنوشت کش��ور، منافع مردم )امنیت، آرامش، پیشرفت، رفاه و آبادانی( به آن گره 

خورده است. نیروهای انس��انی مهمترین سرمایه یک کشور هستند. حاکمیت برای 

سالمت و بهداشت اجناسی که در فروشگاه ها عرضه میشود، استانداردهایی تعیین 

م��ی کند و بر رعایت آنها به ش��دت نظ��ارت می کند، آیا س��المت روح و روان اهمیتش 

کمتر از سالمت جسم است؟! جسم سالم اگر در یک آدم عقدهای باشد، نه تنها برای 

جامعه مفید نیست، بلکه منشأ ضرر هم هست. البته روشن است که وظیفه حکومت، 

سیاس��ت گذاری، ترویج و نظارت بر رعایت استانداردها در مهدکودک هاست. منتها 

نباید اس��تانداردها و نظارت ها به امور سطحی و ظاهری محدود شود و از اصل فرآیند 

تربیت غفلت ش��ود. پژوهش و ترویج نیز نیازمند کمک و حمایت نهادهای حاکمیتی 

است. باید برای داشتن مهدکودک های نمونه ای برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد که 

ضمن پویایی، بتوانند نقش الگو داشته باشند و برای معرفی الگوها اقدام کرد.

برای اینکه آس��یب های موجود کم ش��وند و به س��مت اصالح حرکت کنیم، 
نهادها یا سازوکارهای پیشنهادی بدیل و تکمیل کننده برای مهدکودک چیست؟
فضاهای مناسب و سالم در هر محله که مادرها بتوانند چند ساعتی با بچه هایشان به 

آنجا بیایند و بچه ها با هم بازی کنند و یک مش��اور آموزش  دیده هم آنجا حضور داشته 

باش��د، تا حدی می تواند کمبود مهدکودک را جبران کند. مثاًل بخش��ی از یک پارک 

که به صورت فکرش��ده برای این منظور طراحی ش��ده باش��د. مس��اجد نیز که معمواًل 

صبح ها خالی هستند، می توانند برنامه هایی برای آموزش مادران داشته باشند و در 

مدت آموزش بچه ها هم س��رگرم شوند. اساس��ًا خوب است هر مسجدی کنارش یک 

مهدکودک هم داش��ته باشد. مادرها برای نماز و آش��نایی با معارف الزم برای زندگی 

و بندگ��ی بهتر به مس��جد بیایند و بچه ها یکی دو س��اعت با هم بازی کنن��د. مادرها یا 

بچه های بزرگتر به صورت نوبتی مراقب بچه ها باشند.
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غیراستاندارد!
فاصله  زیاد مهدها از ماموریت اصلی شان

 گفت و گو با 
دکتر سیما 

فردوسی

عمومًا افراد با شنیدن نام »مهدکودک« مکانی را تصور می کنند که می تواند برای ساعاتی مراقبت از کودکان را به عهده بگیرد تا والدین به کارشان 
برسند. اما باید گفت مهدکودک صرفاً محلی نیست که مراقبت از کودکان را بپذیرد، بلکه جایی است برای آموزش و اجتماعی شدن او.

خانم دکتر سیما فردوسی، دانش آموخته روان شناسی بالینی از انگلستان و استاد دانشگاه شهید بهشتی که به واسطه حضور چندساله اش در رسانه 
ملی در قامت یک مشاور خانواده موفق، چهره شناخته شده ای برای مخاطبان است، معتقد است مهدکودک راهکاری برای گریز از تبعات نامطلوب 

مدرنیته به ویژه با تغییر در زندگی خانوادگی است.  در ادامه نگاه ایشان به بایدها و نبایدهای تربیت اوان کودکی را از نظر می گذرانیم.

گفت وگو
آسیه سادات میرمحمودی، رضوان اسامی

هر خانواده ای به صرف خانواده بودن،   
به تربیت صحیح و شخصیت سالم بچه 
منتهی نمی ش��ود.   مهدک��ودک باید 
حاذق عمل کند؛ یعنی مشکالت کودک 
را تش��خیص ده��د، ب��ه اط��الع والدی��ن 
برساند و بعد با همکاری هم آن را اصالح 
کنند.  نیاز است که رشته دانشگاهی 
مس��تقلی وجود داشته باش��د که در آن 
افراد در مورد رش��د کودکان، آسیب ها، 
ام��راض و مش��کالت تربیت��ی ک��ودکان 
واحده��ای روان شناس��ی را بگذرانن��د. 
 در برخ��ی مراک��ز دو تا س��ه زب��ان را به 
بچه ه��ا ی��اد می دهند ک��ه کار درس��تی 
نیس��ت؛ این بچه زبان م��ادری اش را هم 
درس��ت بلد نیست، چه برس��د به سایر 
زبان ه��ا!   داش��تن برنامه ه��ای م��دون 
و یکپارچه آموزش��ی تربیت��ی منطبق بر 
اص��ول علم��ی، بس��یار ض��روری اس��ت.
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

تربیت دوره کودکی چه اهدافی دارد و بر اس��اس این اهداف، مهدکودک 
چه جایگاهی در وضع موجود و در وضع مطلوب می تواند پیدا کند؟

هدف اصلی تربیت کودک این است که ما افراد سالمی بار بیاوریم؛ یعنی در حیطه های 

مختلف رش��دی از جمله عاطفی، اخالقی، جس��می، عقلی و... شخصیت سازی کنیم 

ت��ا ک��ودکان در همه این زمینه ها مطابق با س��ن خود و به طور موازی و همه جانبه رش��د 

کنند. خانواده اصلی ترین نهاد برای تربیت بچه ها است؛ البته این نکته را هم بگویم که 

هر خانواده ای به صرف خانواده بودن، به تربیت صحیح و ش��خصیت س��الم بچه منتهی 

نمی شود. می توان بر مبنای فاکتورهایی خانواده ها را تعریف و طبقه بندی کرد. 

مواردی وجود دارد که مشکالت بچه ها از خانواده بی سامان و مشکل دار نشئت گرفته 

اس��ت. خانواده احساس��اتی، هیجانی، پرتنش، پراضطراب، پر س��روصدا و ناامن اصاًل 

نمی تواند به آن چیز مطلوبی بپردازد که مورد نظر ماس��ت. البته الزامًا منظورم خانواده 

متعالی نیست؛ خانواده ای که واجد معیارهای کلی و اصلی خانواده سالم )مثل آگاهی و 

دانش نسبت به تربیت( باشد و پدر و مادر با هم هماهنگ باشند.

یک نکته مهم این است که نقش پدر و مادر در تربیت فرزند را هیچ کس نمی تواند بازی 

کند، مگر در ش��رایط خیلی خاص و اس��تثنائی. پدر و م��ادر ارکان اصلی تربیت کودک 

هس��تند؛ لذا بهتر این اس��ت که تا دوسالگی بچه در خانه باش��د و مادر با دانش و اطالع 

نس��بت به مقوله تربیت، از کودکش مراقبت های ویژه ای داش��ته باشد. از دو سالگی به 

بعد، کودک باید در زمینه هایی مثل وجوه اجتماعی رشد کند یا درباره پاره ای از مفاهیم 

بداند؛ لذا نیاز است که به مهدکودک برود. قاعدتًا اینجا هم منظور مراکز تربیت کودک 

اس��تاندارد و باکیفیت اس��ت. حضور کودک در مهد مزایایی دارد، از جمله اینکه رش��د 

اجتماع��ی ک��ودک تقویت می ش��ود و زبان و چگونگی برق��راری ارتب��اط را می آموزد. از 

آنج��ا که همه بچه ها تمام آداب و رفتار خوب را در خانواده هایش��ان یاد نگرفته اند، یکی 

از وظایف مهدکودک این اس��ت که روی اصالح عادت های بد بچه کار کند. مهدکودک 

باید حاذق عمل کند، یعنی مشکالت کودک را تشخیص دهد، به اطالع والدین برساند 

و بعد با همکاری هم آن را اصالح کنند. مهدکودک فقط بحث نگهداری نیست و نباید 

هم باش��د؛ آموزش هم الزم اس��ت، منتها آموزش در حد سن بچه و به گونه ای که به بچه 

فش��ار نیاید. البته در برخی کش��ورها مانند آمریکا، مهدکودک ه��ای خاصی با نام کلی 

»مدرس��ه « وج��ود دارد که از هم��ان ابتدا به کودک آموزش می دهن��د. این آموزش ها به 

ش��کل غیرمستقیم و در حد بچه هاست، و موضوعاتی مانند رنگ ها، طبیعت، حیوانات 

و... را یاد می گیرند؛ اما نامش دیگر مهدکودک نیست.

این مزیت است؟ چون خیلی از مهدها همین آموزش ها را دارند. عده ای از 
کارشناس��ان معتقدند که در مهدکودک برای کودکان زیر هفت سال کالً نباید 

آموزش باشد یا حداقل به شکل مستقیم نباشد.
این آموزش رس��می نیست که مثاًل کتاب باش��د یا بخواهند از روی کتاب بخوانند. مثاًل 

بچه ها را به طبیعت می برند یا برنامه هایی در مورد ارتباط و آشنایی با خدا دارند. این ها 

از همان بچگی خالق خودشان را می شناسند و اینکه چه کسی آن ها را خلق کرده است. 

قرار نیست که مثاًل آموزش عبادی بدهند. خیلی جالب است که این گونه مراکز در همه 

حوزه های رشد کار می کنند.

 برخی معتقدند که خانواده های گس��ترده و سنتی قبالً به خوبی کار رشد 
اجتماعی را انجام می دادند. س��بک زندگی مدرن س��بب ش��ده اس��ت که برای 
تحقق رش��د اجتماعی به مهدکودک متوس��ل شویم. لذا اگر ش��ما آن شرایط را 

مهیا کنید دیگر نیازی به مهدکودک نیست. نظر شما چیست؟
ما دیگر آن س��بک زندگی گذش��ته را نداریم. جهان با س��رعت بس��یار باال در حال تغییر 

است و بازگشت به گذشته دیگر ممکن نیست. اآلن، عصر دیجیتال است و به بچه های 

ای��ن دوره می گوین��د »بومی دیجیت��ال« در مقابل ما که »مهاجرین دیجیتال« هس��تیم! 

بازگش��ت به آن س��بک زندگی در واقع امر مقدور نیست. ما اگر به امید این بنشینیم که 

این ها یک روزی دوباره برمی گردد و مثل س��ابق می ش��ود، شاید موکول به محال شود؛ 

ولی باید فکر کنیم که در این عصر جدید و با این امکانات، از چه روش��ی اس��تفاده کنیم 

که رش��د اجتماعی بچه هایمان به خطر نیفتد. حاال که دیگر عمه و خاله و دایی و این ها 

نیس��تند، بچه ما باید چ��ه کار کند؟! این رابطه اجتماعی را از کج��ا یاد بگیرد؟ گاهی به 

خانواده ها آموزش داده می ش��ود که س��عی کنید با هم رابطه داش��ته باشید و صله رحم 

برقرار کنید، ولی واقعیت امر این اس��ت که دنیا دارد به سمت دیگری می رود. به خاطر 

همین هم حضرت علی )علیه الس��الم( فرموده اند: »فرزندانت��ان را بر آداب خود تربیت 

نکنید؛ چراکه آن ها برای � آینده و � زمانی غیر از زمان ش��ما آفریده شده اند «. لذا باید در 

تربیت روش های نوین پیاده ش��ود تا بچه ها از س��ن کم یاد بگیرند که مثاًل با هم مهربان 

باشند و به یکدیگر احترام بگذارند. مثال دیگر در حوزه رشد اجتماعی اینکه، بچه ها در 

مهدکودک دور یک میز می نشینند و همه با چیزی بازی می کنند. هیچ کس نمی تواند 

بگوید که »همه وسایل مال من هستند«؛ نه، باید با بقیه شریک شود. این بازی بستر فهم 

شراکت می شود.

اگ��ر بخواهیم ش��رایط مراکز موجود را آسیب شناس��ی کنیم، به نظر ش��ما 
آسیب های اصلی آن ها چیست؟

فکر می کنم که اواًل خیلی از مهدکودک های کنونی به لحاظ مکان استاندارد نیستند، 

مثاًل خانه ای را تبدیل به مهدکودک کرده اند! گرچه امورات می گذرد، ولی اس��تاندارد 

نیست. نظارت سازمان هایی مانند بهزیستی باید خیلی سفت و محکم باشد؛ این نباشد 

که هر کس��ی چهارت��ا اتاق را بردارد و بگوی��د »من مهدکودک زده ام!«. حتی اگر بش��ود 

تس��هیالتی مانند وام را فراهم کرد که مراکز مناس��بی ساخته شوند. این همه مهندس 

عمران و نقش��هکش و غیره داریم. بیاین��د و طرح بدهند که معماری مهدکودک چگونه 

باشد. بحث دیگر مربیان اس��ت که باید از تخصص کافی برخوردار باشند. به نظرم نیاز 

اس��ت که رشته دانشگاهی مس��تقلی وجود داشته باش��د. گرچه در حال حاضر، رشته 

آموزش دبستان و پیش دبستان و چند رشته مشابه این داریم، منظور من رشته دیگری 

است؛ اینکه افراد در مورد رشد کودکان، آسیب ها، امراض و مشکالت تربیتی کودکان 

واحدهای روان شناسی را بگذرانند. البته در بحث امنیت شغلی مربیان هم بسیار مهم 

است و باید فکری به حال شرایط نامطلوب فعلی کرد. مربی باید به کارش دلگرم باشد؛ 

یعنی وضعیت حقوق و بیمه اش روشن باشد.

در م��ورد عدم حضور مربی م��رد در مراکز تربی��ت اوان کودکی چه نظری 
دارید؟ به نظر بعضی کارشناسان این حوزه، این امر مطلوبی نیست.

مربی بهتر است که خانم باشد، چون به هرحال این بچه ها سنشان خیلی کم است و باید 

مادرگونه با آن ها برخورد شود. اگر هم در مهدکودکی، مربی مرد داشته باشیم، خانم ها 

ب��ه جهت رعایت ش��ئون در معذوریت قرار می گیرند و نمی توانن��د آزاد و راحت با بچه ها 

در تعامل باشند. آسیب دیگری که می توان مطرح کرد، بدآموزی هایی است که ممکن 

اس��ت در بعضی از مهدکودک ها وجود داش��ته باشد. به جهت کم س��ال بودن کودکان 

تقلید در آن ها پررنگ اس��ت؛ لذا به نظر من باید یک روان ش��ناس در مهدکودک مستقر 

باشد. تشخیص اولیه مشکل با مربی باشد و سپس در صورت نیاز به روان شناس ارجاع 

بدهد. مس��ئله دیگر اینکه آن کسی که می خواهد مهد تأسیس کند و مدیریت آنجا را بر 

عهده بگیرد، مهم است که سابقه کاری و تحصیالتش چیست. این هم خیلی شرط است 

و باید برای آن ضوابط روشن و قانونی وجود داشته باشد. اگر فردی مهدکودک دایر کند 

که تجربه و تخصص ندارد، آموزش هایی می دهد که علمی نیست. مثاًل در برخی مراکز 

دو تا سه زبان را به بچه ها یاد می دهند که کار درستی نیست، این بچه زبان مادری اش را 

هم درست بلد نیست، چه برسد به سایر زبان ها! متأسفانه والدین هم از سر کم اطالعی 

از چنین برنامه هایی استقبال می کنند، درحالی که اگر کارشناس خبره ای در این مراکز 

حضور داشته باشد، می تواند مانع این آموزش های غلط شود. یک نکته دیگری که باید 

مورد توجه قرار بگیرد غربالگری کودکان به لحاظ آسیب های روانی و خلقی است؛ یعنی 

هر س��ال بچه هایی که به مهدکودک می آیند، بررسی ش��وند که اگر مسئله ای دارند، از 

هم��ان بچگی به روان ش��ناس ارجاع داده ش��وند. ص��رف اینکه به مادر ک��ودک بگوییم 

»فرزندت فالن مش��کل را دارد«، مطلوب نیست؛ مگر مادر چه کار می تواند بکند؟! اگر 

می توانس��ت که تا حاال انج��ام داده بود! ما این موارد را باید هدایت کنیم. ش��اید بعضی 

بچه ها احتیاج به دارودرمانی هم داش��ته باش��ند. داش��تن برنامه های مدون و یکپارچه 

آموزشی تربیتی منطبق بر اصول علمی، نکته دیگری است که باید بدان توجه کرد.

این اصول علمی را چه کسی یا چه نهادی باید تعیین کند؟
اآلن در کش��ور ما بهزیس��تی متولی مهدکودک هاس��ت. مربی باید یک مرجع و منبعی 

داش��ته باش��د که بداند چه باید بکن��د و چه نباید. خ��ود مربیان هم به طور ق��وی و مکرر 

آموزش های ضمن خدمت داش��ته باشند، نه هر ش��ش ماه یک بار. ممکن است بگویید 

که محتوای خوبی به طور متمرکز ارائه نمی شود؛ باید منابع را عوض کرد و از روش های 

به روز استفاده کرد؛ اما به هر حال باید سامانی وجود داشته باشد. 

هم چنین باید س��اختار گزینش مربیان هم وجود داشته باشد، حاال بهزیستی یا وزارت 

بهداشت یا هر جای دیگری که مسئول است. باید هم صالحیت علمی و هم صالحیت 

روانی و شخصیتی فرد بررسی ش��ود. ضمن اینکه بهتر است مربی خودش مادر باشد، 

چون خیلی چیزها در رشد کودک را متوجه می شود.
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جایگاه تربیتی مهدکودک ها؛ در گفت وگو با دکتر رضا پورحسین

تربیت دست دوم

  مشاهده گری کودک در سنین پیش از دبستان 
باید یکی از مهم ترین اهداف باش��د. در زمانه ای 
ک��ه در خانه ها کودک نیس��ت و فامیل ها ارتباطی 
با هم ندارند، مهدک��ودک موجب تنظیم تربیتی 
و پرورش��ی ک��ودکان می ش��ود.  در ح��ال حاضر 
مهم تری��ن آس��یب، تع��ارض آموزش��ی، تربیت��ی و 
اعتقادی بین مهدکودک ها و خانواده ها و مجامع 
رس��می مثل مدرس��ه اس��ت.  هر مهدک��ودک و 
مرکز پیش دبس��تانی کار خودش را می کند؛ چون 
هیچ نظام جامعی برای ساماندهی و نظارت بر این 
مراکز وجود ندارد. مهدکودک ها باید خصوصی 
باش��ند؛ ولی س��تاد و نه��اد آموزش��ی تربیتی اش 
بهزیس��تی. ن��ه  باش��د  آموزش وپ��رورش  بای��د 
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 از منظر اس��الم و بر اس��اس معیارهای تربیت اسالمی، هدف از تربیت در 
دوره کودکی چیست؟

به نظر من، هدف تربیت کودک ایجاد زمینه برای رش��د شناختی، عاطفی، هیجانی و 

معنوی اس��ت. این اقدام باید به گونه ای باشد که رش��د همه جانبه درکودک رخ بدهد؛ 

یعنی رش��د علمی همراه با رش��د معنوی و رشد جسمی باشد. آنچه در جنبه شناختی 

تعلیم و تربیت اس��المی به طور ویژه به آن توجه می ش��ود، اندیش��ه ورزی کودک اس��ت 

ک��ه بعض��ًا از آن تحت عنوان »فلس��فه ب��رای کودک« ی��اد می کنند. البته فلس��فه برای 

کودک بیش��تر در س��نین دبستانی مطرح می ش��ود، ولی ما معتقد هس��تیم که قبل از 

سنین دبستان هم می توان فلسفیدن )اندیش��ه ورزی( و نه فلسفه در مفهوم رایج آن را 

ب��ه کودکان آم��وزش داد؛ یعنی به کودک یاد داد که در مقابل هر مس��ئله ای یک »چرا« 

بگوید. البته این یادگیری به روش غیرمس��تقیم خواهد بود، ولی اگر بتوان ش��یوه حل 

مسئله را به کودکان سنین قبل از دبستان کم کم یاد داد و جستجوگری آن ها را سرکوب 

نکرد، در مس��یر اندیشه ورزی قرار می گیرند.  هدف دیگر تربیت کودکی این است که 

ما کودکان را یک مش��اهده گر خوب بار بیاوریم. این بدین معناس��ت که کودک در یک 

محیط غنی از محرک حضور داشته باشد و مشاهده گر محرک های محیطی شود. اگر 

ما بتوانیم کودک را در معرض محرک هایی قرار بدهیم که به نوعی برای ما جنبه ارتقای 

معنوی دارد، مثاًل تفرج در طبیعت و در کوهسار و هر آنچه با نوعی بهجت و گشودگی 

درونی هم همراه باش��د، حس جس��تجوگری کودک افزایش پی��دا می کند. در نتیجه 

کودک چراهایی را به زبان می آورد که پاس��خ آن سؤاالت می تواند شناخت او را از مبدأ 

هستی افزایش دهد. یکی از اهداف ما قبل از دبستان، عالوه بر رشد شناختی، ایجاد 

معنویت اس��ت. قاعدتًا باید ک��ودک را در معرض  زمان ه��ا و مکان هایی قرار بدهیم که 

برای ما معنوی هستند. حاال بعضی ها از حاالت شخصی معنوی به عنوان نوعی هیجان 

هم یاد می کنند که با نوعی احساس لذت و حّظ هم همراه است. یکی دیگر از اهداف 

تربیتی در کودکان پیش از دبستان تقویت رمز و نماد است. کودکان در سن دوسالگی 

هم��راه با زبان، واجد رمز و نماد می ش��وند. به همین دلیل بازی ه��ای رمزی و نمادین 

که تظاهر آن زمینه نمادین اس��ت، در بچه ها زیاد است. مثاًل دِر قابلمه فرمان می شود 

و ج��ارو اس��ب.  وقت��ی نمادها و بازی های نمادین س��رکوب نش��وند؛ تخی��الت کودک 

به عنوان دروغ قلمداد نشود؛ نماد در کودک رشد می کند. این رشد، بستر دریافت های 

ش��هودی و حتی استدالل ها در سنین باالتر خواهد بود. کسانی که فاقد رمز هستند، 

در اس��تدالل ها ک��م می آورن��د، تخیل ندارن��د و واجد هنر هم نمی ش��وند. چون نتیجه 

تحول نماد، هنر هم هست. اگر قرار باشد یکی از این موارد را اولویت بدهم، معتقدم که 

مشاهده گری کودک در سنین پیش از دبستان باید یکی از مهم ترین اهداف ما باشد. ما 

کودک را در معرض محرک های متفاوتی قرار دهیم تا آن ها را مش��اهده کند. حاال اگر 

می خواهیم کودک معنوی شود، محرک های معنوی؛ اگر می خواهیم کودک شناختی 

ش��ود، محرک های ش��ناختی و اگر می خواهیم کودک نمادین ب��ار بیاید، محرک های 

نمادین؛ این ها بستگی به جهت گیری ما در تعلیم و تربیت دارد.

ناظر به بحث تربیت معنوی و محوریت و اهمیت آن در تربیت اسالمی، قرار 
دادن کودک در معرض محرک ها، ضوابط و حد و مرزی دارد؟

منظور من، محرک های مطلوبی است که سبب رشد و ارتقای کودک می شود. نکته مهم 

این است که نباید ما محرک ها را برای کودک انتخاب کنیم. ما انبوهی از محرک های 

خ��وب را در اختی��ار ک��ودک می گذاریم ی��ا ک��ودک را در معرض آن ها ق��رار می دهیم و 

ک��ودک بی��ن این ها انتخاب می کند. اگ��ر بخواهیم کودک محرک خاص��ی را انتخاب 

کند، به گونه ای آن محرک را آرایش و جذاب می کنیم که کودک را جلب خودش کند. 

عمدتًا هم، محرک ها زمانی � مکانی هستند. بعضی محرک ها در یک شخص که ما به آن 

عنوان »قهرمان« می دهیم، خالصه می شوند. اگر کودک را در معرض یک قهرمان قرار 

دهیم، کودک کم کم با آن قهرمان پیوند عاطفی برقرار می کند؛ یعنی رگه های رفتاری 

آن قهرمان را درون خودش درونی سازی می کند. این هم یک نوع در معرض قرار دادن 

است که حاال از طریق قصه، فیلم و از این قبیل به کودک منتقل می شود.

با تصویری که ارائه دادید، جایگاه مهدکودک در پیش��برد این اهداف یا 
حتی برعکس، در ایجاد وقفه در تحقق این اهداف چه می تواند باشد؟

اول یک اصل روان ش��ناختی را بگویم؛ کودکان با همساالنشان تنظیم می شوند، یعنی 

اینک��ه در یک ارتباط بین فردی، کنش و واکنش، میزان یا رگه هایی از رفتار و ش��ناخت 

را در خ��ودش درونی می کن��د. پس کودک نیاز به تنظیم گری دارد. این تنظیم بیش��تر 

توسط همسال اتفاق می افتد. اینکه اآلن والدین نمی توانند کودکانشان را خوب پرورش 

بدهند، به این خاطر است که تعداد فرزندان خانواده کم است و تنظیم کودکان به دست 

والدین افتاده اس��ت. کودک در بازی های تعاملی پاسخ بس��یاری از سؤاالت خودش را 

می گیرد. پس هر جا که همس��االن بیشتر حضور داش��ته باشند، کودک در آنجا تنظیم 

باالتری می گیرد. مهدکودک یکی از آن هاست. در زمانه ای که در خانه ها کودک نیست 

و فامیل ها ارتباطی با هم ندارند، مهدکودک از جاهایی است که موجب تنظیم تربیتی 

و پرورش��ی کودکان می ش��ود. پس از این لحاظ مهدکودک جایگاه بس��یار خوبی دارد. 

کودک وارد فضایی می ش��ود که عاطفی شدن، اجتماعی شدن، رشد زبان و ارتباطات 

بین فردی را تجربه می کند. در بازی های رمزی نفر دوم را پیدا می کند، به همین دلیل 

رمز و نمادش تحول پیدا می کند؛ به عبارتی محرک می دهد و محرک می گیرد.  منتها این 

جایگاه یک شرط دارد؛ اینکه محیط مهدکودک را قاعده مند نکنیم؛ چون بچه های پیش 

از دبستان هنوز انضباط پذیر نیستند و قاعده در آن ها شکل نگرفته است. در این وضعیت، 

با قاعده مند کردن محیط مهدکودک، در حقیقت فضا را برای کودکان تنگ می کنیم. بر 

این اساس، مهدکودک ها باید هر چه بیشتر قاعده را کنار بگذارند و در جهت گیری های 

خود در هر وجهی، مثاًل علمی یا معنوی محرک هایی را وارد کنند که کودک هر لحظه در 

جستجوگری ها و مشاهده هایش با این محرک ها روبرو شود؛ یعنی آموزش های تلویحی، 

آموزش ه��ای ضمن��ی و غیرمس��تقیم. مهدکودک نباید به ش��کل ی��ک کالس دربیاید.

در این سنین محوریت تربیت کودک با خانواده است. از سوی دیگر به سبب 
اقتضائ��ات زندگ��ی مدرن یک پدیده جدی��د به نام »مهدکودک« هم اضافه ش��ده 

است. چه تصویری از نسبت بین خانواده، کودک و مهدکودک میتوان ارائه داد؟
ش��کل امروزی مهدکودک حاصل دنیای مدرن اس��ت؛ ولی هدف از این ش��کل گیری 

چیست؟ غربی ها تشخیص دادند که خانواده کم جمعیت شده و کودک نیاز به همسال 

یعن��ی نیاز ب��ه یک تنظیم کننده دارد؛ پس جایی را درس��ت کنیم که ک��ودکان گرد هم 

بیایند. ضمن اینکه مادر هم بتواند به کارهای بیرون از خانه و کارهای خودش برس��د؛ 

یعنی یک نوع از س��ر باز کردن کودک نبوده اس��ت.  کودک باید در یک محیط تربیتی 

قرار بگیرد. البته هیچ موسس��ه ای نمی تواند جایگزین خانواده ش��ود، منتها به ش��رط 

اینکه خانواده تکمیل باش��د؛ یعنی3 تا 4 فرزند داشته باشد. وقتی این اصل شد، حاال 

می توانند با بچه های کوچه هم بازی کنند. ما اآلن دیگر کوچه و محله هم نداریم و این 

اگر تربیت را تنظیم پرورش��ی کودک توس��ط همس��االن در نظر بگیریم. آنگاه محیطی برای کودک مس��اعد اس��ت که این عامل تنظیمی در آن وجود داشته 
باش��د. خانواده در گذش��ته به دلیل گسترده بودن و وجود تعداد قابل توجه همساالن، بستر مناسب چنین رخدادی بود. اما در شرایط فعلی ناظر به ارتباط 
اجتماعی محدود، خانواده های تک فرزند و مسائلی از این دست، امکان تنظیم تربیتی کودک توسط همساالن کم شده است. به نظر می رسد مهدکودک ها 
در پاسخ به چنین نیازی شکل گرفته و توسعه پیدا کردند.  این خالصه ای از نگاه دکتر رضا پورحسین به بحث ضرورت و جایگاه مهدکودک است. از چهره 
آشنای ایشان به عنوان مدیر شبکه چهار سیمای ملی و نقش ویژه شان در مناظره های انتخاباتی سال 88 که بگذریم باید گفت که دکتر پورحسین برخالف 
تصورات عمومی، دانش آموخته روانشناس��ی و عضو س��ابق انجمن روانشناس��ی بالینی کودکان و نوجوانان، مدیرمس��ئول ماهنامه »مجله کودک« و صاحب 

تالیفات متعددی همچون »بررسی تحولی تصور کودک از خود«، »کودک و رسانه« و... هستند. 

گفت وگو
آسیه سادات میرمحمودی
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یعنی تنظیم رفتار اتفاق نمی افتد. در گذشته، اصاًل به مهدکودک نیازی نبود یا کسی 

از مهدکودک استفاده می کرد که شاغل بود و نمی توانست کودکش را جایی بسپارد. 

درحالی که در ش��رایط امروز، شهرنش��ینی همه چی��ز را بر هم زده اس��ت. چون عمدتًا 

خانواده تک فرزند اس��ت؛ حتی اگر مادر ش��اغل نباشد، کودک تنهاس��ت. خانواده در 

مفهوم اصیل خود مرکزیت و مرجعیتش را از دست داده است.

 آیا این از دست رفتن مرکزیت خانواده، اتفاق خوبی است؟
خی��ر! به عنوان ی��ک اصل کلی تربیتی، هر چیزی که بخواهد در اثر نق��ص خانواده و از 

روی ناچاری، نقش آن را ایفا کند، در حقیقت یک تربیت دس��ت دوم و تصنعی اس��ت؛ 

هیچ جا کانون خانواده نمی شود.  منتها این گسترش قارچ گونه مهدکودک ها به ناچار 

دارد اتف��اق می افت��د و اقتضای دنیای بی فرزند اس��ت، وگرنه اصاًل توصیه نمی ش��ود. 

اآلن، خان��واده در رده دوم ق��رار گرفته اس��ت. البته خانواده هایی هم که فرزندش��ان را 

به مهدکودک نمی فرس��تند، بیش��تر به دلی��ل توجه نکردن به نکات تربیت��ی، با قواعد 

خودشان به بچه هایشان فشار می آورند.

بعضاً معتقدند که تربیت کودک یک امر تخصصی است و به مرور زمان هم 
بر پیچیدگی آن اضافه می شود. در این نگاه حتی با فرض تعدد فرزندان خانواده، 

انگار والدین توانمندی و دانش تربیتی الزم را ندارند. شما با این نگاه موافقید؟
 بله! خیلی از خانواده ها آن طور که باید دنیای کودکی را نمی شناسند و نمی توانند به 

آن ورود پیدا کنند.  وقتی نمی توانند وارد دنیای کودکان شوند، مجبورند کودک را به 

دنیای بزرگ ساالن وارد کنند. در آموزه های تربیتی اسالم هم این نکته را داریم. کسانی 

که می دانند کودک، کودک اس��ت، نه یک بزرگ سال کوچک، وقتی به سمت کودک 

می رون��د، مثل کودکان می ش��وند؛ مثاًل در بازی با بچه ها بی قاعده می ش��وند. یکی از 

جاهایی که باید تعلیم و تربیت فعالیت بکند، همین است که دنیای کودکی را به والدین 

بشناس��انند. از آن طرف هم مدارس و مهدکودک ها باید با دنیای کودک آش��نا شوند.

اشاره ای داشتید به مؤلفه هایی مانند بی قاعده بودن محیط مهدکودک و 
غنی بودن از محرک ها. به نظر می رسد این ها فاکتورهای مهدکودک مطلوب از 

نظر شما هستند. چه موارد دیگری را می توان ذکر کرد؟
مهدکودک ه��ا بای��د اه��داف تربیت��ی و اه��داف رفت��اری را ب��رای خودش��ان به صورت 

کام��اًل عملیاتی و واضح تنظیم کنند؛ در غیر این ص��ورت، در یک داالن تاریک حرکت 

می کنند و فقط جنبه مراقبت و نگهداری می یابند. بر این اس��اس، اولیای مهدکودک 

اول بای��د ویژگی ه��ای س��نی ک��ودک را بدانند. به عنوان مث��ال کودک 5-6 س��اله در 

مرحله فعالیت های ذهنی انتزاعی نیس��ت و نباید چنین برنامه هایی برای او داش��ت. 

دوم اینکه بداند کودک در هر س��ن چه نیازهای��ی دارد. اینکه صرفًا بچه ها را نگه داریم 

ت��ا با هم بازی کنند، حدی از رش��د اتفاق می افت��د، اما زمان بچه ها را ب��ه هدر می برد. 

لزوم��ًا هر مهدکودکی هم��ه اهداف را نمی تواند تأمین کند؛ ول��ی می تواند برآیندی از 

اهدافی را پیاده کند که برای خودش مهم اس��ت یا والدین به او مأموریت داده اند.  من 

خیلی ندیده ام مهدکودک ها به ش��کل مکتوب چنین برنامه ای داش��ته باشند، متوجه 

آن باش��ند و اجرایش کنند.  قاعدتًا مهدکودک ها باید اهداف 

تربیت��ی فصل به فص��ل و سال به س��ال داش��ته باش��ند و عالوه 

ب��ر ای��ن پایش کنند ک��ه آیا به اهدافش��ان رس��یده اند ی��ا خیر.

آسیب های مهدکودک های موجود را چه می دانید؟
در ح��ال حاض��ر، تع��ارض آموزش��ی، تربیتی و اعتق��ادی بین 

مهدکودک ه��ا و خانواده ه��ا و مجام��ع رس��می مثل مدرس��ه 

مهم ترین آس��یب اس��ت. البته در همه مراکز وجود ن��دارد، اما 

ب��ه نظر خیلی ش��ایع اس��ت و یک تهدید محس��وب می ش��ود.  

بچه های��ی که در مع��رض چند نظام ارزش��ی ق��رار می گیرند، 

بچه های پرتعارضی هس��تند که مش��کالت عاطف��ی، رفتاری 

و ش��ناختی در آن ه��ا به وج��ود می آید. مهدک��ودک باید نظام 

ارزشی کودک را با نظام خانواده همسان کند. اگر نظام ارزشی 

خانواده اشکال داشته باشد، این معمواًل در ارتباط بین والدین 

و مربیان حل می شود. اصل ارتباط بین خانه و مدرسه یا خانه 

و مهدک��ودک نیز به همین دلیل باز می گ��ردد که با همکاری 

یکدیگر کودک را در معرض یک نظام ارزش��ی قرار بدهند. اآلن نوعی درهم شدگی در 

مهدکودک ها وجود دارد؛ یک مهدکودک، قرآن کار می کند، یکی پاتیناژ و...! به دلیل 

عدم وجود نظام ارزشی و تربیتی واحد، می گوییم که مهدکودک ها حتمًا باید از سازمان 

بهزیستی جدا ش��وند و به وزارت آموزش وپرورش ملحق ش��وند، چون روند آموزشی از 

مهدکودک تا دانش��گاه در یک راس��تا قراردارد. این مسئولیت به شکل ذاتی ربطی به 

س��ازمان بهزیستی ندارد و از همین رو روش های تربیتی بهزیستی با آموزش و پرورش 

متفاوت است. درحالی که کودک قرار است وارد آموزش وپرورش بشود. هر مهدکودک 

و مرکز پیش دبستانی کار خودش را می کند؛ چون هیچ نظام جامعی برای ساماندهی و 

نظارت بر فعالیت ها و آموزش های این مراکز وجود ندارد. در هیچ جای دنیا نیز این گونه 

نیست که هر کسی تمایل دارد، مهدکودک راه بیندازد؛ بلکه می گویند یک نظام تربیتی 

متناسب با ویژگی های کودک داشته باشند.

آیا آموزش وپرورش با س��اختار و وضع فعلی توان پذیرش این مسئولیت را 
دارد؟ به نظر می آید این وزارتخانه چندان میلی به پذیرش این موضوع ندارند.

منظور این نیس��ت که مهدکودک ها مثل دبس��تان ها دولتی شوند، این اصاًل به صالح 

نیست. مهدکودک ها باید خصوصی باشند؛ ولی ستاد و نهاد آموزشی تربیتی اش باید 

آموزش وپرورش باشد تا نظام تربیتی آموزش وپرورش به مهدکودک هم جاری شود.

نسبت میان مدرسه و مهدکودک را چگونه می بینید؟
اگر س��یر تحول ک��ودک را در نظر بگیرید، مث��اًل پیش عملیاتی، عملیات��ی، انتزاعی یا 

مهدکودک، پیش دبستانی و مدرس��ه، همه در یک امتداد قرار دارند. منتها روش های 

تربیتی با توجه به ویژگی های سنی کودک متفاوت می شود. وقتی در یک امتداد است، 

طبیعتًا باید به لحاظ تشکیالتی هم در یک امتداد قرار بگیرد. اگر بخواهم نگاه تربیتی 

داشته باشم، هر وهله از تربیت، باید فرد را برای وهله بعد آماده کند. مهدکودک ها باید 

کودکان را برای انضباط پذیری آماده کنند، پس به تدریج وارد انضباط پذیری می شوند.  

مدرس��ه باید نوجوان را برای رس��یدن به وهل��ه جوانی و تأثیرگ��ذاری در موقعیت های 

اجتماع��ی آم��اده کند؛ یعن��ی روی اجتماعی ش��دن کار کن��د. پس آماده س��ازی برای 

وهله ه��ای بعدی، نقش نهاد قبلی اس��ت.  به عبارتی مهدک��ودک نقش هدایت کردن 

کودک برای رفتن به مدرسه را دارد. مدرسه برای راهنمایی، دبیرستان برای دانشگاه و 

دانشگاه هم فرد را برای حضور در میدان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آماده می کند.

 مهدکودک عالوه بر اینکه برای کودکان کار می کند، نسبت به خانواده ها 
و ارتباطش با خانواده ها چگونه باید عمل کند؟

بنا به تجربه دنیا، والدین هر زمان بخواهند می توانند در ارتباط با مهدکودک ها و بازی 

بچه ها در آنجا قرار بگیرند. چه تنظیم قشنگی است؛ مانند اینکه خانوادگی می توانند در 

یکجا فرصت هایی را بگذرانند.  

در حقیق��ت مهدکودک بخش��ی از یک خانواده می ش��ود ک��ه دقیقًا کار م��ادر را انجام 

می ده��د و هر موقع بچ��ه بخواهد، مادر را هم می بیند، آمد و ش��د فیزیکی، آمد و ش��د 

مشاهده ای و از این قبیل بین خانه و مدرسه خیلی تنگاتنگ اتفاق می افتد. اینجاست 

که مهدکودک ها باید به گونه ای جلو بروند که به والدین اجازه 

ورود به محیط مهد و فعالیت های کودکان را بدهند. البته قبل 

از آن نی��از اس��ت که والدین ب��ا اقتضائات دنیای کودکی آش��نا 

ش��وند. هر چقدر خانواده به نهاد مهدکودک نزدیک تر ش��ود، 

یکدست ش��دن و توحیدیافتگی نظام ارزشی بیشتر می شود و 

بچه ها سود بیشتری خواهند برد.

با این گ��زاره که مهدکودک ها می توانند در آموزش 
فرزندپروری به والدین ورود کنند، موافق هستید؟

بل��ه! ه��م می ت��وان به طور مس��تقیم و ه��م در بس��تر فعالیت با 

کودکان و به طور غیرمس��تقیم به والدین آم��وزش داد. مثاًل در 

ی��ک بازی دس��ته جمعی آن ها هم می فهمند که بای��د قاعده را 

کن��ار بگذارند.  من فکر می کنم ک��ه مهدکودک عالوه بر اینکه 

ی��ک کمک کار ب��رای والدین اس��ت، می تواند یک مدرس��ه هم 

برای آن ها باشد. مدرسه ای برای والدین است که نکاتی را یاد 

می گیرند که اآلن مورد آن کنار دستشان است؛ بچه!

 به عن��وان ی��ک اص��ل کل��ی 

ک��ه  چی��زی  ه��ر  تربیت��ی، 

بخواهد در اثر نقص خانواده 

و از روی ناچ��اری، نق��ش آن 

حقیق��ت  در  کن��د،  ایف��ا  را 

و  دوم  دس��ت  تربی��ت  ی��ک 

تصنعی است؛ هیچ جا کانون 

خانواده نمی شود
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

ابتدا درباره سلس��له مراتب س��ازمانی در حوزه پیش دبس��تانی و وظایف 
آموزش وپرورش در این زمینه توضیحی بفرمایید.

وزارت آموزش وپ��رورش متول��ی حاکمیت��ی اج��رای سیاس��ت های کالن و هدای��ت و 

نظ��ارت بر دوره رس��می آموزش وپرورش پیش از دبس��تان در دو بخ��ش مهدکودک و 

پیش دبس��تانی اس��ت. آموزش وپرورش دوره پیش دبس��تانی که موضوع بحث است، 

کودکان 4 تا 6 سال تمام را در برمی گیرد که عالوه بر مسئولیت کلی همه بخش های 

وزارت آموزش وپرورش در قبال آن)همچون س��ایر دوره های تحصیلی(، حداقل س��ه 

معاونت مس��ئولیت مس��تقیم در این زمینه بر عه��ده دارند. معاونت آم��وزش ابتدایی 

و زیربخ��ش آن دفتر آموزش پیش دبس��تانی، مس��ئول برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 

اجرایی در ارتباط با توس��عه و مدیریت دوره اس��ت. همچون سایر دوره های تحصیلی، 

برنامه درسی و محتوا در حوزه مأموریت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است. 

سازمان دیگری که نقش جدی در آموزش وپرورش دوره پیش دبستانی دارد، سازمان 

مدارس و مراکز غیردولتی اس��ت که مجوز فعالیت مراکز پیش دبستانی غیردولتی را 

صادر می کند و تعیین ش��هریه را هم بر عهده دارد. س��ایر مراک��ز و معاونت ها از جمله 

معاونت های حقوقی، پرورشی، س��ازمان آموزش وپرورش استثنایی و ... هم در حوزه 

تخصصی خ��ود به این دوره می پردازند. موفقیت های به دس��ت آم��ده حاصل توجه و 

حمایت دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همه بخش های وزارت آموزش وپرورش 

و مجلس شورای اسالمی است و حفظ دستاوردها نیز درگرو تداوم توجه و حمایت های 

همه جانبه موجود است.

ب��ا توجه ب��ه اهمیت نی��روی انس��انی در آموزش، مش��خصًا سیاس��ت ها و 
دوره  انس��انی  نی��روی  درب��اره  آموزش وپ��رورش  وزارت  اجرای��ی  برنامه ه��ای 

پیش دبستانی چیست؟
در دوره پیش دبس��تانی مؤس��س، مدیر، مربی، خانواده ها حتی مدرسه همه به نوعی 

درگیر هس��تند، اما عامل خیلی مهم و کانونی در دوره پیش دبس��تانی »مربی« است. 

مربی دوره پیش دبس��تان باید ش��رایطی داش��ته باش��د که در مصوبات ش��ورای عالی 

گفت وگو با مدیرکل آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش

تولیدمحتوا بر اساس آمایش سرزمین
سیاست جدید آموزش های پیش از دبستان با توجه به شاخص های بومی و محلی

در سال های اخیر، آموزش وپرورش پیش از دبستان به ویژه آنچه با عنوان دوره »پیش دبستانی« شناخته می شود، موردتوجه خانواده ها و نظام های آموزشی جهان قرار گرفته 
است و در ایران هم به این موضوع کم وبیش پرداخته شده است. درعین حال به دلیل غیراجباری بودن این دوره و ابهام در برخی از اسناد و قوانین، همچنین تعدد متولیان 
و مجریان، سردرگمی و در مواردی آشفتگی فضا دیده می شود. وزارت آموزش وپرورش ازجمله متولیانی است که شأنیت و مسئولیت قانونی و حاکمیتی در این حوزه دارد و 
به تناسب فضای کارکردی اش می تواند پاسخ گوی بسیاری از شبهات و سواالت باشد. در این راستا گفت وگویی با دکتر رخساره فضلی که چند سالی است به عنوان مدیرکل 

دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش وپرورش مشغول فعالیت هستند، ترتیب دادیم که در ادامه خواهید خواند.

گفت وگو
آسیه سادات میرمحمودی



مطلــــــــــــــع

30 شماره 34-زمستان96

آموزش وپرورش به صراحت اعالم شده است. به دلیل محدودیت های اجرایی، در حال 

حاضر همه نیروهای شاغل این شرایط را دارا نیستند؛ لذا برای توانمندسازی مربیان 

کنونی کارهای زیادی انجام شده و می شود که اشاره خواهم کرد.

یکی از برنامه ها دوره های آموزش��ی است که هر س��ال در ادارات کل آموزش وپرورش 

استان ها، مناطق آموزشی و مدارس برگزار می شود. این دوره ها برحسب نیاز استانی 

و همچنین با توجه به اینکه مربی قباًل چه دوره هایی را گذرانده یا رش��ته اش چیست، 

تنظیم می ش��ود. معمواًل مربی ها در طی س��ال، بیش از صد ساعت آموزش مبتنی بر 

س��رفصل های اعالمی مرکز نیروی انس��انی وزارتخانه را طی می کنند. نکته اساسی 

این است که این کار ارزشمند باید به انسجام برسد و فعالیت های صورت گرفته قطعًا 

پاس��خ گوی نیاز کالن کش��ور نیس��ت. ضمن اینکه این نیروها در حال تغییر هستند؛ 

تعدادی از آنها از سیستم خارج و نیروهای جدید وارد می شوند که نیاز به برنامه ریزی 

دارد. طی س��ال های اخیر، در بحث س��اماندهی نیروی انسانی دوره پیش دبستانی، 

خیلی دقت شده است که در جذب، نیروهایی که رشته شان مرتبط با این دوره نیست، 

وارد نش��وند. البته نمی گویم به طور کامل، ولی به نسبت آشفتگی های قبلی تا حدی 

مس��ئله مدیریت شده است. می دانید که ما رشته دانشگاهی آموزش وپرورش پیش از 

دبستان داریم که یک ظرفیت ملی است که باید درست از آن استفاده شود.

از س��وی دیگر نیروهایی هم داریم که رشته شان مرتبط نیس��ت و اآلن در کالس ها به 

بچه ه��ا خدمات ارائه می کنند. س��اماندهی ای��ن نیروها نیز ضروری اس��ت. برای این 

کار، نظامی در دفتر آموزش پیش دبس��تانی با عنوان »نظام جامع شایستگی حرفه ای 

مربیان پیش دبستانی« و با مسئولیت دانشگاه فرهنگیان طراحی شده است. این نظام 

در هش��ت حیطه شایستگی های حرفه ای را معین کرده اس��ت و در حال نهایی شدن 

برای اجرا است. در سطح وزارتخانه باید برای روند اجرا تصمیم گیری شود و در سطح 

کالن تر برای تعیین میزان سرمایه گذاری و حمایت مالی سازمان مدیریت و دولت باید 

تصمیم بگیرند، چون بخش اصلی دوره پیش دبستانی غیردولتی است.

به زعم ما، نیروهای فعال در دوره پیش دبستان باید واجد حداقل هایی باشند که وزارت 

آموزش وپ��رورش به عنوان مرجع قانونی و حاکمیتی آن را اعالم می کند. ضمن اینکه 

الزم اس��ت از کس��انی که در س��طح حرفه ای در آموزش وپرورش دوره پیش دبس��تانی 

خدم��ت می کنن��د، حمایت ه��ای جدی بش��ود. ای��ن نظام شایس��تگی حرف��ه ای، در 

چارچوب ضوابط و الگوی تعیین ش��هریه مربوط به پیش دبستانی مدارس غیردولتی 

هم مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛ یعنی اگر نیروهای مدرس��ه یا مرکز پیش دبس��تانی 

غیردولتی دارای شایستگی حرفه ای باشند، به عنوان یک مؤلفه روی میزان شهریه ای 

که از خانواده ها دریافت می کنند، تأثیر مثبت می گذارد. وجود نیروی باکیفیت هم از 

جهت اعتبار و کارایی و هم درآمد برای مراکز خوب است.

مجری این دوره ها وزارت آموزش وپرورش است؟
بل��ه، مج��ری وزارت آموزش وپ��رورش اس��ت و در دو بخ��ش دولت��ی و غیردولتی اجرا 

می شود.

در ح��ال حاضر، ع��الوه بر نظام جامع ب��رای ارزیابی نیروی انس��انی دوره 
پیش دبستانی چه روندی طی می شود؟

گزینش آموزش وپرورش حتمًا باید نیروهای مربوطه را تأیید کند. در مدارس غیردولتی 

بعضی از مربی ها خودشان مؤسس هستند، بعضی با مؤسس کار می کنند و بعضی هم 

صرفًا کارآموزشی می کنند. این ها برای اینکه مجوز بگیرند، در آغاز باید بررسی شوند 

که حائز ش��رایط باشند. مدیر یا مؤس��س مرکز مربیانش را معرفی می کند تا گزینش، 

صالحیت عمومی او را تأیید کند. بخشی از ارزیابی مربیان توسط مدیر مرکز است.

عالوه بر این ارزیابان آموزش وپرورش در سطح منطقه و استان هم بر کالس ها نظارت 

می کنند و نحوه عملکرد، برخورد، منش مربی و س��ایر مالک های موردنظر را بررسی 

می کنن��د. در م��وارد الزم، تذکر داده می ش��ود یا برخورد مقتضی ص��ورت می گیرد و 

مواردی هم که نیازمند تشویق باشد، حتمًا این کار انجام می شود.

رتبه بندی مراکز پیش دبس��تانی در حوزه مأموریت سازمان مدارس غیردولتی است. 

تعیین شهریه مراکز پیش دبستانی غیردولتی هم با این سازمان است.

گویا تولید محتوا و کتاب های آموزشی پیش دبستانی غیرمتمرکز است. 
دراین باره توضیح می فرمایید؟

بله، اداره کل آموزش وپرورش استان ها کمیته تولید محتوا دارند و مسئول این کمیته 

معاون آموزش ابتدایی است و افراد متخصص از حوزه های مختلف در آن حضور دارند. 

در تولید کتاب های پیش دبستانی سرفصل هایی به استان ها ابالغ می شود و چارچوب 

و راهنم��ای برنامه هم مش��خص اس��ت. کمیته ها متناس��ب ب��ا توانمندی ه��ا و نیازها 

محتوای آموزش��ی را تهیه می کنند. این تولیدات به دفتر تدوین و تألیف کتب درس��ی 

ارس��ال می ش��ود. در صورت تأیید قابل اجراس��ت. خوش��بختانه دوره پیش دبستانی 

بخش��ی از نظام آموزش وپرورش است که این فرصت را به ادارات کل آموزش وپرورش 

استان ها داده است تا محتوا را بر اساس مؤلفه های فرهنگی، بومی و اقلیمی خودشان 

تهیه کنند. البته ارزیابی های نشان می دهد برای اینکه محتوا از کیفیت الزم برخوردار 

باشد، نیاز به مداخله جدی تر وجود دارد. 

اینکه مؤلفه های فرهنگی، خرده فرهنگ ها، داشته های بچه های پیش دبستانی، توجه 

به زبان مادری آن ها و مواردی از این د ست چقدر در آن محتوا دیده شده است، این ها 

نکات جدی است که به نظرم قابل تأمل است و باید بررسی و تحلیل شود. در برخی از 

کتاب های تألیف ش��ده در استان ها که قرار بوده از نظر اقلیمی، فرهنگی، بومی و ... 

تفاوت داشته باشند، تمایزها خیلی محسوس نیست. چنین فرصتی وجود دارد و الزم 

است خیلی بیشتر و بهتر از آن استفاده شود.

نکته مهم این اس��ت که متخصص عالقه من��د به آموزش وپرورش پیش از دبس��تان در 

کشور کم داریم؛ کسی که پیش از دبستان را خوب درک کند و بتواند تخصصی ورود 

پیدا کند. در استان ها این مسئله خیلی بیشتر نمود پیدا می کند و به همین خاطر کار 

سخت می شود.

یک��ی از مهم ترین نکات��ی که در تولید محتوای ای��ن دوره باید مورد توج��ه قرار بگیرد، 

»زبان« اس��ت. پراکندگی زبانی و گویش��ی در کشور ما زیاد اس��ت و درعین حال زبان 

معیار، زبان فارسی است که مؤلفه هویت ملی است. دوره پیش دبستانی بهترین زمان 

است، برای اینکه این ها با هم آمیخته شوند و هویت فردی و ملی کودکان شکل گیرد

در گذش��ته ای نه چندان دور، صحبت کردن به زبان م��ادری در کالس ها ممنوع بوده 

اس��ت؛ اما در حال حاضر، اس��تفاده از زبان مادری ممنوع نیس��ت. با توجه به اهمیت 

هویت ملی و فرصت های عادالنه تربیتی الزم اس��ت که همه کودکان زبان فارس��ی را 

یاد بگیرند و آن را دوس��ت داش��ته باش��ند، چون زبان معیار اس��ت؛ اما محور یادگیری 

زبان مادری اس��ت.  با این رویکرد تولید محتوای غیرمتمرکز خیلی پررنگ نمود پیدا 

می کند. نوآموزان پیش دبستانی، هرگز نباید احساس کنند که الزم است زبان مادری 

یا گویش خود را کنار بگذارند. اگر چنین کنیم، شکس��ت خورده ایم. بررسی ها نشان 

می دهد که نگرش مقوله مهمی در زبان آموزی است، به عبارتی اگر نوآموزان مناطق 

غیرفارسی زبان؛ زبان فارسی را دوست داشته باشند، خیلی مهم نیست که چند کلمه 

می دانن��د، چقدر می فهمند، چگون��ه تولید می کنند، چون باعالق��ه گوش می کنند، 

به تدریج بیان می کنند، پردازش می کنند و از همه مهم تر به زبان فارسی و زبان مادری 

خود فکر می کنند.

دوره پیش دبس��تانی بسترس��از تح��ول در آموزش وپ��رورش اس��ت. ش��اید مهم تری��ن 

درخواس��ت از کمیته تولید محتوای اس��تان ها، حمایت در تولید و طراحی فعالیت ها 

و مواد آموزش��ی و حمایت مبنایی اس��ت. بخشی از این حمایت با تعیین رویکرد انجام 

می ش��ود؛ مث��اًل در حال حاض��ر در مناط��ق دوزبانه، نگ��رش مزیتی به زب��ان مادری، 

سیاست ماست. با این سیاست تدوین و اجرای فعالیت ها با استفاده از اشتراکات زبان 

مادری و زبان معیار است.

نکت��ه دیگر اینکه در دوره پیش دبس��تان کتاب و محتوا برای مربیان اس��ت و نوآموزان 

این دوره با بازی و فعالیت های هنری مثل نقاشی و کاردستی، قصه و نمایش و... یاد 

می گیرند و شخصیت و هویتشان شکل می گیرد.

گذش��ته از مزیت هایی که فرمودید، یک ابهام در مورد رویه غیرمتمرکز 
تولی��د محتوا این اس��ت که نیروهای اس��تانی ب��رای تولید محتوای آموزش��ی 
باکیفیت چقدر توانمندی و تخصص دارند؟ تفاوت زیاد احتمالی میان استان ها 
در ای��ن بخش را چگون��ه ارزیابی می کنید، به ویژه اینکه اگ��ر این اختالف زیاد 

باشد، عدالت آموزشی را تحت شعاع قرار می دهد؟
اینکه ما در ادارات کل استان ها و مناطق آموزشی نیروی الزم برای تولید محتوا نداشته 

باشیم، بله، ممکن است در برخی استان ها درست باشد؛ اما من سؤالم این است روند 

غیرمتمرکز آسیبش بیشتر است یا اینکه یک گروه خیلی متخصص در مرکز بنشینند و 

برای سراسر کشور کتاب بنویسند؟ باید درصدد الگوی خاصی برای کشور باشیم. به 

نوآموزان 
پیش دبستانی، 
هرگز نباید 
احساس کنند 
که الزم است 
زبان مادری یا 
گویش خود را 
کنار بگذارند. 
اگر چنین 
کنیم، شکست 
خورده ایم
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

تأیید همکاران سازمان پژوهش، برخی از استان ها از قوی ترین گروه های تولید محتوا 

هستند. در بسیاری از مناطق دورافتاده و به ظاهر محروم، نیروهای انسانی عالقه مند 

و متخصص��ی حضور دارند که با حمیت کار می کنن��د و آموخته های خود را در اختیار 

دیگران می گذارند. همچنین در سایر استان ها مراکز تخصصی دانشگاهی با اداره کل 

آموزش وپرورش استان همکاری دارند و حمایت می کنند، ظرفیتی است که شاید همه 

جا آن را نداشته باشند.

به نظر من به جای اینکه بخواهیم کل این روند را زیر س��ؤال ببریم، باید آن را مدیریت 

کنی��م. نقاط قوت را تقویت، نقاط ضعف را شناس��ایی و برای ح��ل آن ها راهکار احصا 

کنیم. با این نگاه کل کش��ور را قوی کرده ایم. حتی ایده ای هم مطرح اس��ت که لزومًا 

کمیته تولید محتوا در مرکز استان نمی تواند برای تمامی مناطق همان استان محتوا 

تهیه کند. شاید باز هم باید این عدم تمرکز را به سطوح پایین تر ببریم.

م��ن این را قب��ول دارم که آمادگی کامل برای تولید غیرمتمرک��ز وجود ندارد و ممکن 

است ظرفیت هایمان کامل نباش��د، اما وجود این ظرفیت ها در سطح کالن هم جای 

تأمل است. بنابراین این گونه نیست که اگر ما یک محتوای متمرکز دولتی تهیه کنیم، 

لزومًا قوی تر از محتوایی است که همکاران ما در استان ها تولید می کنند. البته در این 

دوره الزم است که محتوا برای مربیان غنی شود و در کالس های پیش دبستانی برای 

نوآموزان فرصت تجربه دست اول بازی، تفکر، همکاری و آموزش مهارت های زندگی 

فراه��م ش��ود. بنابراین به جای تولید کت��اب کار باید به تولید فعالیت های آموزش��ی و 

پرورشی بپردازیم که سهم کودکان در اجرا بیش از مربیان است.

درباره سیاس��ت های کل��ی آموزش وپرورش دوره پیش دبس��تانی، به ویژه 
آموزش مستقیم و آموزش الفبا و زبان خارجی و ریاضی، توضیح بفرمایید.

بنا به آنچه در قانون دوره پیش دبس��تانی آمده اس��ت، فعالیت ه��ای این دوره تلفیقی 

است که با روش فعال باید اجرا شود. رویکرد برنامه ریزی هم انس با قرآن و شکوفایی 

فطرت الهی است. بر اس��اس مصوبات، آموزش مستقیم الفبا در دوره پیش دبستانی 

وج��ود ن��دارد. آموزش نوش��تاری نم��اد الفبا و اع��داد ریاض��ی ممنوع اس��ت. آموزش 

این حوزه های یادگیری به زبان فارس��ی مدنظر نیس��ت، چه رس��د به زبان انگلیسی! 

آموزش ه��ای نامناس��ب و ورود ب��ه محتوای آموزش��ی دبس��تان به دلی��ل ناهماهنگی 

دستگاه های مختلف فعال در این حوزه است؛ دستگاه هایی که با مجوز یا بدون مجوز 

وزارت آموزش وپرورش کالس های پیش دبستانی برگزار می کنند. این ها کل نظام را 

به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهند. گاهی فعالیت تربیتی دوره پیش دبستان توسط 

نهاد و دس��تگاهی ارائه می شود که حتی در حوزه مأموریتشان هم نیست. خانواده ها 

محتوای کالس های پیش دبستانی را با هم قیاس می کنند و از مراکز مجوزدار آموزش 

الفبا را مطالبه می کنند، بدون اینکه بدانند که مأموریت دوره پیش دبستانی این است 

یا نه، این نوع آموزش ها به فرزندش��ان کمک می کند یا مانع رش��د او می ش��ود. حتی 

نمی دانند که چنین آموزش هایی ممکن اس��ت به مش��کالت یادگیری در دبس��تان و 

دوره های تحصیلی باالتر منجر ش��ود.  در حال حاضر، اکثر خانواده ها یک یا دو فرزند 

بیشتر ندارند و همه سرمایه زندگی شان همین است. لذا می خواهند کار خاصی برای 

کودکان خود انجام بدهند، ولی نمی دانند باید چه کنند. نتیجه اش این می ش��ود که 

مادر بچه را از یک کالس درمی آورد و می برد کالس بعدی. اگر بپرسی چرا؟ می گوید 

ب��رای اینکه کالس های مرس��وم پیش دبس��تانی این ه��ا را به بچه من ی��اد نمی دهند. 

او نمی دان��د ک��ه کالس پیش دبس��تان برای یاد دادن این چیزها نیس��ت، برای رش��د 

همه جانبه و کسب مهارت های الزم برای زندگی کردن است.

بر اس��اس راهنمای برنامه فعالیت های دوره پیش دبس��تانی، اهداف کاماًل مشخص 

است. یازده هدف در این دوره  داریم و فعالیت هایی هم ذکر شده است، از جمله: انس 

با قرآن، قصه، ش��عر، بازی، کاردستی، نمایش، مش��اهده، آزمایش، گردش، تماشای 

فیلم و آشنایی با نحوه استفاده از فناوری های جدید. این فعالیت ها با نگاه تلفیقی به 

حوزه های مختلف یادگیری اس��ت؛ یعنی در کالس های پیش دبس��تانی نباید چیزی 

به عنوان ریاضی و علوم جدا باش��د. همه فعالیت ها با روش فعال اجرا می ش��ود، یعنی 

اینکه بچه ها به عنوان گردانندگان اصلی کالس هس��تند و مربی کارش بسترسازی و 

تسهیلگری است، نه انتقال دانش و اطالعات.

اگ��ر خانواده ه��ا بدانن��د که نظ��ام تعلی��م و تربی��ت در دوره پیش دبس��تان چارچوب و 

رویک��رد خاص��ی دارد، حتم��ًا همراه��ی بیش��تری خواهند داش��ت. ب��رای اینکه این 

موضوع ساماندهی شود، رسانه ها جایگاه بسیار مهمی دارند. الزم است توجه جامعه 

و مخاط��ب ع��ام به اهمی��ت و ضرورت آم��وزش و پرورش پیش دبس��تانی جلب ش��ود.

زمین��ه و منش��أ ورود نهادهای ب��دون صالحیت و غیرتخصص��ی به ارائه 
خدمات پیش از دبستان را چه می دانید؟

ب��ه مقول��ه آموزش وپ��رورش دوره  وزارت آموزش وپ��رورش چن��د س��الی اس��ت ک��ه 

پیش دبس��تان خیلی جدی ورود پیداکرده است و قبل از آن به هم ریختگی و آشفتگی 

در ای��ن عرصه وجود داش��ته اس��ت. اینکه نهادهای��ی که خدمات پیش از دبس��تان در 

رسالت و مأموریتشان نیست، وارد این عرصه شده اند، شاید به دلیل شرایط نامتعادل 

اجتماعی باشد؛ یعنی ازیک طرف بستری برای ارائه این خدمت داشته اند و از آن طرف 

هم مطالبه اجتماعی باعث شده که چنین مسئله ای به وجود بیاید.

خانواده ه��ا اهمیت و ضرورت تعلی��م و تربیت اوان کودک��ی و آموزش وپرورش پیش از 

دبس��تان را بیش از گذش��ته درک کرده اند و تمایل دارند که بچه هایشان از این امکان 

بهره مند شوند. ممکن است به هر نهادی که خدمات مورد نظر را ارائه می کند، اعتماد 

کنند؛ مؤسسات دارای مجوز از وزارتخانه های متعدد و بسیاری از نهادها و مؤسسات 

غیردولتی و نهادهای عمومی خدمات آموزش وپرورش پیش دبستانی ارائه می دهند. 

س��ؤال این اس��ت که آیا این نهادها کارشان تعلیم و تربیت است؟ تشکیل کالس های 

پیش دبس��تانی از سوی دس��تگاه ها و نهادهای مختلف بدون رعایت قوانین و ضوابط 

وزارت آموزش وپرورش باعث به هم ریختگی موجود شده است.

الزم به ذکر است همه این دستگاه هایی که نام بردم، ایمان قلبی دارم که خدمتگزارند 

و می خواهند به کش��ور و کودکان خدمت کنند؛ اما نمی شود هر یک از زاویه دید خود 

حرکت کنند. همه باید تابع ضوابط و سیاست های کالن ملی باشیم و از نظام تعلیم و 

تربیت رسمی با محوریت وزارت آموزش وپرورش تبعیت کنیم؛ زیرا کودک ایران عزیز 

اس��المی نیازمند تربیت در نظام یکپارچه است. متأس��فانه برخی از گزارش ها نشان 

می دهد که گروه های غیررسمی و نفوذی هم هستند که از این فضای به هم ریخته به 

نفع اهداف خودشان استفاده می کنند.

اگر دستگاه ها و نهادهای مختلف امکاناتی دارند و می خواهند به این عرصه ورود پیدا 

کنند، بسیار فرصت مغتنمی است، مشروط به اینکه با هم و در یک جهت حرکت کنیم 

و تابع چارچوب ها، قوانین و مصوبات وزارت آموزش وپرورش باشیم.

قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی که اخیرًا در دی ماه 1395 به تصویب رسیده، 

به صراحت مشخص کرده است که »مهدکودک« و »پیش دبستانی« دو مقوله متفاوت 

هستند. بر اساس مصوبه جلسه 422 شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبه جلسه 

699 شورای عالی آموزش وپرورش، پیش دبستانی دوره دوساله رسمی است و شامل 

کودکان 4 تا 6 س��ال تمام اس��ت. تنها مرجع صدور مجوز برای فعالی��ت در این دوره، 

وزارت آموزش وپرورش است. طبق تبصره 2 همان قانون، سازمان بهزیستی مسئول 

صدور مجوز مهدکودکی است که از سه ماهگی تا 4 سالگی را پوشش می دهد و وزارت 

آموزش وپرورش مس��ئول تبیین شاخص های آموزش��ی و پرورشی، نظارت و محتوای 



مطلــــــــــــــع

32 شماره 34-زمستان96

مهدهای کودک با تعریف مطرح شده در مصوبه 699 شورای عالی است که در قانون 

مذکور به صراحت تبیین و تأکید شده است. بنابراین تمام مهدکودک ها و مؤسساتی 

که بخواهند برای کودکان 4 تا 6 سال تمام )دو سال قبل از دبستان( خدمات تربیتی 

ارائه دهند، باید تابع قانون وزارت آموزش وپرورش باشند. دوره پیش دبستانی دوره ای 

رس��می و امری حاکمیتی اس��ت. کلیه فعالیت های تربیتی این دوره را باید یک نهاد 

حاکمیتی با مدیریت یکپارچه، ساماندهی کند. در شرایط کنونی اگر ملی بیندیشیم 

راه چاره بس��یار س��اده اس��ت. مقام معظم رهبری در بند 2 سیاست های ایجاد تحول 

در نظ��ام آموزش و پرورش به صراحت ابالغ فرموده ان��د: »ارتقای جایگاه نظام تعلیم و 

تربیت � از مهدکودک و پیش دبس��تان تا دانش��گاه � به عنوان امر حاکمیتی با همکاری 

س��ایر دستگاه ها«. الزم است در کالن کش��وری به این مهم توجه کنیم که چرا ایشان 

مهدکودک را از پیش دبستانی جدا کرده اند؟ چرا گفتند از مهدکودک و پیش دبستانی 

و بقیه را دیگر نام نبرده اند؟ ایش��ان در این بند از سیاست های تحولی کشور را متوجه 

این مقوله می کنند که مهدکودک کار تعلیم و تربیتی اس��ت، جای نگهداری نیس��ت.  

بچه ها س��رمایه های این کش��ور هس��تند؛ بنابراین این س��رمایه ها را باید تربیت کرد و 

گروه سنی مهدکودک از پیش دبستانی جداست و اگر مهدکودکی می خواهد فعالیت 

پیش دبس��تانی داش��ته باش��د، باید از وزارت آموزش وپرورش مجوز بگی��رد؛ چراکه در 

همان بند از سیاست ها بر توسعه همکاری دستگاه ها تأکید شده است.

برخی استدالل می کنند که به هرحال ساختار وزارت آموزش وپرورش به 
دلیل گستردگی که دارد، خیلی تنبل و سنگین است و نمی تواند کار را خوب 
جلو ببرد. بعضًا هم به نگاه بسته آموزش وپرورش اشاره می کنند که اجازه ورود 

سایر بخش ها را نمی دهد. نظر شما دراین باره چیست؟
ادبیات این بحث نیاز به تأمل و اصالح دارد. وزارت آموزش وپرورش دس��تگاه عریض و 

طویلی است؛ دستگاهی است که یک میلیون کارمند دارد. تصورش هم تکان دهنده 

اس��ت، چه برسد به مدیریتش! بنابراین طبیعی اس��ت که این دستگاه راحت تصمیم 

نگیرد و اجازه هر فعالیتی را هم ندهد. من نه به عنوان مدیر دولتی در وزارت آموزش، 

بلکه به عنوان یک متخصص تعلیم و تربیت می گویم که بخش��ی از این حساسیت ها و 

این تأمل ها کاماًل درست است. به دلیل اینکه موضوع تعلیم و تربیت مقوله پیچیده ای 

است و جامعه مخاطبان بسیار وسیعی هم دارد و کوچک ترین تصمیم در این دستگاه 

بر کل کشور اثرگذار و ماندگار است.

این که یک موسسه بیاید و نظام کالن کشوری را تغییر بدهد، انتظار معقولی نیست؛ 

اما راهش چیس��ت؟ مثاًل مؤسساتی که الگوهایی طراحی کرده اند یا الگوهای موفق 

س��ایر کشورها را بومی � فرهنگی کرده اند و مجوز فعالیت می خواهند، باید بدانند که 

کودکان در مدارس نمونه های اجرایی نیستند، بلکه کارها باید در قالب پژوهش اجرا 

ش��ود و اگر قابل اجرا باشد، الزم اس��ت در کارشناسی های استان ها و مناطق بررسی 

و در دوره پیش دبس��تان به عنوان تجربه موفق در اختیار کمیته تولید محتوا قرار گیرد 

ت��ا در طراحی فعالیت ها مورداس��تفاده قرار گیرد. کارهای فرهنگی حساس��یت زیاد 

و به��ره اقتص��ادی کم��ی دارد. با این نگ��رش، کار فرهنگی اصیل و عمی��ق بهره ملی 

فراوان و س��ود اقتصادی ناچی��زی دارد. الزم به ذکر اس��ت، دره��ای آموزش وپرورش 

به ویژه در حوزه پیش دبس��تانی، بسته نیس��ت؛ اما احتیاط های علمی و عملی خیلی 

باالس��ت. آموزش وپرورش دس��تگاه س��خت گیری اس��ت. می دانید که ما از این کانال 

خیلی آسیب دیده ایم. مؤسساتی آمدند و آموزش وپرورش در دوره دبستان و متوسطه 

را عرصه مسابقه و آزمون کردند که برای بچه ها جز اضطراب و تنش چیزی ندارد، هر 

چند برای مجریان عواید بی حدوحصری دارد.

با توجه به ویژگی های خاص مناطق محروم، در حوزه آموزش پیش دبستان 
برنامه و سیاستی برای این مناطق دارید؟

یک��ی از مهم ترین برنامه های دفتر آموزش پیش دبس��تانی از زمان بازگش��ت به حوزه 

معاونت ابتدایی، یعنی بهمن 92، برنامه ریزی مبتنی بر آمایش س��رزمین بوده است. 

در این راستا وضعیت استان ها و مناطق مختلف را بررسی کرده ایم که مبنای بررسی 

ضریب محرومیت مناطق مختلف تا س��طح دهستان است که چند سال پیش، توسط 

وزارت کشور تهیه شده است. یکی از شاخص های آن برای محاسبه ضریب محرومیت 

ش��اخص های آموزشی اس��ت. در مناطق با محرومیت باال، یعنی با ضریب محرومیت 

9، 8، 7 و 6 و حاش��یه ش��هر، آمایش انجام شده اس��ت و گزارش دقیقی از اینکه در هر 

استان، چه مناطقی با این ضرایب وجود دارد در دست است. برنامه ریزی و حمایت ها 

نیز  بر اس��اس نتایج این آمایش بوده است.  مثاًل در سال گذشته، در شیوه نامه توسعه 

س��نواتی ب��رای کالس های پیش دبس��تانی در روس��تاهای دارای ضری��ب محرومیت 

9، یعنی مناطق بس��یار محروم و جاهای بس��یار کم جمعیت و پراکنده، نیروی رسمی 

اختصاص داده ش��ده اس��ت. این یک گام مؤثر در راس��تای توس��عه عدالت آموزش��ی 

اس��ت. این یکی از مهم ترین کارهای »دولت تدبی��ر و امید« برای بچه های این مناطق 

اس��ت. اس��تفاده از کالس های چندپایه کم جمعیت برای گس��ترش آموزش وپرورش 

دوره پیش دبس��تانی در این مناطق اقدام مهم دیگ��ر بود. در این کالس ها، یک معلم، 

دانش آموزان��ی از پایه های مختل��ف دارد. بنا بر آمار موجود، بیش از هفت هزار کالس 

چندپایه در روس��تاهای کم جمعیت داریم که کمتر از ش��ش دانش آموز دارند. از سال 

1393 تاکن��ون ش��رایطی فراهم ش��د که نوآموزهای پیش دبس��تانی بتوانن��د در این 

کالس ها جذب ش��وند. اوای��ل، در این برنام��ه خیلی بااحتیاط حرک��ت کردیم؛ چون 

احتمال می دادیم که معلم های این کالس ها استقبال نکنند؛ به ویژه اینکه در قبال این 

خدمت، در آن سال ها اعتباری نداشتیم و اعالم کرده بودیم که کار داوطلبانه است.

در سال اول اجرای طرح، تقریبًا 24هزار کودک در شش هزار کالس چندپایه پذیرش 

ش��دند. جالب اینکه وقتی از معلم ها نظرسنجی ش��د، حدود 90 درصد خیلی راضی 

بودند. عمومًا معلم ها بیان می کردند که حضور این بچه ها در کالس، ش��رایط بهتری 

ایجاد کرده است. نکته مهم تر اینکه معلمان مجری طرح می گفتند: »من معلم همین 

روستا هستم و سال آینده این نوآموز دانش آموز من است؛ بنابراین این خدمت دوجانبه 

و لطفی است که هم به من و هم به آن بچه ها می شود«. 

ب��ا ای��ن اس��تقبال، در س��ال دوم، اج��رای طرح ب��ه 7 ه��زار کالس رس��ید و وزارت 

آموزش وپرورش فقط با ارس��ال تقدیرنامه از زحمات همکاران تش��کر کرد. امسال 

ش��رایط تا حدی متفاوت اس��ت؛ چون ب��ه معلم ها حق الزحمه می دهی��م و در واقع 

طرح ش��کل گرفته است. در حال حاضر بیش از ده هزار معلم کالس های چندپایه 

کم جمعی��ت پذی��رای ح��دود 40 ه��زار نوآم��وز پیش دبس��تان در مناط��ق محروم و 

دوزبان��ه هس��تند. این ی��ک گام مثبت و مؤثر اس��ت، ب��رای اینکه به س��مت عدالت 

آموزش��ی برویم. خوشبختانه در قانون بودجه امس��ال ردیف اعتبار اختصاصی برای 

آموزش پیش دبس��تانی مناطق خاص و دوزبانه در نظر گرفته شد که با توجه به همان 

آمایش سرزمین، بین استان های مختلف توزیع شد. در توزیع این اعتبارات، »بیشترین 

حمای��ت در مناط��ق دوزبانه با بیش��ترین ضرایب محرومی��ت« مورد توجه ب��ود. بر این 

اس��اس، در مناطق برخوردار یا حتی نیمه برخوردار، به دلیل اینکه امکاناتمان خیلی 

کم است، ورود پیدا نکرده ایم. هر جا محرومیت زیاد است، مثل روستاهای دورافتاده 

و در مناطق محروم، عش��ایری و دوزبانه و مناطق مرزی دولت خیلی پررنگ ورود پیدا 

کرده اس��ت. این حضور بخش��ی از طریق کالس های چندپایه و اس��تفاده از نیروهای 

مازاد وزارت آموزش وپرورش و بخش��ی هم با خرید خدمات از معلمان رسمی و بخش 

غیردولت��ی انجام ش��ده اس��ت. از هر امکان��ی که در سیس��تم آموزش وپ��رورش وجود 

داش��ته، اس��تفاده ش��ده برای اینکه نوآموزان از آموزش وپرورش دوره پیش دبس��تانی 

بهره مند ش��وند. آموزش وپرورش دوره پیش دبس��تانی به استثنای روس��تاهای دارای 

ضری��ب محرومی��ت 9 و عش��ایری که صد درصد دولت��ی و رایگان اس��ت، غیردولتی و 

مش��ارکتی اس��ت و دولت با حمایت هدفمند درصدد توسعه عدالت آموزشی و تعمیم 

آموزش وپ��رورش دوره پیش دبس��تانی با تأکید ب��ر مناطق محروم و دوزبانه اس��ت. در 

مناطق کمتر برخوردار، خدمات پیش دبس��تانی با مش��ارکت مردم اس��ت؛ به عبارتی 

پیش دبستانی رایگان نیست و مردم شهریه می پردازند، اما دولت از نوآموزان مدارس 

و مناط��ق  کمتر برخوردار حمایت می کن��د. میزان حمایت با ضریب محرومیت رابطه 

مس��تقیم دارد. مث��اًل در مناطق با ضریب محرومی��ت 8، 85 درصد هزین��ه را دولت و 

15درص��د را مردم تقب��ل می کنند و هرچه ب��ه مناطق برخوردار می رس��یم، حمایت 

دولت کمتر و مشارکت مردم بیشتر می شود؛ به گونه ای که در شهرهای برخوردار صد 

درصد غیردولتی است و با مشارکت کامل مردم اجرا می شود. البته برخی دستگاه ها 

در روس��تاها و مناطق محروم خدماتی ارائه می کنند که بس��یار ارزش��مند اس��ت؛ اما 

اگر این فعالیت ها یکپارچه نش��ود، تأثی��رش کم خواهد بود. مثاًل در روس��تامهدهای 

س��ازمان بهزیس��تی به بچه ها یک وعده  غذای گرم داده می شود. اگر این وعده غذای 

گرم در کنار خدمات آموزش وپرورشِی متناسب ارائه شود، این خدمت ارزش مضاعف 

پیدا می کند. توس��عه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی به خصوص در مناطق محروم 

نیازمند هم افزایی و عزم ملی است.

بیش از هفت 
هزار کالس 
چندپایه در 
روستاهای 
کم جمعیت داریم 
که کمتر از شش 
دانش آموز دارند. 
از سال ۱393 
تاکنون شرایطی 
فراهم شد که 
نوآموزهای 
پیش دبستانی 
بتوانند در 
این کالس ها 
جذب شوند
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آسیب شناسی مهدکودک ها در ایران

به نظر شما اهمیت تربیت دوره کودکی چیست؟
خیلی خوش��حالم که به موضوع کودکان می پردازید، چون در کش��ور ما، کمتر به آن 

پرداخته ش��ده اس��ت. ش��اید 40-50 س��ال قبل که مهدکودک ها با تالش کس��انی 

مانند مرحوم باغچه بان ش��روع ب��ه فعالیت کردند، عمدتًا نقش نگهداری داش��ته اند، 

ولی مطالعات متعدد اهمیت این دوره س��نی و حتی پیش از تولد را نش��ان می دهد، 

به طوری ک��ه به جه��ت تکامل مغز کودک از دوره لقاح تا دو س��الگی را به عنوان »هزار 

روز طالیی« یاد می کنند. 

به همین خاطر بس��یاری از کشورها، سرمایه گذاری فراوانی در این خصوص و عمدتًا 

سنین زیر 5 سال انجام می دهند. 

برخی کش��ورها 2 ت��ا 4 درصد تولی��د ناخالص داخلی خ��ود را به ای��ن امر اختصاص 

داده ان��د، در حال��ی که طبق گزارش هش��تمین کنفرانس ارتقای س��المت در س��ال 

2013، این رقم در برخی کش��ورهای آس��یایی و آفریقایی بین 0/2 تا 0/4 اس��ت. 

در کش��ور ما این آمار مش��خص نیس��ت. اهمیت موضوع به این جهت اس��ت که اگر ما 

التزام عملی به دس��ت یابی به چش��م انداز ایران 1404 داریم، باید برنامه منسجمی 

برای کودکان و نوجوانان داشته باشیم. 

لذا آنچه موضوع پیش از دبس��تان را مهم می کند، رش��د سریع و همه جانبه جسمی و 

روانی و مغزی کودکان اس��ت. پس پرداختن به تربیت اوان کودکی و سیاس��ت ما هم 

باید همه جانبه باشد و ورود صرفًا آموزشی به معنای رایج و کالسیک آن که یک دفتر و 

کتابی باشد، به نظر من یک اشتباه راهبردی است. به عنوان مثال حتی تغذیه بچه ها 

در ای��ن س��ن فوق العاده مهم اس��ت. لذا امنیت تغذی��ه ای نیز باید جزو سیاس��ت های 

اصلی برنامه ریزان برای این گروه سنی قرار گیرد.

بر این اساس، کار در حوزه کودک و تربیت این دوره امری بین بخشی است و این ادعا 

گفت وگو با معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، 
درباره نقش این سازمان در مدیریت مهدکودک ها و تعداد متولیان

چرا بهزیستی؟!
سازمان بهزیستی یکی از دو نهادی است که بنا به قوانین موجود در حوزه تربیت اوان کودکی در بازه سنی صفر تا 4 سال مسئولیت دارد. با توجه به گستره 
وسیع پوشش مراکز زیرمجموعه این سازمان، حدود ۱7هزار مهدکودک و 700 هزار کودک، سیاست ها، برنامه ها و سازوکارهای آن حائز اهمیت است.  بر این 
اساس گفت وگویی با معاون امور اجتماعی سازمان، آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید ترتیب دادیم.  ایشان با دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی، تمرکز 
فعالیت های علمی خود را بر حوزه آسیب های اجتماعی و مسائل روانی � جسمی کودکان قرار داده اند و عالوه بر مسئولیت های مختلف در سازمان بهزیستی، 

در کارنامه اجرایی خود »نمایندگی سازمان بهزیستی کشور در کمیته ملی آموزش در یونسکو« را نیز دارند.

گفت وگو
آسیه سادات میرمحمودی - رضوان اسامی
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که یک بخش، نهاد یا س��ازمان می تواند همه کار را بر عهده بگیرد، خطاس��ت. باید با 

توج��ه به وضعیت موجود جامعه و خانواده ه��ا و نیازهای کودکان، برنامه ها و خدمات 

خ��ود را بازتعری��ف کنیم. ب��رای مثال در ح��ال حاضر ناظر به مس��ائلی مانند ش��اغل 

ب��ودن والدین یا خانواده های تک سرپرس��ت باید انواع خدم��ات همچون مهدکودک 

پاره وقت، مهدکودک تمام وقت، مرکز رفاه کودک و خانواده را تعریف کنیم.

مس��تندات قانونی فعالیت س��ازمان بهزیس��تی به بحث تربیت کودک 
چیست؟

س��ازمان بهزیستی با توجه به مأموریت سازمانی خود و قوانینی مانند مصوبه شورای 

عال��ی انق��الب فرهنگی در س��ال 65  و همچنی��ن تبصره دوم ماده ی��ک مصوبه اخیر 

مجلس در مورد مدارس غیردولتی ، وظیفه دارد در حوزه تربیت کودک ورود کند.

اینجا حتمًا الزم می دانم یک بحثی را اشاره بکنم. 

کارکرِد س��اختارها و س��ازمان ها به مرور زمان باید تغییر کند و به روزرس��انی ش��وند. 

به عنوان مثال، زمانی از بهترین مدارس انتظار داشتید که شیمی، فیزیک و... درس 

بدهن��د، ام��ا اآلن انتظار دارید که عالوه بر این راه و رس��م زندگی ک��ردن را به بچه ها 

یاد بدهند. 

اگر مدارس وارد این عرصه ها نش��وند، ش��ما رفع این نیاز را از جای دیگری جس��تجو 

می کنی��د که ممکن اس��ت ذی صالح هم نباش��ند. به نظ��ر م��ن در مهدکودک ها هم 

همین طور است.

مخالفان فعالیت بهزیس��تی در این حوزه اس��تدالل می کنند که شرح 
وظایف و مأموریت های س��ازمانی بهزیس��تی تمامًا ناظر به اقشار آسیب پذیر 
جامعه اس��ت؛ لذا صحیح نیس��ت ک��ه تربیت ک��ودکان عادی به بهزیس��تی 

محول شود. نظر شما چیست؟
نکت��ه اول اینکه چه در ش��رح وظایف و مأموریت س��ازمان بهزیس��تی در بدو تأس��یس 

در س��ال 1359 و چ��ه در مصوب��ات بع��دی مجلس، ب��ه صراحت آمده اس��ت که این 

س��ازمان هم در حوزه ارتقا و هم در حوزه پیش��گیری و کنترل آسیب های اجتماعی و 

معلولیت ها می تواند فعالیت کند. شاید ما چندان در حوزه ارتقاء، سازمان را معرفی 

نکرده ایم که اآلن چنین تصوری وجود دارد. 

در س��ازمان دفت��ری ب��ه ن��ام »دفت��ر پیش��گیری از آس��یب های اجتماع��ی« داری��م که 

وظیفه اش این اس��ت که با آموزش های پی��ش از ازدواج، آموزش مهارت های زندگی 

و برنامه ه��ای مش��ابه از بروز آس��یب های اجتماعی پیش��گیری کند.  نکت��ه دوم اینکه 

بهزیستی در واقع به معنای »به زیستن« است، یعنی مقوله ای از جنس رفاه. ما از نظر 

ساختاری زیر نظر وزارت رفاه هستیم و در همه جای دنیا، چتر رفاه خیلی گسترده تر 

از آموزش و بهداشت است. 

نکته س��وم هم این اس��ت ک��ه ما هی��چ ادعایی در ای��ن زمینه 

نداریم، منتها معتقدیم که اگر قرار اس��ت کاری انجام ش��ود، 

بای��د ی��ک جا انجام ش��ود. مثاًل اگ��ر دوس��تان وزارت آموزش 

و پ��رورش می گویند که »ای��ن کودک با ما باش��د«، تمام آن را 

از 6 ماهگی تا 6 س��الگی انجام دهند. این چندپارگی بس��تر 

ناهماهنگی و اختالف نظر می ش��ود. اعتقاد ما این اس��ت که 

جنس مهدک��ودک چندوجهی و چندرش��ته ای اس��ت. برای 

مثال بهداش��ت و تغذیه در این دوران بس��یار مهم است. اآلن 

چن��د متخص��ص تغذیه و بهداش��ت ی��ا س��المت روان در خود 

وزارت آم��وزش و پرورش داریم؟ در حالی که باید بتوانند این 

خدمات را بدهند. 

به نظر من آن همکاری بین بخش��ی شاید بتواند به این عرصه 

کمک کند. 

نکت��ه آخ��ر در ای��ن زمین��ه ای��ن اس��ت ک��ه مهدک��ودک ی��ک 

تعریف��ی دارد ک��ه بح��ث اجتماعی ک��ردن، نگه��داری و ارائه 

خدم��ات متن��وع به ک��ودکان را در بر می گیرد؛ ام��ا در مقطع 

پیش دبس��تانی ش��اید جنبه ه��ای آموزش��ی خیل��ی پررنگ تر 

بش��ود و بت��وان آن را به دوره دبس��تان متصل ک��رد. به دالیل 

متعدد درصد پوش��ش آموزش پیش از دبس��تان در کل کشور 

پایین اس��ت، از جمله اجب��اری نبودن و اینکه خانواده ه��ای کم درآمد توان مالی الزم 

را ندارند. 

س��الگی   6 ت��ا   5 س��اله  ی��ک  دوره  اول،  مرحل��ه  در  ک��ه  اس��ت  ای��ن  م��ا  پیش��نهاد 

حمای��ت  ب��ا  پایی��ن  درآم��دی  دهک ه��ای  حداق��ل  اینک��ه  ی��ا  کنن��د  اجب��اری  را 

ش��ود. ک��م  جامع��ه  در  طبقات��ی  ش��کاف  ت��ا  بگیرن��د  ق��رار  پوش��ش  تح��ت 

درباره س��ازوکار بهزیستی در تهیه و تدوین محتوا برای مهدکودک ها 
توضیح می فرمایید. خاصه در استفاده از روش های جدید بین المللی مانند 

مونته سوری، رجیو و... چگونه عمل می کنید؟
اآلن کمیته تخصصی راه اندازی کرده ایم که ترکیبی از کارشناس��ان حوزه های دین، 

روان شناسی، جامعه شناسی، مددکاری اجتماعی و پزشکی است. 

به عنوان مثال، تهیه محتوای حوزه های دین را می دهیم به جاهایی که در این زمینه 

صاحب نظ��ر هس��تند؛ همکاری های زیادی هم با مؤسس��ات و نهاده��ای فعال دینی 

داری��م. ضمن اینکه تم��ام محتواهای مذک��ور تأییدیه وزارت آموزش و پ��رورش را هم 

می گیرند. 

در ابالغیه س��االنه به بهزیستی استان ها کتاب های مرجع را معرفی می کنیم. درباره 

اینکه چه رویکرد و الگوی آموزش��ی را مالک قرار دهیم، باید به چند نکته توجه شود. 

اول اینک��ه برخورده��ا در مواجهه ب��ا الگوهای تربیتی غربی بعضًا صفر و یکی اس��ت؛ 

برخی دربست می پذیرند و عده ای هم برخوردهای کاماًل منفی دارند. 

به نظر من هر دو مواجهه غلط اس��ت؛ چون مبتنی بر ش��ناخت نیس��ت. قاعدتًا ما باید 

گروه های متخصص و چارچوب هایی در این زمینه داشته باشیم تا بر مبنای آن بتوان 

در م��ورد الگوهای مختلف قض��اوت کرد و از این بالتکلیفی بیرون آمد. البته تا زمانی 

که به تصمیم نهایی در این مورد برسیم، استفاده از این الگوها را در مراکز تحت مجوز 

بهزیستی ممنوع کرده ایم. 

ما بیش��تر دنبال الگوهای بومی هستیم که ممکن است در آن ها استفاده ای از برخی 

از مدل ه��ای رایج دنیا هم بش��ود، ولی به این معنا نیس��ت که الگوی ما غربی اس��ت؛ 

یعنی نکات مثبتش را بگیریم و از نکات منفی اش استفاده نکنیم.

ب��رای رعای��ت ای��ن دس��تورالعمل درب��اره محت��وا و الگ��وی تربیتی در 
مهدکودک ها، بهزیس��تی چه س��ازوکار نظارتی دارد؟ آیا پذیرش این در آن 

مراکز وجود دارد؟
دو سه سالی است که محتواها یکسان شده است. قبل از آن هر مرکز محتوایی داشت 

و آنچ��ه را که خودش بلد ب��ود، آموزش می داد؛ آن هم در ح��وزه ای که متخصصین ما 

بسیار اندک هستند. 

کیفی��ت محتوا هم متفاوت بود. من قبل از آن حداقل 300-

400 مهدک��ودک را بازدید کرده ام، به خصوص مهدهایی که 

خیلی مدعی داش��تن الگو و محتوا بوده اند. در آن زمان وضع 

خیلی خوب نبود؛ لذا به این نتیجه رس��یدیم که باید محتوای 

یکسان باشد.

وزارت آم��وزش و پ��رورش در ح��وزه پی��ش دبس��تانی فق��ط 

س��رفصل داده و از مراکز استان ها خواسته است که بر مبنای 

این س��رفصل ها محتوا بدهند. س��ؤالم این اس��ت که »ما چند 

نف��ر داریم ک��ه بتوانند راجع به پی��ش از دبس��تان محتوا تهیه 

کنند؟«؛ واقعًا تعدادش خیلی اندک است. 

گرچ��ه ای��ن روش در برخی کش��ورها، ش��اید متداول باش��د و 

ش��اید آرمان م��ا هم همین اس��ت ک��ه محتوای متمرک��ز تهیه 

نش��ود، ولی ابزارش هم باید باشد. ما نمی توانیم از یک نقطه 

ابتدایی ناگهان به انتهای خط برویم.

و مهده��ای ک��ودک  ارائ��ه ش��ده در پیش دبس��تانی ها  دوره 

اجباری نیس��ت، اما چون مجوزشان را از ما می گیرند، در این 

زمینه وارد ش��ده ایم و در بازرس��ی هایی که معمواًل هر سه ماه 

ی��ک بار داریم، حتم��ًا کنترل می کنیم ک��ه محتواها با آنچه ما 

ابالغ کرده ایم، منطبق باشد. 

تالش��مان این اس��ت که تعداد کتاب به مفهوم کتاب درس��ی 

ب��ه  عمل��ی  الت��زام  م��ا  اگ��ر   
چش��م انداز  ب��ه  دس��ت یابی 
بای��د  داری��م،   ۱404 ای��ران 
ب��رای  منس��جمی  برنام��ه 
و نوجوانان داش��ته  کودکان 
باش��یم. ل��ذا آنچ��ه موض��وع 
مه��م  را  دبس��تان  از  پی��ش 
و  س��ریع  رش��د  می کن��د، 
همه جانب��ه جس��می و روانی 
و مغزی کودکان اس��ت. پس 
اوان  تربی��ت  ب��ه  پرداخت��ن 
کودک��ی و سیاس��ت م��ا ه��م 

باید همه جانبه باشد
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کالسیک را کم کنیم. ما قصد داریم بچه ها با همان رویکردهای غیرمستقیم از طریق 

بازی، شعر، قصه و کار گروهی مفاهیم را یاد بگیرند.

 به هیچ وج��ه نمی خواهی��م همان اتفاقی ک��ه در مدارس می افتد و هم��ه چیز را حفظ 

می کنند، در مهدکودک ها هم اتفاق بیفتد. در حال حاضر چند دس��ته محتوا داریم. 

یک��ی محتوای رایج که علوم و ریاضی و امثالهم اس��ت. دیگری مفاهیم دینی اس��ت. 

مقوله دیگری را که از س��ال گذشته به طورجدی در دستور کار قرار داده ایم، موضوع 

سبک زندگی است. 

م��ن اعتق��ادم این اس��ت که در این گروه س��نی بای��د مفاهیم دینی را در قالب س��بک 

زندگ��ی کار کنی��م و اگر به عل��وم، ریاضی و امثاله��م کمتر بپردازی��م، خیلی به جایی 

برنمی خورد. انتش��ارات متعددی به ما مراجعه می کنند تا کارشان را تأیید کنیم و به 

مهدکودک ها معرفی بشوند. 

تیم کارشناس��ی بهزیس��تی نیز بررس��ی می کنند و اگر منافاتی با سیاست ها نداشته 

باش��د، به عنوان محت��وای مکمل و کاماًل اختیاری به مهدکودک ها معرفی می ش��ود، 

منتها نه به عنوان مرجع. هیچ اجباری هم در استفاده و خرید این منابع وجود ندارد و 

اگر متوجه بشویم استان یا انتشارات مهدها را مجبور به این کار کرده است، برخورد 

می کنیم.

در بحث تأمین نیروی انسانی مهدکودک ها ساختار بهزیستی چگونه 
است؟ درباره نظارت و ارزیابی بر نیروی انسانی هم ممنون می شویم توضیح 

بفرمایید.
در دس��تورالعملی ک��ه داری��م چندین جنبه مورد توجه بوده اس��ت، از جمله س��اختار 

فیزیکی، محتوا، ش��هریه و نیروی انس��انی. در بحث نیروی انس��انی شرایط مشخص 

است، مثاًل مسئول فنی یا مربی باید از چه رشته های تحصیلی باشند و چه دوره هایی 

را بگذرانند. 

این دوره ها را عمدتًا با واس��طه جهاد دانش��گاهی و دانش��گاه جامع علمی � کاربردی 

برگ��زار می کنی��م. دانش��گاه پیام ن��ور هم ب��رای این امر اع��الم آمادگی کرده اس��ت. 

به طورکل��ی ب��ا بازاره��ای انحص��اری مخال��ف هس��تیم و اعتق��اد داریم هر کس��ی که 

صالحی��ت و مجوزه��ای الزم را از نهاده��ای مربوط��ه دارد، می توان��د وارد این عرصه 

شود.

در ح��ال حاض��ر با همکاری یکی از اس��اتید دانش��گاه علوم بهزیس��تی در حال نهایی 

کردن یک آزمون سنجش کفایت مربیان هستیم. 

ب��ه ای��ن معنا که دانش، نگرش و رفت��ار مربی را بعد از آموزش های��ی که دریافت کرده 

است، ارزیابی کنیم. 

یکی دو ماه قبل، به صورت آزمایشی برگزار شد و ایشان در حال نهایی سازی این ابزار 

هستند. این پایش قبل از ورود مربی به عرصه کار است، ولی 

مربی��ان موجود را ه��م در این زمینه ارزیاب��ی کردیم. گزینش 

مس��ئول فنی و مربی های مراکز هم مورد توجه ماس��ت که از 

دو سه سال قبل، از هیئت عالی گزینش خواستیم که مربیان 

این فرآیند را هم طی کنند. 

یکی از مؤلفه های خیلی مهم برای ما، پوش��ش مربیان است. 

همواره اول س��ال، بخش��نامه پوش��ش را مجددًا ب��رای مراکز 

ارس��ال می کنیم و همیش��ه هم تأکید داریم که خیلی باید در 

این مسئله دقت کنید؛ هر چند بازهم می بینیم گاهی اوقات 

در برخ��ی مهده��ا در این باره توجه الزم وجود ندارد. هر س��ه 

سال یک بار پروانه های مراکز باید بازنگری و به روز شود که در 

این فرآیند موظف هس��تند دوره ه��ای بازآموزی را طی کنند. 

میزان ساعات دوره های بازآموزی با توجه به مسئولیت برای 

مدیر مهد، مسئول فنی و مربی متفاوت است.

در ای��ن می��ان اش��کاالتی هم داری��م. یک اش��کال غیردولتی 

بودن مهدکودک های کش��ور و حمایت بسیار محدود و اندک 

دولت های مختلف از این مراکز است. 

در برنامه شش��م توس��عه پیش��نهاد دادیم که یک درصد تولید 

ناخالص داخلی را برای رش��د و تکامل همه جانبه کودکان در 

نظ��ر بگیریم. اگر این محقق ش��ود، انقالب��ی در عرصه تربیت 

کودکان زیر هفت س��ال ایجاد می کند.  در حال حاضر، برای عرضه یک وعده غذای 

گرم و حمایت از مهدهایی که کودکان س��ه دهک پایین در آن ها حضور دارند، حدود 

70-80 میلیارد تومان بودجه داریم؛ که البته طی چند س��ال گذشته رشد اعتباری 

حدود 7 الی 8  برابری در این زمینه داشته ایم، اما این رشد می بایست با همین شیب 

باال ادامه یابد.

 یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم، تکمیل کردن سایت اطالعات مربیان 

است تا والدین بتوانند بررسی کنند مربی فرزندشان چه کسی است، چه تحصیالتی 

دارد و چ��ه دوره های��ی را گذران��ده اس��ت. ای��ن ح��ق والدین اس��ت که در ای��ن مورد 

اطالعات کامل داشته باشند.

ح��دود نیم��ی از مهدکودک ه��ای تحت مجوز بهزیس��تی، مهدروس��تا 
هس��تند. این س��ازمان با چه هدفی بر روس��تاها تمرکز کرده اس��ت؟ به ویژه 
اینکه یکی از انتقادات مطرح درباره این مهدها، ترویج فرهنگی متعارض با 

فرهنگ و زندگی روستایی است؟
در ح��ال حاض��ر بیش از هفت هزار روس��تامهد با مجوز بهزیس��تی در کش��ور فعالیت 

می کنند. ش��اید در حال حاضر نش��ود بین روس��تا و ش��هر مرزهای جدی قائل ش��د، 

به ویژه روس��تاهای چسبیده به شهرها که کاماًل متأثر از فرهنگ شهرنشینی هستند. 

اآلن از طریق صداوس��یما، سایر رس��انه های نوشتاری، ش��نیداری، دیداری و فضای 

مج��ازی، مرزه��ای جغرافیایی و فرهنگی درنوردیده ش��ده و فرهنگ انتقال می یابد. 

لذا این انتقاد که مهدروس��تاها باعث تغییر فرهنگی مردم روستا و کودکان روستایی 

می شود، درست نیست. 

م��ا هیچ قص��دی نداریم که ای��ن پدیده را تش��دید کنی��م، اصاًل جزو سیاس��ت های ما 

نیس��ت. به عالوه اینک��ه در مهدروس��تاها از نیروهای محلی برای مربیگری اس��تفاده 

می کنیم و هم چنین در بحث محتوا دستش��ان را باز می گذاریم تا مناس��ب با فرهنگ 

همان بوم کار کنند. 

ب��رای مثال در مناطق دوزبانه اگر بخواهند از زبان خودش��ان برای آموزش اس��تفاده 

کنن��د، اس��تقبال می کنیم. وجه دیگر مس��ئله این اس��ت که به هرحال در روس��تاها و 

مناط��ق دورافت��اده ی��ا حاشیه نش��ین و کمتربرخوردار، الزم اس��ت که ت��ا حدی روی 

جنبه ه��ای فرهنگی و تغذیه آن ه��ا کار کنیم تا این ها بتوانند وضعیت بهتری داش��ته 

باشند. این گونه تصور نکنیم که اگر ما در این مناطق ورود نکنیم، خیلی خوب خواهد 

بود. من همیشه به دوستان می گویم که اآلن در کل کشور، ده درصد جمعیت هدف 

را پوشش داده ایم. 

آن 90 درص��دی ک��ه مهدک��ودک نمی آیند، چه��کار می کنند؟! یعن��ی آن بچه 6-5 

س��اله ای که به مهد نمی آید و در خانه اس��ت، پدر و مادر برایش برنامه دارند؟ معمواًل 

ت��ا 11 صب��ح می خواب��د، بع��د بلن��د می ش��ود و تلویزی��ون را 

روش��ن می کن��د و ه��ر چه پخ��ش ش��د، می بین��د؛ در بهترین 

حال��ت تلویزی��ون خودمان، اگ��ر ماه��واره نبین��د! در مناطق 

حاشیه نش��ین بعضًا بچه ها در یک محیط نامناس��ب فیزیکی 

ی��ا خانوادگی رها هس��تند؛ یعنی اگ��ر ما در چنی��ن مناطقی 

مهدکودک بزنیم، برای کودک بهتر نیس��ت؟ نباید یک طرفه 

به موضوع نگاه کرد.

تأمین اقتصادی روستامهدها چگونه است؟
در روس��تامهدها خیلی اوقات از ظرفیت های محلی استفاده 

می ش��ود؛ یعنی ممکن اس��ت فضا بخش��ی از مدرس��ه روستا 

باشد. 

خیلی از مربی ها یک اتاق از خانه خودش��ان را مهد کرده اند. 

خّیرین��ی ه��م داری��م ک��ه در مناطق مختل��ف به وی��ژه مناطق 

محروم و مرزی در تجهیز و س��اخت مهدکودک ها به ما کمک 

می کنند. 

در چندی��ن س��ال گذش��ته، طرح ی��ک وعده غ��ذای گرم در 

روستامهدها را شروع کرده ایم. بودجه دولتی این طرح، در 

6-7 س��ال گذشته از 4-5 میلیارد تومان شروع شد و تا دو 

س��ال قبل 16 میلیارد تومان بود و امس��ال ب��ه 50 میلیارد 

یکی از کارهای��ی که در حال 
انج��ام آن هس��تیم، تکمی��ل 
اطالع��ات  س��ایت  ک��ردن 
والدی��ن  ت��ا  اس��ت  مربی��ان 
بتوانند بررس��ی کنند مربی 
فرزندش��ان چه کسی است، 
چ��ه تحصیالت��ی دارد و چ��ه 
دوره هایی را گذرانده است. 
این حق والدین اس��ت که در 
ای��ن م��ورد اطالع��ات کامل 

داشته باشند
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تومان رسید. طی این طرح، در روستامهدها و مهدهای حاشیه ای، بچه ها 1200 

کیلوکال��ری مواد غذایی دریافت می کنند که این میزان توس��ط متخصصان تغذیه 

وزارت بهداش��ت محاس��به شده اس��ت؛ چون معتقدیم که کار باید تخصصی باشد. 

بنا به بررس��ی دفتر تغذیه وزارت بهداشت، در روس��تاهایی که تحت پوشش برنامه 

یک وعده غذای گرم در چند س��ال گذشته بوده اند، سوءتغذیه 50درصد کم شده 

است.

در ح��ال حاض��ر، روس��تامهدهای هفت اس��تان را ک��ه س��وءتغذیه در ک��ودکان آن ها 

ش��دیدتر اس��ت، صد درصد تحت پوش��ش طرح یک وع��ده غذای گرم ق��رار داده ایم؛ 

یعنی استان های ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان 

و سیس��تان بلوچستان. در بقیه استان ها هم سعی کردیم پوشش هایی داشته باشیم 

و در تالش��یم که سال آینده، همه روس��تامهدها را تحت پوشش این وعده غذایی قرار 

دهیم.

هزینه ماهانه روستامهد 70 هزار تومان است، اما متوسط دریافتی آن ها از خانواده ها 

ماهانه حدود 20 هزار تومان است. 

اگر کمک های س��ازمان بهزیس��تی نب��ود، مهدهای روس��تایی، حاش��یه ای و مناطق 

مح��روم  ق��ادر به ادام��ه فعالیت خ��ود نبودند. قابل توج��ه اینک��ه 1200 مهدکودک 

حاش��یه ای داریم. مربیان روس��تامهد عموم��ًا دارای تحصیالت دیپلم هس��تند، چون 

افراد سطوح باالتر تحصیلی اغلب آنجا نمی روند. 

ی��ک آدمی با س��طح س��واد پایین تر می آوریم، ولی آموزش��ش می دهی��م. در بعضی از 

اس��تان های م��رزی، حض��ور بچه ها در ای��ن مراکز فوق الع��اده اهمی��ت دارد که هم با 

ساختارهای نظام جمهوری اسالمی آشنایی بیشتری پیدا کنند و هم از خدمات نظام 

جمهوری اسالمی بیشتر استفاده کنند.

برخ��ی معتقدند که اگر ما والدین توانمندی داش��ته باش��یم، در برخی 
موارد با این گس��تردگی به مهدها نیاز نیس��ت. بهزیس��تی در این راستا چه 

برنامه هایی داشته یا دارد؟
در جامعه، ما از خانواده های گس��ترده به هس��ته ای رس��یده ایم. زمان��ی هم که تعداد 

فرزندان هر خانواده بیش��تر بود و هم با پدربزرگ و مادربزرگ و پسر عمو و دختر عمو 

و ... در یک خانه زندگی می کردند. 

ه��ر خان��واده خودش ی��ک مهدکودک کوچک ب��ود. با توجه ب��ه تغیی��رات مذکور، در 

بهزیستی تدابیری برای حفظ پیوند خانواده و ارتقا و توانمندسازی والدین اندیشیده 

ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه از طریق انجمن اولیا و مربیانی ک��ه در مهدها راه اندازی 

شده و دائمًا برای فعال شدن آن کار می کنیم، می توانیم برای والدین آموزش داشته 

باشیم. 

در زمین��ه فرزندپ��روری کتاب ب��رای والدین تهی��ه می کنیم. 

مهدهای��ی ک��ه خدم��ات خ��اص از قبی��ل آم��وزش والدین را 

در برنام��ه خودش��ان داش��ته باش��ند، در رتبه بن��دی س��تاره 

می گیرند.

البته باید در نظر داش��ت که برخ��ی آموزش ها را نمی توان در 

خان��ه پیگیری کرد. قطعًا نوع ارتب��اط پدر و مادر با بچه با نوع 

ارتب��اط بچه با همکالس��ی اش فرق می کند؛ حت��ی ادبیات و 

نوع تفکرشان هم با هم فرق می کند.  

ک��ودکان در تعام��ل ب��ا ه��م آموزش ه��ای غیرمس��تقیمی را 

دریافت می کنند که در ش��رایط فعلی خانواده ها امکان پذیر 

نیس��ت؛ بنابراین الزم اس��ت که این بچه ها یک جاهایی دور 

هم باش��ند، مثاًل در پارک یا مهدکودک و یا اینکه ما برویم به 

خان��ه فامیل ها که این بچه ها کنار هم جمع ش��وند و بتوانند 

ارتباطات اجتماعی را در محیطی سالم و امن تجربه کنند.

عالوه بر این بهزیستی در مناطق کمتر توسعه یافته، مراکزی 

با عن��وان »رفاه کودک و خان��واده« ایجاد کرده اس��ت که اگر 

کودک تا 9-8 ساله دارند و واقعًا نمی توانند در برخی ساعت 

روز از او نگه��داری کنن��د، م��ا ای��ن کار را انج��ام بدهیم. یک 

محیط امنی باش��د برای اینکه کودک فعالیتی داشته باشد و 

به تکالیفش برسد؛ درعین حال آسیبی هم متوجهش نباشد. 

از سال قبل به طور ویژه »پرونده کودک« را به صورت آزمایشی راه اندازی کرده ایم. در 

ح��ال حاضر قریب به 700هزار بچ��ه در مهدهای کودک داریم که این فرصت خوبی 

است برای اینکه ما بتوانیم ارزیابی از بچه ها داشته باشیم و ببینیم وضعیت رشد آن ها 

در حوزه های مختلف جسمی، شناختی، عاطفی و... چگونه است. 

بیش��تر در کجاها باید اق��دام کنیم؟ کجاها ک��م کاری کرده ایم؟ کجاها نی��از به توجه 

بیش��تری داریم؟ کجاها اش��تباه کرده ایم؟ اطالعات این پرونده ها یک ابزار مدیریتی 

مطلوب برای ماس��ت. ضمن اینکه بر این اساس، برای کودک، خانواده و مهدکودک 

وی می ت��وان مجموعه دس��تورالعمل ها را توصیه کرد که ب��ه توانمندی کودک کمک 

می کند. 

ای��ن پرونده ها محرمانه هس��تند و هیچ کس غیر از مربی، مس��ئول مه��د و پدر و مادر 

ح��ق دسترس��ی به آن را ندارند. حت��ی در نظر داریم این کار را برای روس��تامهدها به 

صورت رایگان یا با دریافت هزینه خیلی اندک انجام بدهیم. این مناطق به مداخالت 

خیلی فوری تری نیاز دارند. از مهدهای شهری ممکن است بگذریم ولی از مهدهای 

روستایی و حاشیه ای به هیچ وجه نمی گذریم.

نظام رتبه بندی و ارتقای مهدکودک ها در س��ازمان بهزیس��تی چگونه 
است؟

رتبه بندی مهدها برحسب نوع خدماتی اس��ت که ارائه می دهند. برای ارائه خدمات 

در مهدکودک ها حداقلی وجود دارد. 

ب��ر مبنای فاکتورهایی ک��ه داریم، مهدکودک ها را رتبه بن��دی می کنیم. مثاًل ناظر به 

فضای فیزیکی مجموعه ای از قواعد داریم که کف ساختمان چگونه باشد، ایمنی اش 

در چه حدی باشد و... .

خ��ود مهدکودک ه��ا خودارزیاب��ی را انج��ام می دهند و ب��ر مبنای آن جایگاهش��ان را 

تعیی��ن می کنند. کان��ون مهدهای کودک که یک مجمع صنفی اس��ت، کار نظارت را 

بر عهده دارد؛ عالوه بر این خود ما هم بازدید از مراکز را داریم. بر این اس��اس مهدها 

را رتبه بندی می کنیم. 

نتایج این بررس��ی در مورد مهدها که قرار اس��ت رتبه هایش��ان باال برود یا تنزیل رتبه 

پیدا کنند، اعمال ش��ود. بنا به آخرین آمار، حدود 15درصد مهدهای بهزیس��تی سه 

س��تاره هستند، ولی اکثرًا دو ستاره و یک س��تاره اند. مهد مشروط و بدون ستاره هم 

داش��تیم که می خواهیم آن را هم برداریم؛ یعنی مهد مشروط نداشته باشیم و مهدها 

حداقل یک ستاره را داشته باشند. در بحث ارزیابی تمرکز اصلی مان بر بحث »کفایت 

مربیان« است.

یک س��ایت هم داریم که رتبه بندی مهدکودک ها در آن مش��خص ش��ده است. ضمن 

اینک��ه هم��ه مؤسس��اتی ک��ه از بهزیس��تی مج��وز گرفتن��د، دارای کد هس��تند. مردم 

می توانند به شماره 3000012333 پیامک بزنند و اصالت 

کد را بس��نجند که مهدکودک چند س��تاره اس��ت. هم چنین 

هرگونه پیشنهاد یا انتقادی داشتند، می توانند به این سامانه 

پیامک کنند که پیگیری شود.

تعیین شهریه مهدها به چه صورت است؟
در هر استان، نماینده کانون صنفی مهدها، نماینده سازمان 

بهزیس��تی که مع��اون اجتماع��ی و کارش��ناس مس��ئول امور 

مهدها اس��ت و نماینده س��ازمان صنعت معدن تجارت در یک 

جلس��ه راجع ب��ه وضعی��ت بخش ه��ای مختلف اس��تان بحث 

می کنند و درباره شهریه تصمیم می گیرند. 

در خ��ود اس��تان تعیین نرخی می ش��ود و این نرخ ها به س��تاد 

ارجاع می شود. 

بعد از بررس��ی ها در ستاد، نرخ های مصوب با امضای ریاست 

محت��رم س��ازمان به مهدهای ک��ودک ابالغ می ش��ود. در این 

روند، ش��هریه مرکز استان با سایر ش��هرها حتی باالی شهر و 

پایین شهر می تواند متفاوت باشد.

بر شهریه ها هم سازمان بهزیستی و هم تعزیرات نظارت دارند 

و هم س��امانه پیامکی برای دریاف��ت گزارش های مردم وجود 

دارد.

ح��دود ۱5درص��د مهدهای 
س��تاره  س��ه  بهزیس��تی 
دو  اکث��راً  ول��ی  هس��تند، 
س��تاره و یک ستاره اند. مهد 
مش��روط و بدون س��تاره هم 
داش��تیم ک��ه می خواهیم آن 
را ه��م برداری��م؛ یعن��ی مهد 
مش��روط نداش��ته باش��یم و 
مهده��ا حداقل یک س��تاره 
را داش��ته باش��ند. در بح��ث 
ارزیابی تمرک��ز اصلی مان بر 

بحث »کفایت مربیان« است
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

چه  کسی گهواره را تکان خواهد داد؟!

5751

3843

»مهد« به مثابه سیاستی تشویقی برای افزایش جمعیت؛  درست یا غلط؟ 

گفت و گو با مسئول کمیته تدوین مبانی 
نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ام��روزه مراک��ز متنوع��ی در آم��وزش، 
زی��ر  ک��ودکان  از  مراقب��ت  و  تربی��ت 
هف��ت س��ال فعالی��ت می کنن��د. این 
مراک��ز به رغم تفاوت هایی که دارند، با 
عنوان عمومی »مهدکودک« شناخته 
می شوند. فعالیت گسترده این مراکز 
در ایران سابقه چندان طوالنی ندارد و 
اولین نمونه های آن، قریب به یک سده 
پیش تر به عنوان یکی از دستاوردهای 
مدرنیت��ه از اروپ��ا به نظ��ام اجتماعی � 
آموزشی ما وارد ش��ده است. همچون 
بس��یاری از پدیده های وارداتی دیگر، 
هن��وز ماهی��ت، جای��گاه و نق��ش ای��ن 
نهاد جدید در نظ��ام اجتماعی ما و به 
ویژه در نظام تعلیم و تربیت اس��امی 
به نحو درخوری تبیین نش��ده اس��ت. 
بخش��ی از این امر ناشی از ُتُنک بودن 
تاش های علمی و نظری بومی درباره 
کودک��ی و تربیت این دوره اس��ت، در 
حال��ی که تعیین چگونگ��ی مواجهه با 
مهدکودک ه��ا از جمل��ه اظهارنظ��ر و 
اتخاذ تصمیم درباره سیاست گذاری، 
الگوپ��ردازی و بهره گیری از تجربیات 
جهان��ی و اقدام��ات اجرای��ی منوط به 
چنی��ن تبیین ه��ای نظ��ری و مبنای��ی 
اس��ت. بر ای��ن اس��اس، در ای��ن بخش 
طی گفت وگو با برخ��ی صاحب نظران 
برجس��ته حوزه ه��ای عل��وم تربیت��ی، 
و  روان شناس��ی  اس��امی،  تربی��ت 
جامعه شناس��ی تاش ش��ده اس��ت با 
تأکی��د بر آموزه ه��ای اس��امی، با نظر 
و  کودک��ی  دوره  تربی��ت  اه��داف  ب��ه 
همچنین با لحاظ مسائل جاری کشور 
)همچون بحران جمعیت(، گامی برای 
تبیین جایگاه و نق��ش مهدکودک در 
نس��بت با خان��واده و الگوهای س��نتی 
برداش��ته ش��ود. ب��رای فراهم ش��دن 
زاویه  دیگ��ری از بحث، م��روری نیز بر 
مواجهه های انتقادی با مهدکودک ها 
در مغرب زمی��ن و س��یر تط��ور مفهوم 
اس��ت. گرفت��ه  ص��ورت  کودک��ی 

آیا اندیشمندان غربی، مهدکودک را نسخه ای بی عیب و نقص می دانند؟

از »فرزندآوری« تا »مادری«  
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گفت و گو با استاد آموزش پیش دبستانی 

مهدکودک
 تجارتخانه نیست

گفت و گو بادکتر جمیله علم الهدی عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

قرار های خانوادگی،
 بهترین الگوی  مهد اسامی

نقشه نداریم ...

گفت وگو با حجت االسام دکتر مهکام

خانواده و مهدکودک یک بام و دو هوای تربیتی

مهدکودک از منظر جامعه شناسی کودک در گفت وگو   با دکتر علیرضا کرمانی 

سوژه یا اُبژه؟!

 پرونـده دوم   

ماهیت مهدکودک
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مهدکودک

چه  کسی گهواره را تکان خواهد داد؟!
آیا اندیشمندان غربی، مهدکودک را نسخه ای بی عیب و نقص می دانند؟

گزارش
مهدیه باجالن

»مربی به بیست و هفت کودکی که خسته اش کرده بودند، نگاه می کرد. باید بازی بعدی را شروع می کرد. نوار را در ضبط صوت گذاشت. پسربچه 
موبور با او شروع به خواندن کرد. چند نفر دیگر هم به آن ها اضافه شدند. پنج، شش تای دیگر با درِ کمدی که برای جدا کردن این قسمت کاس 
از بقیه اتاق استفاده شده بود، تاب بازی می کردند. دختر کوچولویی تنها در گوشه اتاق نشسته بود و به آرامی گریه می کرد. باقی بچه ها ِول 
می گشتند. دعوایی بین دو تا از پسربچه ها درگرفت و مربی مجبور شد که آهنگ را قطع کند تا بچه ها را از هم جدا کند. او ضبط را خاموش کرد و 
شروع کرد به قصه گفتن. چندتایی به قصه او گوش می کردند، اما بقیه یا با درِ شکسته کابینت بازی می کردند یا ول بودند. آن دختر کوچولو هنوز 

در همان گوشه در حال گریه کردن بود«.
پاراگراف باال برگرفته از کتاب »شغلی مادرانه « اثر دبورا فالوز  است که در آن، تصویری مأیوس کننده از آنچه کودکان در برخی مهدهای کودک 
تجربه می کنند، توصیف شده است. این تنها نمونه ای از انتقادات متعدد برخی اندیشمندان غربی به مراکز تربیت کودک است؛ انتقاداتی که 
عمومًا بر بسترها و علل گسترش مهدکودک ها و پیامدهای آن مانند آسیب های تربیتی ناظر به شکل گیری هویت و شخصیت، مشکات و مسائل 

بهداشت جسمی و آسیب های مرتبط با جامعه و تربیت اجتماعی متمرکز است.
یادداشت حاضر، برای ارائه تصویری از این انتقادات نگاشته شده است و به اثرات و کارکردهای مثبت مراکز در تربیت کودک زیر هفت سال به ویژه 

در دوره پیش دبستان )4 تا 6 سال( نمی پردازد.

جنگ علیه والدین؛ داستان از کجا شروع شد؟
مطالعاتی که خانواده و نقش های جنس��یتی را موضوع��ات فرهنگی و قراردادی 

تلقی کرد و مفهوم خانواده س��نتی را مورد هجمه ق��رار داد، به نظریات مارکس  و 

انگل��س  بازمی گ��ردد. مارکس معتق��د بود انقالب کمونیس��تی نیاز ب��ه ازدواج و 

خان��واده را از بین خواهد برد . در ادامه این تفکر، لیبرال ها نیز معتقدند که برای 

داشتن جامعه ایده آل فارغ از نقش های جنسیتی، نه تنها امر تولید، بلکه باید زاد 

و ولد را هم به جامعه سپرد . جریان فکری فمینیسم  نیز در راستای شیوع و ترویج 

دیدگاه های فوق شکل گرفته است. فمینیس��م در واقع به دنبال زیر سؤال بردن 

منزلت اجتماعی همسِر خانه دار و کشاندن تمام زنان به بازار است تا از این رهگذر 

به »هویت« و »رضایت« برسند . به موازات این ها، کمی پس از جنگ جهانی دوم، 

والدین در تربیت فرزندان خود به ش��دت از س��وی کارشناسان آموزشی و تربیتی 

به حاش��یه رانده ش��دند . اما واقعیت چیزی خالف تصویر س��اخته ش��ده از سوی 

جریان های فکری فوق است. جایگاه مرکزی زن در خانه به موازات جایگاه مرکزی 

او در کل جامعه متمدن قرار گرفته اس��ت. در ه��ر دو مورد، این جایگاه مهم زن از 

نقش ضروری او در زاد و ولد و برقراری اساسی ترین پیوند انسانی یعنی پیوند بین 

»مادر و فرزند« نشئت می گیرد. تمام کارهای دیگری که در جامعه صورت می گیرد 

)تجارت، سیاست، سرگرمی، خدمات و غیره(، نتیجه و محصول کیفیت خانواده 

اس��ت.برخی جامعه شناس��ان معتقدند که معم��والً زندگی زنان خانه دار نس��بت 
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

به زنان و مردان ش��اغل از تنوع بیش��تری برخوردار است؛ زیرا آنان با چالش های 

بیش��تری مواجه اند و فرصت های فکری و گزینه های بیش��تری در اختیار دارند. 

ب��ه عبارت دیگ��ر نقِش زن خان��ه دار برای او ای��ن فرصت را فراه��م می کند تا یک 

زندگ��ی چندبع��دی را پایه ریزی کن��د و این فرص��ت به ندرت با ش��غل های دیگر 

قابل دستیابی است؛ چرا که آن ها انسان را در ساختارهای سازمان دهی شده و 

اهداف خاصی محدود می کنند . تسلیم در برابر دیدگاه کارشناسان بدون توجه 

به منافع کودکان نیز غیرعاقالنه به نظر می رسد. در حالی که نظریه های مربوط 

به شرایط رش��د کودکان در طول سال ها به طور چشمگیری تغییر کرده، اما یک 

واقعیت مهم در تحقیقات جامعه ش��ناختی ثابت باقی مانده اس��ت؛ رشد کودک 

تا حد نس��بتًا زیادی به میزان توجه پدر و مادر در س��ه یا چهار س��ال اول زندگی او 

بس��تگی دارد. نظریه های رش��د باید پشت س��ر تجربه فعلی پدر و مادرها و درک 

غریزی آنان از نیازهای پرورش��ی کودکان قرار گیرند. »پدری و مادری« برای پدر 

و مادرهاست، نه کارشناسان رشد کودک یا »مربیان« مهدکودک های تخصصی. 

در دنیای مدرن امروز، تطبیق س��اختارهای اقتص��ادی و روش های اجتماعی با 

نیازهای خانواده کار مش��کلی اس��ت. بنابراین به تغییر تعریف رابطه بین والدین 

و فرزن��دان روی آورده ایم. کودکان نیز به دلیل منفعل ب��ودن در برابر این تعریف 

جدید مقاومت نمی کنند. بنابراین جایگاه پرورش کودک به تدریج در حال تغییر 

اس��ت. این وظیفه اجتماعی مهم که بر عهده والدین بوده و با احس��اس عش��ق و 

همبس��تگی انسانی همراه اس��ت، اکنون در حال تبدیل به ش��اخه ای از خدمات 

اقتصادی مدرن با مرکزیت مهدکودک هاست .

تجارت مهدکودک
یک��ی از مهم ترین عوامل اثرگذار در راه اندازی مهدکودک ها به عنوان یک هنجار 

اجتماع��ی، گردش مالی ب��اال در این صنعت برای دالالن حرفه ای اس��ت. برخی 

از ای��ن دالالن از اعضای هیئت مدیره دانش��گاه ها و برخی نی��ز از آموزگاران دوره 

دبس��تان هس��تند . همچنی��ن تع��دادی از انجمن ه��ای خصوصی تح��ت عنوان 

کارآفرینان، بنیان گذاران و مدیران این مراکز با دادن وام اش��تغال و ایجاد اعتبار 

برای صنعت مهدکودک به این جریان مالی کمک زیادی داشته اند.

ع��الوه بر این، یارانه های دولت تأثیر زیادی بر اس��تفاده از خدمات مهدکودک ها 

توس��ط خانواده های آمریکایی دارد، زیرا تنها در ای��ن حالت یک رفتار اقتصادِی 

منطق��ی تلقی می ش��ود. تنها با وجود یارانه دولتی مس��تقیم یا غیرمس��تقیم بود 

که مهدکودک توانس��ت بر مراقبت در منزل به عنوان ش��کل غالب تربیت فرزند 

در آمری��کا غلبه کند. اگر دولت ب��رای مراقبت های بیرونی از کودک یارانه تعیین 

کند، تعداد کمتری مادر را در خانه و تعداد بیش��تری کودک را در مراکز مراقبت 

س��ازمانی می بینیم. اگر دولت جنگ پنه��ان اقتصادی خود علی��ه خانواده های 

سنتی را متوقف کند، شاهد تعداد کمتری از این خانواده ها خواهیم بود .

تبانی در سکوت
بح��ث درب��اره مراقب��ت مهدکودک��ی و ع��وارض جانبی ناش��ی از آن تح��ت تأثیر 

دیدگاه های رایج در مراکز علمی توسط گروه های ذینفع، از جمله فمینیست های 

افراطی و یا کس��انی که ش��خصاً شیوه زندگی غیرس��نتی را می پسندند، ممنوع 

اس��ت. گروه های پژوهش��ی نیز معم��والً از حامیان مهدکودک به ش��مار می آیند 

ک��ه کورکوران��ه تحت تأثی��ر عقاید پوچ و بی معنی فمینیس��ت ها ق��رار گرفته اند و 

به اش��تباه باور دارند که نوزادان و کودکان نوپا بس��یار انعطاف پذیر هستند و نوع 

مراقبت اولیه از آنان توس��ط مادر یا غیرمادر هیچ فرقی برایشان نمی کند.  دایره 

این سوگیری علمی حتی به انتشار و حمایت از پژوهش های این حوزه نیز سرایت 

پیدا کرده است. عالوه بر این ها خبرنگاران نیز در بازتاب آسیب های مهدکودک 

جانب داران��ه عمل کرده و تمام واقعیت را رس��انه ای نمی کنند. همه این اتفاقات 

باعث خواهد ش��د تا تصویری غیرواقعی و بیش از اندازه مثبت از مراکز مراقبت و 

نگهداری کودک به والدین ارائه شود .

مهدکودک و رواِن کودکی
بیش��ترین زیان مراقبت از کودک توسط کس��ی غیر از مادر، حول محور احساس 

ناامن��ی و بی ثباتی می گردد. رابطه عاطفی بین نوزاد و م��ادر و بعدها بین نوزاد، 

مادر و پدر اس��ت که پایه ش��کل گیری ش��خصیت کل��ی فرد می ش��ود. ناکامی در 

ایجاد دل بستگی مادر � نوزاد می تواند به اختالل در روابط اجتماعی، اختالل در 

شکل گیری شخصیت، آسیب پذیری جسمی � روانی، نابسامانی فکری و آشفتگی 

در هویت جنسیتی منجر ش��ود. یکی از دالیل استرس دوران کودکی، دور بودن 

کودکان از والدین در زمان خردس��الی اس��ت. اس��تفاده فزاینده از مراکز مراقب 

و نگهداری به ویژه برای کودکان خردس��ال نش��انه ای از جدایی و به تبع آن ایجاد 

استرس است. خردس��االنی که زمان زیادی تحت مراقبت افرادی غیر از والدین 

خود هس��تند، دچار اعتماد به نفس پایین، رفتارهای خشن، ارتباطات ضعیف و 

غیره هستند . این در حالی است که حساسیت های مادرانه در مراقبت از کودک 

به عنوان یک مانع قوی در بروز مشکالت رفتاری عمل می کند.

ناقل بیماری!
ش��واهد متقن حاکی از وجود بیماری های ُمس��ری و خطرناک در بین بچه هایی 

است که به صورت گروهی در مهد نگهداری می شوند. شدت باالی بیماری های 

عفونی در کودکان مهدکودکی توس��ط متخصصان اطفال و اپیدمیولوژیست ها 

غیرقابل انکار اس��ت. احتمال بستری شدن کودکان مهدکودکی در بیمارستان 

نس��بت به کودکانی که در خانه هستند، بین سه تا چهار و نیم برابر بیشتر است. 

ن��وزادان مهدکودک��ی تقریبًا دو براب��ر نوزادانی ک��ه در خانه مراقبت می ش��وند، 

دچار عفونت گوش میانی می ش��وند. ش��یوع بیماری های تنفس��ی نیز در مراکز 

مهدکودک��ی بس��یار باالتر اس��ت و در بی��ن نوزادان ص��د درصد و ب��رای کودکان 

پیش دبس��تانی بزرگ تر بی��ن ۲۵ تا ۵۰ درصد نس��بت به بچه هایی ک��ه در خانه 

هستند، بیشتر است. خطر ابتال به بیماری تنفسی مثل سینه پهلو در بین کودکان 

مهدکودکی زیر ۲ سال نیز ۳۶ برابر بیشتر از کودکانی است که در خانه نگهداری 

می ش��وند. ظاهراً این ش��رایط ارتباطی با کیفیت مهدکودک ها ندارد و غیرقابل 

کنترل به نظر می رسد، چون کودکان به طور مداوم در حال فعالیت های مختلف 

هستند و رعایت بهداشت مثالً دست ها در این شرایط سخت است .

بازگشت به سوی خانواده
در مجموع به نظر می رسد پدیده مهدکودک به عنوان یک نهاد برخاسته از تمدن 

غرب در خود غرب نیز با انتقادات جدی و بنیادین روبه روست. مهم ترین محور این 

انتقادات، اشکال به روند گسترش کّمی مراکز تربیت کودک فارغ از کیفیت آن ها 

و جایگزین کردن آن به جای خانواده و نقش مادری است. منتقدان وضع موجود 

خواهان ارائه یک تصویر درس��ت و بدون روتوش از مهدکودک به جامعه و والدین 

هس��تند تا بت��وان پیش از آنکه بس��یار دیر ش��ود، چالش ها موج��ود را با محوریت 

نقش آفرینی والدین حل و فصل کرد.

گروه های پژوهشی 
معمواًل از حامیان 
مهدکودک به شمار 
می آیند که کورکورانه 
تحت تأثیر عقاید پوچ 
و بی معنی فمینیست ها 
قرار گرفته اند و به 
اشتباه باور دارند که 
نوزادان و کودکان نوپا 
بسیار انعطاف پذیر 
هستند و نوع مراقبت 
اولیه از آنان توسط مادر 
یا غیرمادر هیچ فرقی 
برایشان نمی کند
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گفت وگو با دکتر فرخنده مفیدی،
 تنها دانش آموخته و استاد

 آموزش پیش دبستانی در ایران 

مهدکودک 
تجارتخانه نیست

گفت و گو
آسیه سادات میرمحمودی

»تربیت پیش از دبس��تان« یکی از رش��ته های دانشگاهی و حوزه  مطالعاتی است که در ذیل علوم تربیتی جای می گیرد. در ایران نیز این رشته سابقه 
به نس��بت طوالنی دارد. در این گفت وگو، دکتر فرخنده مفیدی باحوصله به پرس��ش های ما در باب جایگاه تربیت دوره کودکی و نسبت مهدکودک 
با خانواده و مدرس��ه پاس��خ دادند. بخش پایانی گفت وگو نیز به وضعیت رش��ته آموزش پیش از دبس��تان در ایران کش��یده ش��د. خانم دکتر مفیدی 
تنها دانش آموخته دکتری آموزش وپرورش پیش دبس��تان در ایران، اس��تاد دانش��گاه عامه طباطبایی و س��ردبیر فصلنامه مطالعات آموزش وپرورش 

پیش دبستان است. ایشان در این حوزه تألیفاتی همچون »آموزش وپرورش پیش دبستانی و دبستانی« و »مدیریت مراکز پیش دبستانی« نیز دارد.

اهداف اصلی تربیت دوره کودکی ازنظر شما چیست؟
دوره کودکی بس��یار حساس و سرنوشت ساز است، ازجمله به دلیل اینکه پله اول 

برای تربیت در دوره های باالتر است. زمانی تصور رایج این بود که تربیت با آموزش 

رسمی و دبستان آغاز می شود، ولی به واقع آنچه در دوره های باالتر شکل می گیرد، 

خیلی متأثر از همین سال های اولیه کودکی است. از همین رو، اهداف این دوره 

از اهداف دوره های باالتر هرگز جدا نیس��ت و نباید باشد. برنامه های تربیتی باید 

به صورتی تدوین بش��ود که انس��ان را از ابت��دای زندگی اش به ط��ور جامع در یک 

سیر در نظر بگیرد. اهداف تربیت انسان می تواند از منظرهای مختلف شناختی، 

جس��مانی، عاطف��ی، اجتماع��ی و زبان ش��ناختی موردتوج��ه قرار بگی��رد. ضمن 

اینکه ش��یوه تحقق اهداف تربیت دوره پیش از دبستان ناظر به رده های سنی این 

دوره باه��م تفاوت هایی دارند. غیر از ابعاد رش��دی ک��ودک، نقش پررنگ خانواده 

در ای��ن دوره نیز مس��ئله مهمی اس��ت. در هیچ ج��ای دنیا میان خان��واده و مراکز 

پیش دبس��تانی فاصله ای وجود ندارد. در حال حاضر، سازمان بهزیستی متکفل 

ارائه خدمات به بازه سنی ۰ تا 4 سالگی شده است و تربیت 4 تا 6 سالگی را وزارت 

آموزش وپرورش بر عهده دارد. البته در این میان تداخل هایی نیز وجود دارد که در 

سند تحول آموزش وپرورش تالش شد یک نوع یکسان سازی در اینجا به وجود بیاید 

که هنوز خیلی موفق نشده اند.

عم��ده دالیلی که برای اهمی��ت تربیت دوره کودکی ذکر می ش��ود، 
اهمیت تحوالتی است که در این دوره اتفاق می افتد. قرار است مهدکودک 
در این تحول تس��ریع و دس��ت کاری کند یا بنا بر تمهید اس��ت تا آن تحول 

شکل بگیرد، مثاً موانع را بردارد؟
این سؤال خیلی خوب و عمیقی است. در دنیا تالش های زیادی ناظر به تحوالت 

دوره کودک��ی ص��ورت گرفته اس��ت، ازجمله بحث رش��د ذهن انس��ان و بررس��ی 

اینکه ممکن اس��ت با بعضی کارها بتوانیم رشد کودک را تسریع کنیم یا کودکان 

هوشمندتری داشته باش��یم. برونر ، یکی از مربیان بزرگ آمریکایی، معتقد است 

هر چیزی را که بتوان به زبان ساده مطرح کرد، می توانیم از دوران کودکی آموزش 

دهیم. منتها این بحث هس��ت که چگونه ساده و قابل هضم شود؟ چه روشی را در 

پیش بگیریم و چه میزانی از هر موضوع را آموزش بدهیم؟ بر این اساس، من مفهوم 

»آمادگی« را برای دوره پیش از دبستان خیلی می پسندم، چون نشانگر آماده کردن 

کودک برای پذیرش تحول اس��ت. مثاًل ک��ودک ایرانی را ناظر به تحوالت جامعه، 

خانواده و حتی دنیا آماده کنیم، برای اینکه بعدًا بتواند خودش را معنا کند و برای 

پذیرش جامعه آمادگی بیشتری داشته باشد. حتی برخی معتقدند که باید کودک 

را فرامرزی تربیت کرد و نه انحصاری.

من معتقدم ک��ه اگر مربیان آگاه و برنامه ریزان قوی داش��ته باش��یم و فرصت های 
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غن��ی فراهم بیاوریم، می توانیم از هم اکنون کودکان را برای دوره های باالتر آماده 

کنی��م و جلوی بس��یاری از نقص ها، مش��کالت و مس��ائلی را که بع��دًا گریبان گیر 

جامعه می شود، بگیریم. می توان با آموزش های درون خانواده و مهدکودک ها به 

بچه ها آگاهی های خوبی داد تا بتوانند خودش��ان را از بعضی از این مشکالت دور 

نگه دارند.

ب��ا توجه ب��ه دیدگاه برونر که اش��اره کردی��د، دو منظ��ر در مواجهه با 
آموزش پیش از دبستان مطرح می شود؛ یکی امکان این آموزش ها و دیگری 
مطلوبیت و ض��رورت آن ها. مفهوم »آمادگی« ک��ه جنابعالی مطرح کردید، 

روی این مطلوبیت و ضرورت تأکید می کند؛ درست است؟
در پاسخ باید پرسید که ضرورت را چه کسی تعیین می کند؟ به نظر من تعیین این 

ضرورت بر عهده اندیش��مندان، مربیان و برنامه ریزان حوزه تعلیم و تربیت اس��ت. 

ب��رای مثال می توان پرس��ید که به منظور جلوگیری از افت تحصیلی، جایز اس��ت 

که ما از پیش دبستانی آموزش را شروع کنیم؟ آمارها نشان می دهد بچه هایی که 

پیش دبستانی را گذرانده اند، افت تحصیلی کمتری دارند. لذا می توان مطلوبیت 

آن را نتیجه گرفت.

فضای فعلی مراکز پیش دبستانی و مهدکودک ها را ناظر به این نکته 
چط��ور تصوی��ر می کنی��د؟ چون گاهی احس��اس می ش��ود از ای��ن امکان و 
مطلوبیت سوءاستفاده می شود و مراکز پیش از دبستان به بنگاه اقتصادی 

تبدیل می شوند.
 بله! من هم معتقد هستم که ما تا نقطه مطلوب فاصله داریم. البته باید به این مسئله 

توجه کرد که میان مراکز مختلف تفاوت هست و همه در یک سطح نیستند؛ اما این 

مس��ئله به معنی این نیس��ت که اصاًل افراد آگاه در این حوزه نداری��م. باید افرادی 

باش��ند که خودش��ان نگرش مثبت نس��بت به دوره کودکی داش��ته باش��ند تا این 

تربیت بتواند تأثیر داشته باشد. من هم مثل شما معتقدم که تجارت پایه بسیاری 

از این فعالیت هاست و باید مانع آن ها شد. مهدکودک یک تجارتخانه نیست، چون 

کارش علمی، تربیتی و انس��انی اس��ت. اصواًل اگر ما نظام ارزش��یابی برای مراکز 

پیش از دبستان نداشته باشیم، هر نهاد و موسسه ای خودش هرگونه بخواهد عمل 

می کند.

ب��رای رفع این خأل و آگاهی بخش��ی چ��ه اقداماتی تاکنون در کش��ور 
صورت گرفته است؟

س��ند تحول آموزش وپ��رورش تا حدی این را پوش��ش می دهد و نگاه عمیق تری به 

دوره کودک��ی ایجاد کرده اس��ت. گرچه این س��ند هنوز آن چیزی نیس��ت که باید 

باشد، ولی می تواند چارچوب اندیشمندانه ای برای شکل دهی به امور و برنامه ها 

باش��د، چون یکی از نکات مهم تبدیل اهداف به برنامه اس��ت. کش��ورهایی مانند 

فنالند، نروژ و سوئد در تبدیل اهداف این دوره به برنامه های کاربردی خیلی خوب 

عمل کرده اند. اهداف مش��خص است و هر کس از هر طریقی که می تواند، تالش 

می کند به آن ها برسد؛ یکی از طریق برنامه فروبل، دیگری از طریق مونته سوری و 

... . در ایران، هنوز در تبدیل اهداف به برنامه ایراد داریم و با پیچیدگی هایی روبه رو 

هستیم. 

ای��ن  دلی��ل  ب��ه  کاری  کمیته ه��ای  تأخیره��ای  گاه��ی 

اس��ت که نمی دانن��د ه��دف تعیین ش��ده � به عنوان مثال 

»فطرت گرای��ی« � را چط��ور پی��ش ببرن��د و چ��ه برنامه ای 

برایش داشته باشند؟ الزم است که این مفهوم و ابعاد آن 

تبیین شود.

در حال حاضر، مجله رش��د پیش دبس��تان به موضوعات 

مختلف این حوزه ورود کرده اس��ت و ب��ه دلیل تیراژ باال و 

انتشار در کل کشور، می تواند بستر شکل گیری اتفاقات 

خوب��ی باش��د و در تبیین و ارائه راه حل در برخی مس��ائل 

گره گش��ایی کند. عالوه ب��ر این، در ح��ال اخذ مجوز یک 

مجل��ه علم��ی � پژوهش��ی مطالع��ات پی��ش از دبس��تان و 

دبستان هم هس��تیم. همچنین انجمن ایرانی مطالعات 

پیش از دبس��تان نیز با کمک س��ازمان بهزیستی در حال 

راه ان��دازی اس��ت تا با مجم��وع این فعالیت ه��ا، بعضی از 

مس��ائل مهدکودک ها، برنامه ها، فضا و اس��تانداردهای 

آن ه��ا انع��کاس یابد. انش��االله که ای��ن کاره��ا در کن��ار پایان نامه ها و آث��ار علمی � 

پژوهش��ی دیگ��ر بتواند جامع��ه را آگاه کند که آن کار تجاری نبای��د صورت بگیرد.

نس��بت خان��واده و مهدکودک در تربی��ت کودک��ی را چگونه تصویر 
می کنید؟ آیا ممکن است مهدکودک در فرآیند تربیتی والدین اختال به 

وجود بیاورد؟
شکی نیست که خانواده اولین و اصلی ترین رکن تربیت یک انسان است، اما تنها 

رک��ن نیس��ت. در نظام تربیتی خیلی خودخواهی اس��ت که بگویی��م »این کودک 

متعلق به من است، پس هر طور که بخواهم او را تربیت می کنم«. حتی کشورهایی 

که درصد باالیی از تولید ناخالص ملی خود را به کودکی و تربیت کودک اختصاص 

داده ان��د، هرگز خان��واده را از این عرصه دور نکرده اند و یک پ��ای کار در گروه های 

برنامه ریزی خود خانواده است. کما اینکه در گذشته به رغم نبود نهاد مهدکودک، 

عمده والدین به دلیل برخورداری از نگرش های تربیتی می توانستند که تربیت را 

به نحو قابل قبولی انجام بدهند.

در بس��یاری از الگوهای تربیتی این کش��ورها، خانواده محوریت دارد. مثاًل اصواًل 

باف��ت کار الگوی »والدورف اش��تاینر« خان��واده به ویژه مادران هس��تند؛ یعنی هر 

نوع برنامه ای که در مراکز پیش دبستانی شکل بگیرد با آگاهی، شراکت و حضور 

خانواده اس��ت. مدارس و مراکز پیش از دبستاِن ژاپن را واقعًا مادرها می گردانند. 

اگر هم به دلیلی حضور فیزیکی کودک در خانواده کم شود، مادر وارد مهدکودک 

می شود.

در آمری��کا، مربیان س��ّیار به خانه ه��ا می روند، با خانواده ها صحب��ت می کنند و از 

نزدی��ک مادرها و بچه هایش��ان را می بینند که آیا این م��ادر می تواند برای بچه اش 

قصه بگوید، کودک چه وس��ایل ب��ازی دارد و روش بازی با این ه��ا را می داند؟ این 

مربیان کتاب هایی برای کودک می برند، پای درد دل ها و مشکالتشان می نشینند 

و به آن ها آموزش هایی می دهند. شما چنین طرحی را با انجمن اولیا و مربیان در 

ایران مقایسه کنید که هر وقت والدین را دعوت می کنند، بازخورد والدین این است 

که »دوباره پول می خواهند!«. معتقدم که انجمن ها باید در مراکز پیش دبس��تانی 

قانونی ش��وند؛ انجمن هایی ک��ه با حضور والدین و مربیان غیر از مس��ائل مالی به 

مس��ائل تربیتی نیز بپردازند. این گونه نباش��د که ما برای تربیت ک��ودکان مدام از 

خانواده ها پول بگیریم. باید مالحظات شیوه بهره گیری از اندیشه والدین و ارتباط 

با آن ها را طراحی کرد.

تربیت به واسطه پیشرفت های علمی پیچیدگی هایی پیدا کرده است 
که گویا خانواده دیگر نمی تواند از پس آن بربیاید و از این وجه وجود مراکز 

تربیتی می تواند ضروری تلقی شود. این نگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
شکی نیست که به هرحال میزان آگاهی والدین از نظر تحصیلی، بینش نسبت به 

تربیت، آگاهی های اجتماعی و غیره باهم تفاوت دارد. اصل اساسی این است که 

والدین باید خودشان را به علم روز مجهز کنند و به عبارتی هر مادر، مربی هم باشد. 

به همین علت در بعضی کش��ورها، س��وای اینکه خانواده کودک را به مهدکودک 

بسپارد یا نه، کالس های آموزش خانواده قوی دارند.

این آموزش ها در مهدکودک ها و کودکستان ها داده می شود؟
مؤسس��اتی به عنوان »مؤسس��ات آموزش خان��واده« بعضًا 

در سطح جهانی فعالیت می کنند که بسته های آموزشی 

برخ��ی از آن ها در ایران هم وج��ود دارد. این مراکز و افراد 

دانشگاهی و علمی خارج از اینکه دولت از آن ها بخواهد، 

آم��وزش خان��واده را زمین��ه کارش��ان ق��رار داده ان��د. ای��ن 

آموزش ه��ا صرفًا برای تربیت کودک خود نیس��ت، بلکه با 

آن ه��ا والدین می توانند فرزندان اف��راد دیگر را هم تربیت 

کنند. کما اینکه در آمریکا، خانواده هایی که مسن هستند 

و یا اصاًل نمی توانند بچه دار ش��وند، اجازه دارند که فرزند 

فرد دیگر را با عن��وان »فرزندخوانده« تربیت کنند. در این 

جوامع بااینکه خانواده دچار فروپاشی شده است، اما هنوز 

هم بحث خانواده و آموزش خانواده مهم و موردتوجه است. 

در دنیای واقعی مادر باید آگاهی داش��ته باش��د که کارش 

تعهد نس��بت به تربیت کودک است، نه فقط به دنیا آوردن 

او. تا چهارسالگی پنجاه درصد شخصیت شکل می گیرد. 

مهدکودک ی��ک تجارتخانه 
نیس��ت، چون کارش علمی، 
اس��ت.  انس��انی  و  تربیت��ی 
اصواًل اگر ما نظام ارزش��یابی 
برای مراکز پیش از دبس��تان 
نداش��ته باش��یم، هر نه��اد و 
موسس��ه ای خودش هرگونه 

بخواهد عمل می کند
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والدین باید فکر کنند چه وظیفه ای در این مدت به عهده دارند؛ مثاًل کتاب بخوانیم 

یا نخوانیم؟ قصه بگوییم یا نگوییم؟ زبان بچه را تقویت کنیم یا نکنیم؟ چون ممکن 

است موعد برخی از کارها بگذرد.

اشاره ای داشته باشم به این که جایگاه حقوقی کودکان در کشور ما مشخص نیست 

و باید مش��خص ش��ود. هم کودکان با حقوق خودشان آشنا ش��وند، هم خانواده با 

حقوق کودک. هیچ یک آگاهی چندانی دراین باره ندارند و همین امر بستر تضییع 

حقوقی مانند آزادی و امنیت می شود.

به این موضوع اش��اره کردید که در عمده کش��ورهای پیشرو، به ویژه 
برای آموزش خانواده ش��أن زیادی قائل می ش��وند. درحالی که در ایران، به 
شکل نهادینه ش��ده برای خانواده کار چندانی انجام نش��ده است. یکی از 
ایده های مطرح این اس��ت که یکی از اهداف و مأموریت های مهدکودک را 
در میان مدت آموزش خانواده بگذاریم؛ یعنی مکمل و توانمندساز خانواده 

شود. به نظرتان این ایده چقدر می تواند مطلوب باشد؟
من معتقدم که تربیت خانواده باید جزو هدف های تربیتی کودک باش��د. حتمًا از 

سال های پایه باید مؤسساتی با این کارکرد داشته باشیم. باید ساختاری طراحی 

کنیم که در آن والدین تشویق شوند و خودشان وظیفه تربیت را به عهده بگیرند و 

به فرد دیگری نس��پارند. مربیان و افرادی که در مراکز پیش دبستانی هستند، در 

ارتباط با خانواده نقش حساس��ی دارند که در صورت عدم مراقبت باعث ناراحتی 

و آسیب کودک و والدین می شود. به عنوان نمونه اگر مربی در عین توانمند بودن 

با موردی خارج از توان و تخصص خود مواجه ش��د، باید حتمًا از انجام آن اجتناب 

کند، چون ممکن اس��ت اقدامش اشتباه باشد یا به دلیل عدم شناخت مناسب به 

بچه های مردم برچس��ب بزند که مش��کل ف��الن را دارند! در چنین م��واردی، باید 

والدین به مراکز تخصصی مشاوره ارجاع داده شوند.

دوره کودکی و مشخصاً دوره دوساله آخر، به نوعی پایه ای است برای 
ورود به مدرس��ه و آموزش هایی که قرار است آنجا اتفاق بیفتد. چه نسبتی 

بین مهدکودک و مدرسه وجود دارد؟
یافته های پژوهش��ی به ما می گویند اگر کودک در یک محیط غنی با آموزش های 

درست و پایه ای قرار بگیرد، در دوره بعدی موفق تر عمل می کند. مثاًل بچه ای که 

درک ریاضی پیدا کرده باشد، البته نه به معنای 1+1، در ریاضی موفق تر از کودکی 

عمل می کند که این تجربه را نداشته است. در رشد شناختی، واقعًا بچه هایی که 

آم��وزش دیده ان��د، ازنظر قدرت حل مس��ئله، قدرت مش��اهده، ت��وازن، تعادل در 

مقایس��ه با دیگر بچه ها به نس��بت قوی ترند. به ی��ک عبارت، تربی��ت دوره پیش از 

دبستان می تواند از یک سو آسیب های اجتماعی را کم کند و از سوی دیگر چه بسا 

شرایطی فراهم کند که کودک نقش هایش را بهتر ایفا کند. این کارکرد را خانواده 

ی��ا مهدکودک می توانند انجام دهند، اصل خود تربیت اس��ت که باید خوب اتفاق 

بیفتد. بسیار خوب است که خانواده و مراکز تربیتی در تعامل جدی باهم باشند. 

کودک از حدود دو و نیم سالگی، شراکت، دوستی با دیگران، بده بستان ها و... را 

در بازی ها و ارتباطاتی که با هم ساالن و بزرگ ترها برقرار می کند، می فهمد. به این 

نکته دقت کنیم که خانواده به تنهایی نمی تواند کودک را اجتماعی کند؛ حتمًا باید 

بچه ها، به محیط های اجتماعی راه پیدا کنند. 

به وی��ژه در ش��رایط فعلی جوامع ما که تک فرزندی ش��ایع اس��ت، مهدک��ودک در 

اجتماعی کردن بچه ها نقش پررنگ تری دارد. در این شرایط حتمًا باید کودک را 

به مهدکودک بفرستیم. مادر حتی اگر مدرک دکترا داشته باشد و در خانه بماند، 

کودک ارتباطات اجتماعی، بده بستان های اجتماعی و افت وخیزها را از چه کسی 

باید یاد بگیرد؟

خب این وجه مثبت مهدکودک اس��ت. آیا مهدکودک وجه منفی هم 
دارد؟ مثاً گاهی در مدارس بین بچه هایی که پیش دبستانی را گذرانده یا 

نگذرانده اند، تفکیک قائل می شوند.
این مثال از اثرات روش تربیتی خود مربی اس��ت. قض��اوت، تعصب و پیش داوری 

واقعًا مضر اس��ت. غلط اس��ت که بچه ای را به صرف اینکه مهدکودک رفته اس��ت، 

بر دیگری برتری بدهیم. این موضوع جایگاه مش��کالت معلم و روش های تربیتی 

را در مدارس و یا جاهای دیگر مش��خص می کند. در مسئله تربیت معلم و مربی ما 

دشواری زیادی داریم. 

آیا نباید مربی خمیرمایه کافی داش��ته باش��د؟ دانشس��راهای قدیم شاگرداول ها 

را ج��ذب می کردن��د و این ها وقتی در مس��ند امور قرار می گرفتند، می توانس��تند 

تغییرات زیادی ایجاد کنند. نکته مهم این است که اآلن سیستم تربیت مربی پیش 

از دبستان نداریم؛ آموزش وپرورش برای خودش یک کارهایی می کند، بهزیستی 

هم همین طور. دانش��گاه فرهنگیان ه��م اخیرًا دوره های��ی دارد، اما متولی وجود 

ندارد که نتیجه این ها را ارزیابی کند. وقتی تعهد و مسئولیت در کار نباشد و فقط 

مدرک مهم ش��ود، مش��کل به وجود می آید.  دولت در این مورد مس��ئولیت دارد، 

مخصوصًا نسبت به قشر کمتر برخوردار جامعه. اگر بخش خصوصی هم وارد این 

عرصه شود، معنایش نیست که دولت کاًل رها کند.

برخی نظارت و ورود نهادهای حکومتی به حوزه تربیت را بد می دانند. 
نظر شما چیست؟

مقصودم این بود که در دنیا آموزش خصوصی داریم، خیلی هم فراگیر است، ولی 

آموزش های دولتی هم هست و کیفیت مطلوبی هم دارد. مثاًل دولت فدرال امریکا 

برای خودش مراکز پیش دبس��تانی دولتی دارد. در تاریخ تأسیس کودکستان ها، 

اولین هدف محرومیت زدایی بوده است. پستالوزی سوئیسی بچه های فقیر را در 

مراکز خودش آموزش می داده اس��ت. طبقه مرفه و برخوردار جامعه که خودشان 

می توانند امکانات آموزش��ی � تربیتی را برای کودکش��ان فراهم کنند؛ دولت باید 

محرومیت زدایی کند.

با توجه به سابقه و جایگاه جنابعالی در رشته آموزش پیش دبستانی، به 
نظر شما وضع این رشته در ایران چگونه است؟

قبل از انقالب، مدرسه عالی شمیران تا مقطع فوق لیسانس در رشته آموزش پیش 

از دبستان دانشجو می گرفت. در سال 1۳6۰، با تأسیس ستاد انقالب فرهنگی 

این رشته به صورت تلفیقی از آموزش وپرورش پیش دبستان و دبستان شکل گرفت 

که من هم حضور داش��تم. این تلفیق برای پرورش نیروهایی راه اندازی ش��د که با 

چند توانمندی بتوانند در مدرسه و مراکز پیش از دبستان فعالیت کنند.

با تغییراتی که اخیرًا صورت گرفته اس��ت، در مقطع کارشناسی صرفًا رشته علوم 

تربیتی داریم و گرایش��ی با عنوان آموزش دبستان و پیش دبستان وجود ندارد. در 

دوره کارشناس��ی ارش��د این گرایش ها مجزا می شود. البته من مخالف این تغییر 

ب��ودم، اما به هرح��ال اتفاق افتاد. قابل توجه اینکه مقطع دکت��ری گرایش آموزش 

پیش از دبس��تان در ایران وجود ندارد، درحالی که در کش��ورهای دیگر این رشته 

به ش��دت تخصصی شده است، مثاًل دکترای پیش دبس��تان در ریاضی یا دکترای 

پیش دبس��تان در عل��وم! از همین رو، در جذب هیئت علمی این رش��ته در کش��ور 

مشکل جدی وجود دارد و باید از فارغ التحصیالن رشته های دیگر استفاده شود. 

یک��ی از تأکی��دات م��ن همواره ای��ن بود اف��رادی ب��رای هیئت علمی ای��ن گرایش 

جذب ش��وند که الاقل لیس��انس و فوق لیسانسش��ان پیش دبس��تانی باشد. البته 

ب��رای راه اندازی دوره دکتری پیش از دبس��تان در داخل کش��ور ه��م اقدام کردیم 

ک��ه موافقت نش��د. ای��ن رش��ته دانش��جویان توانمن��دی دارد که خیلی هایش��ان 

مدیران و مربی��ان مهدکودک و اعضای کمیته های کارشناس��ی و برنامه ریزی در 

آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی هستند. بعضًا هم دوره های مختلف آموزش 

خانواده برگزار می کنند.

راجع به بحث محتوای آموزشی دوره های کارشناسی و ارشد توضیحی 
می فرمایید؟ چنین به نظر می رس��د که آنچه در دوره کارشناس��ی آموزش 

پیش از دبستان ارائه می شود، برای مربیگری کفایت نمی کند.
عرض کردم که هدف این رش��ته بعد از تلفی��ق، تربیت گروه های چندتوانه تعیین 

شد. مرحوم دکتر شریعتمداری معتقد بودند که الزمه تأسیس چنین رشته هایی 

وجود مراکز آزمایشگاهی است. همه جای دنیا در دانشگاه هایشان برای این رشته 

مهدکودک دارند. 

من خودم در دانشگاهی که بودم، در مهدکودک دانشگاه کار می کردم؛ اما اینجا 

متأس��فانه صرفًا حرفش زده شد. ما تالش کردیم که کارورزی ها قوی باشد، اما از 

دوره ای به بعد متوجه ش��دیم که بهزیس��تی و آموزش وپرورش به ویژه دانشجویان 

آق��ا را به عن��وان کارورز قب��ول نمی کنند. تالش ش��د که مراکز پیش از دبس��تان با 

دانشجویان کنار بیایند، اما در عمل چندان موفق نبودیم. درنتیجه دانشجویان در 

پایان دوره تحصیل، تجربه کافی در این زمینه ندارند.

حتمًا باید کودک 
را به مهدکودک 
بفرستیم. مادر حتی 
اگر مدرک دکترا 
داشته باشد و در 
خانه بماند، کودک 
ارتباطات اجتماعی، 
بده بستان های 
اجتماعی و 
افت وخیزها را از چه 
کسی باید یاد بگیرد
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

از منظر شما، اساسی ترین ویژگی های دوران کودکی چیست؟
طبق تقسیم بندی های علم روان شناسی، دوره ۰-۲ سالگی را »نوزادی«، 6-۲ 

س��الگی را »کودکی اولیه« و 6-1۲ سالگی را »کودکی ثانویه« در نظر می گیریم 

که شامل دوره پیش از دبستان و دبستان است. در دوره کودکی اولیه که موضوع 

اصلی بحث ماس��ت، کودک تا حدی از مادر جدا شده، راه می رود، حرف می زند 

و این ها امکاناتی اس��ت که کودک در دوره قبل از این نداشته است. این ها باعث 

می ش��ود که کودک دارای ویژگی های خاصی بشود. اولین ویژگی »کنجکاوی« 

اس��ت. در ۳ ت��ا 6 س��الگی، ک��ودک به ش��دت پیرامون خ��ود را بررس��ی می کند. 

اصطالحًا با هر چیزی ور می رود! خیلی از بزرگسال ها این را نمی پسندند و تصور 

می کنند که این خوب نیس��ت، در نتیجه کودک را نهی می کنند. نکته این است 

که من و ش��ما می دانیم مثاًل این »میز« اس��ت، اما کودک تازه متوجه این امر شده 

اس��ت و می خواه��د این میز را تجربه کن��د و درباره آن اطالعات به دس��ت بیاورد. 

ویژگی دوم این است که تصورات کودک در این دوره خاص است، به ویژه در اوایل 

آن، تصورات ناقصی از اش��یای پیرامون دارد. مثاًل ش��اید در حدود س��ه سالگی، 

کودک هنوز معنای مس��افت و علیت را نمی داند و با فضا آش��نا نشده است. شما 

به کودک بگویید که »اینجا خانه ماس��ت«، این را می فهمد؛ اما این را که خانه در 

این کوچه، خیابان و محله و ش��هر قرار دارد، درک نمی کند و در واقع با تصورات 

خ��ودش با آن مواجه می ش��ود.  ویژگی بعدی ای��ن دوره »تحرک بی��ش از اندازه« 

است. کودک معمواًل در این دوره جنب و جوش و حرکت زیادی دارد. چون تازه به 

توانمندی های جسمانی رسیده است، سعی می کند دست ها و پاهایش خوب کار 

بکنند و دائمًا در حال دویدن و جس��ت وخیز و اس��تفاده از این انرژی و این قابلیت 

تازه اس��ت. بعدًا در بحث مراکز پیش از دبس��تان خواهم گفت که آیا این ویژگی، 

اش��کالی دارد یا نه. همچنین اجتماعی ش��دن اولیه در این دوره اتفاق می افتد و 

کودک، کم کم از مادر جدا می شود. کودک قبل از سه سالگی که چندان با کسی 

بازی نمی کرد، اما حاال که سه سالش شده، می تواند با اسباب بازی ها بازی کند و 

آرام آرام این بازی ها را به سمت بازی های چندنفره پیش ببرد و به آرامی تعامل او 

با کودک های دیگر و با بزرگساالن دیگر بیشتر می شود.

ویژگی دیگر، »یادگیری« است. در این سنین، کودک به دنبال یادگیری در مورد 

همه مس��ائل پیرامون خودش اس��ت و به صورت وس��یع از محیط مطالب زیادی 

فرامی گی��رد و ب��ه ذهن می س��پرد.  »هیج��ان بیش از ان��دازه« ه��م از ویژگی های 

ای��ن دوره اس��ت. کودک هنوز رش��د عقالنی باالی��ی پیدا نکرده اس��ت که بتواند 

همه مس��ائل را با ش��ناخت خودش پردازش بکند. فقط بر اساس حب و بغض ها، 

دوس��ت داشتن ها و خشم ها رفتار می کند.در این س��ن )۳ تا 5 سالگی(، کودک 

مفهوم »مالکیت اشیاء« را خیلی نمی فهمد. این امر باعث می شود که بسیاری از 

وقت ها به وسایل دیگران بدون اجازه دست بزند و در نتیجه بچه ها خیلی وقت ها 

بر سر اسباب بازی ها با یکدیگر دعوا می کنند. در این مواقع کودک ممکن است 

برچس��ب دزدی هم بخورد! در حالی که کودک در اینجا قصد دزدی ندارد، بلکه 

فکر می کند می تواند مالک و صاحب هر چیزی باشد که می بیند. قابل توجه اینکه 

اثرات روان شناختی حضور کودکان در مهدکودک در گفت وگو با حجت االسام دکتر مهکام

خانواده و مهدکودک یک بام و دو هوای تربیتی
گفت و گو
آسیه سادات میرمحمودی

امروزه مراکز تربیت اوان کودکی )مهدکودک ها( به عنوان نهادی پذیرفته شده، جای خود را در زندگی خانواده ها فارغ از سلیقه های تربیتی آن ها 
باز کرده اند که گسترش تعداد و تنوع این مراکز شاهدی بر این مدعاست. بررسی مزایا و معایب ورود کودکان به مراکز تربیت اوان کودکی نیاز به 

مطالعات جدی و عمیق از منظرهای گوناگون دارد که در کشور، تعداد کمی از صاحب نظران و پژوهشگران به این حوزه ورود داشته اند.
حجت االسام دکتر رضا مهکام، پژوهشگر و مدرس موسسه پژوهشی امام خمینی)ره( و مشاور عالی رئیس مرکز ملی پاسخ گویی به سؤاالت دینی 
در امور روان شناسی، یکی از اساتیدی هستند که در آثار و فعالیت های علمی خود به این موضوع توجه کرده اند. »راهکارهای مقابله با ناسازگاری 
کودکان و نوجوانان از منظر آیات و روایات« و »خانواده سالم در دیدگاه اسام« از جمله کتب تألیفی ایشان و »سبک های فرزندپروری«، »انواع بازی 
و تأثیر آن بر کودک«، »شکل دهی رفتار کودک« و... نیز برخی از کارگاه های برگزار شده از سوی ایشان است. ایشان همچنین هدایت پایان نامه ها و 

سخنرانی در نشست های تخصصی حوزه کودک و تربیت کودکی را در کارنامه کاری خود دارند.
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مهدکودک

در این سن، به لحاظ این ویژگی ها تفاوت چندانی بین دختر و پسر وجود ندارد؛ 

البته در الگوگیری از جمله در بازی، لباس پوشیدن و اصطالحًا »اطوارگری ها«، 

دخترها بیشتر از افراد مؤنث الگو می گیرند و بنابراین به سمت رفتارهای دخترانه 

می روند و پسرها هم سعی می کنند که نقش های برادر بزرگ تر، پدر، عمو و دیگر 

مردان دور و برشان را الگوگیری کنند.

ناظر به این توضیحات، در این سن تفکیک و ماحظات جدی تربیتی 
میان دختر و پسر نیاز است؟

ببینید میزان کنجکاوی، فرایند شناختی و هیجانات کودکان خیلی با هم متفاوت 

نیست، شاید فقط در بروز آن ها متفاوت باشد؛ مثاًل در پسرها با مقداری قلدرمآبی 

و در دخترها با گریه و پناه بردن به سمت مادر بروز پیدا می کند. لذا با توجه به این 

نکته که عرض کردم، تفاوت ها فقط جنسیتی است.

بر این اساس در این سن اگر والدین یا مراکز تربیت کودک در حد متناسب با سن 

کودک کارهای مربوط به تفکیک جنسیتی دختر و پسر را انجام بدهند، چندان 

نیازی به تفکیک فیزیکی آن ها نیست. در روایات هم به این مسئله اشاره شده که 

از حدود 5 -6 س��الگی، در زمینه مسائل جنس��یتی باید حساسیت ها باال برود و 

آموزش های ویژه ای وجود داشته باشد؛ هر چند قبل از آن هم مالحظاتی با عنوان 

تربیت جنسی وجود دارد که در جای خود باید به آن پرداخته شود، اما در فرایند 

تربیت روزمره تفاوت ها برای این س��ن آن قدر عمیق نیس��ت که بگوییم تربیت ها 

کاماًل متفاوت هستند.

در متون اس��امی اش��اراتی متمای��ز از متون روان شناس��ی در مورد 
ویژگی های دوران کودکی داریم؟

به نظر می رسد که خیلی از موارد هم پوشی داشته باشد. پیامبر گرامی اسالم)ص( 

س��نین زیر بزرگسالی را به سه دوره هفت ساله تقس��یم کرده اند: »الَوَلُد َسیٌد َسبَع 

ِس��نیَن َو َعبٌد َسبَع ِسنیَن َو َوزیٌر َسبَع ِسنیَن «. یعنی در هفت سال اول، سعی شود 

که در برخورد با کودکان خیلی سختگیری نشود و برخورد کردن و فشار آوردن به 

ْب  کودک ممنوع است. روایت دیگری هم داریم؛ »َدِع اْبَنک یْلَعْب َسْبَع ِسِنیَن َو یَؤدَّ

َس��ْبَع ِس��ِنیَن و... «، یعنی اجازه بده که در هفت س��ال اول فرزندت بازی کند و در 

هفت سال دوم تأدیب شود، یعنی آن جست و خیز و باال و پایین پریدن و ارضا کردن 

نیازه��ای جس��مانی و روحی یا نیازه��ای کودکانه اهمیت بس��یاری دارد. در جای 

دیگری تعبیری داریم که »ولدک الریحانتک سبع سنین... « یعنی »فرزند شما هفت 

سال اول ریحانه و ُگل شماست« که ناظر به برخورد همراه با لطافت با کودک است.

ب��ا توجه به این توضیح��ات، چنین کودکی با ای��ن نیازها و اقتضائات 
می خواهد وارد محیطی به نام »مهدکودک« یا »پیش دبستانی« بشود. این 

مرکز باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
در مورد اینکه اصواًل مهدکودک باید چه ویژگی هایی داشته باشد، چند مالحظه 

اصل��ی وج��ود دارد. اولین مالحظه این اس��ت که چون با حض��ور در مهدکودک، 

ک��ودک برای اولین بار اس��ت ک��ه از مادر ج��دا و وارد محیطی می ش��ود که هم از 

لحاظ فضا و هم از لحاظ اش��خاص کاماًل غریبه اس��ت، این برای کودک می تواند 

بس��یار تنش زا باش��د. پس اولین چیزی که در مهدکودک باید مورد مالحظه قرا 

بگیرد، از جهت روانی اس��ت. دوم از جهت فض��ا باید رنگ، تزیینات و جذابیت ها 

هم مش��ابهت هایی با خانه داشته باش��د. از جهت نیروی انسانی هم یک سری از 

ویژگی ها برای مربیان و متولیان مهدکودک الزم اس��ت مطرح شود تا کودک در 

کنار او آرامش پیدا کند، چون مهم ترین مؤلفه مهدکودک، »نیروی انسانی« است 

که کودک با آن ها سروکار دارد.

مهم ترین اثرات مهدکودک در رشد و پرورش کودک چیست؟
اولین اثر »اجتماعی ش��دن کودک« است. مفهوم اجتماعی شدن فقط تعامالت 

نیست. در دِل این مفهوم، ویژگی های زیادی وجود دارد و کودک این ها را آرام آرام 

یاد می گیرد. اجتماعی شدن چندین فاکتور خیلی مهم دارد. فاکتور اول »تعامل 

با اطرافیان« و فاکتور دوم »سازگاری« است. به عنوان مثال اگر کودک اجتماعی 

ش��دن را یاد نگیرد، همه چیز را برای خ��ودش می خواهد، اما وقتی که در فضای 

مراک��ز تربیت ک��ودک قرار می گی��رد و ارتباطاتی ب��ا دیگران برق��رار می کند، یاد 

می گیرد که دیگران را در کنار خودش ببیند. در روان شناسی یک مفهومی داریم 

به نام »خودمیان بینی« که کودک خودش را مرکز همه چیز می داند و می خواهد 

همه چیز با او س��ازگار باشد. وقتی کودک به مهد می آید، متوجه می شود در این 

اجتماع و جزئی از آن است و اینجاست که پایه های اولیه رعایت حقوق دیگران و 

دفاع از حقوق خود شکل می گیرد.فاکتور بعدِی اجتماعی شدن »تحمل پذیری« 

اس��ت. خیل��ی از کودکان ی��اد گرفته اند ک��ه هر وقت چی��زی از مادر خواس��تند، 

بالفاصله دریافت کنند، اما در مهدکودک کم کم به این نتیجه می رسند که بعضی 

وقت ها برای دریافت یک ش��یء باید کمی تحمل بکنن��د و مدتی صبر کنند؛ زیرا 

مرب��ی می گوید که ش��ما باید به صورت نوبتی از این وس��یله اس��تفاده بکنید. در 

روان شناسی به این صبر کردن، »تأخیر در ارضاء و تحمل ناکامی« گفته می شود.

ب��ه نظر بنده نکت��ه بعدی بحث »هوش« کودک اس��ت. یک زمانی روان شناس��ان 

معتقد به یک »هوش عمومی« بودند، اما اآلن روان شناسان دریافته اند که انواعی 

از هوش ه��ا وج��ود دارد که برخی از آن ه��ا را کودک در خانه نمی تواند به دس��ت 

بیاورد و اینجا مهدکودک کمک کننده است. انواع بازی های اجتماعی، رفتارهای 

کودکان متفاوت و دیدن محّرک های جدید به هوش کودک کمک می کند. شما 

فرض کنید که مثاًل در یک مهدکودک بچه ای در حال گریه کردن است. کودک 

دیگری وقتی می بیند که او گریه می کند، آرام نزدیکش می شود و او را در آغوش 

می گیرد و س��عی می کند آرامش کند. این نش��ان دهنده این است که از بین ده تا 

بچه دیگری که در آنجا در حال بازی بودند و توجهی به گریه این بچه نشان ندادند، 

آن کودک که جلو آمد، هوش هیجانی و قدرت رهبری بیش��تری دارد. کودک در 

جاهای��ی این چنینی می تواند تعام��الت را یاد بگیرد و ابعادی از رش��د خودش را 

اضافه کند.

به هر حال مهدکودک ساختاری با اقتضائات خاص خودش است؛ از 
جمل��ه اینکه ک��ودکان زیادی وارد آن می ش��وند و در ابتدای امر همه با هم 
غریبه هس��تند؛ مادر نیس��ت یا حضور خیلی کم رنگی دارد. این دسته از 

اقتضائات مهدکودک چه اثری می تواند روی کودک داشته باشد؟
آی��ا می خواهی��م در م��ورد مهدکودک های موج��ود صحبت کنیم ی��ا در مورد یک 

مهدکودک ای��ده آل؟ اگر بخواهیم درباره اقتضائ��ات مهدکودک ایده آل صحبت 

کنیم، برای سالم بودن آن باید یک سری مالک ها وجود داشته باشد. اما اگر بحث 

مهدکودک های کنونی و محس��نات و ضعف هایی آن ها باشد، اینجا قضیه کاماًل 

متفاوت است.اصل بر این است که اگر بخواهیم مهدکودک تأسیس کنیم، کاماًل 

مؤلفه هایی را در نظر بگیریم که برای تربیت کودک در سن ۳ تا 5 مناسب باشد.

بعضی وقت ه��ا مهدکودک برای این ایجاد می ش��ود که مادری فرزن��دش را از 8 

صب��ح تا ۲ بعدازظهر در آنجا رها کند؛ یعنی صرفًا محل نگهداری کودک اس��ت. 

حالت دیگر این اس��ت که محیط کاماًل آرام، صمیمی و مناس��ب و بر اس��اس سن 

کودک و مش��ابه فضای خانه برای ک��ودک فراهم می کنیم که وقتی کودک به آن 

می آید تا بخش��ی از عم��ر روزانه خود را بگذراند، هیچ گونه آس��یبی نبیند. این دو 

خیلی با هم فرق دارند. اگر قرار باشد در مورد محیط دوم صحبت کنیم، باید یک 

جهت گیری علمی و دقیقی را در نظر بگیریم.

اگ��ر بخواهیم س��ؤال را ناظر به همین فاکتور بس��ط بدهیم، مربی در 
حالت مطلوب چه ویژگی هایی باید داش��ته باش��د و شرایط فعلی چگونه 

است؟
اگر قرار باشد یک مهدکودک مناسب باشد، باید نسبت تعداد مربیان و نیروهای 

انس��انی ب��ه بچه ها بس��یار باالتر ب��رود؛ مثاًل ب��رای ه��ر 5 کودک ش��یرخوار، یک 

مربی. در مورد س��نین باالتر )۳ تا 7 س��ال(، تعداد مربی ها می تواند کمتر باشد، 

اما کودکان بیش��تر از 1۰-1۲ تا نباش��ند تا مربی بتواند ب��ا آن ها تعامل حداقلی 

برق��رار کن��د. طبیعتًا اینجا خ��ود مربی هم باید ویژگی هایی داش��ته باش��د؛ مثاًل 

آموزش دیده باش��د؛ ن��ه اینکه فقط یک دوره کودکیاری س��اده دیده باش��د؛ باید 

واحدهای مشخصی از مباحث روان شناسی و تربیتی را گذرانده باشد و کاماًل با 

ویژگی های دوره کودکی و روحیات کودکان آش��نا باشد. از همه این ها مهم تر که 

شاید در بس��یاری از مراکز ما به آن توجه نمی شود، شخصیت مربی است. فردی 

که ش��خصیتًا پرخاشگر یا بی حوصله اس��ت یا تمایل ندارد که ناز بچه ها را بکشد، 

چنین فردی اگر آموزش هم دیده باش��د، طبیعی اس��ت که اگر بچه ها او را تحت 

فش��ار بگذارند، برخورد تندی با بچه ها خواهد داش��ت و مسائل تربیتی را در نظر 

نخواهد گرفت! بنابراین به نظر می رس��د که دو فاکتور »س��المت روحی، روانی و 

شخصیتی« و »داشتن اطالعات و گذراندن دوره های کامل مهارتی« برای مربی 

مهد بسیار ضروری است. البته چون در اینجا بحث اعتقاد، باور دینی و دین داری 

را ه��م داریم، »باور و دین داری مربی« هم خیلی اهمیت می یابد. کودک به مربی 

مهدک��ودک به عن��وان مادر دوم ن��گاه می کند، همچن��ان که باورهای م��ادر روی 

کودک اثر خودش را می گذارد، باورهای مربی هم اثر می گذارد.

مس��ئله جنس��یت مربی چقدر اهمیت دارد؟ مربی حتم��ًا باید خانم 

یکی از دالیلی که 
در سال های اخیر، 
بسیاری از فرزندان 
پسر ما به سمت 
رفتارهای دخترانه 
رفته اند و در بعضی 
موارد حتی دچار 
اختال هویت 
جنسی شده اند، 
استفاده صرف از 
خانم ها در مراکز 
پیش از دبستان و 
حتی مدرسه هاست
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

باشد یا اینکه آقایان هم می توانند در این رده سنی با بچه ها کار کنند؟
اصواًل بر اس��اس نگاه علم روان شناس��ی آقایان هم باید به عنوان مربی مراکز پیش 

دبستان استفاده شوند. یکی از دالیلی که در سال های اخیر، بسیاری از فرزندان 

پس��ر ما به سمت رفتارهای دخترانه رفته اند و در بعضی موارد حتی دچار اختالل 

هویت جنسی شده اند، استفاده صرف از خانم ها در مراکز پیش از دبستان و حتی 

مدرسه هاس��ت. کودک باید با جنس��یت مرد، خل��ق و خو و رفتار مردانه هم آش��نا 

شود. البته اینجا بحث اختالط مربیان خانم و آقا پیش می آید که راهکار دارد. در 

مهدکودک اصطالحًا س��ه تا چهارتا زنگ دارند و مباحث مختلفی را با بچه ها کار 

می کنند. می توان برخ��ی مباحث را به آقایان واگذار ک��رد و آن ها در یک روزهای 

خاصی بیایند و با بچه ها کار کنند. مثاًل بچه ها قصه گفتن مردها را بیشتر از خانم ها 

دوست دارند. مواقعی که بچه ها در حیاط حضور دارند یا هنگام بازی های آموزشی 

با جست و خیز زیاد مناسب تر است که مربی مرد با آن ها کار بکند. در چنین حالتی، 

بچه ها در طول هفته هم با شخصیت مربی مرد ارتباط دارند و هم با شخصیت زن.

اگ��ر فرض کنی��م که تمام��ی فاکتورها ب��رای ایجاد ی��ک مهدکودک 
مطلوب رعایت ش��ده اس��ت، دیگر نمی توانیم در مورد اثرات نامطلوب یا 

آسیب صحبت کنیم؟
این خیلی سؤال دقیقی است! قطعًا مهدکودک حتی در حالت ایده آل آسیب هایی 

دارد. اولین آسیب این است که کودک با رفتن به مهدکودک دور از مادر، خواهر، 

برادر و خانواده است. البته نمی شود این مسئله را به عنوان یک آسیب وحشتناک 

مطرح کرد، اما روان شناس��ان غیرمس��لمان ه��م می گویند اگر مادر ی��ا پدری در 

خان��ه حضور دارند و بچه می تواند پیش آن ها باش��د، ضرورتی ندارد که کودک را 

به مهدکودک ببرند. اما در کش��ور ما تصور بر این اس��ت که برای اجتماعی شدن 

حتم��ًا باید کودک را ب��ه مهدکودک ببرن��د! البته راهکارهای دیگ��ری هم وجود 

دارد، مث��اًل م��ادر بچه را برای ب��ازی به پارک یا منزل اقوام بب��رد. مهدکودک یک 

مرکز ضروری برای کودکان به حس��اب نمی آید. آسیب دوم این است که مهد در 

کودک در فرایند تربیت، »دوگانگی تربیتی« ایجاد می کند. مهدکودک هر چقدر 

هم که با فاکتورهای روان شناسی و تربیتی متناسب باشد، در روند تربیتی باز هم 

یک تفاوت هایی با خان��واده دارد. اگر حتی در نظر بگیریم که مربی آموزش دیده 

و با رفتارهای اس��تاندارد عمل کند، آیا تمام رفتارهای مادر هم استاندارد است؟ 

بنابراین کودک دچار یک بام و دوهوا می ش��ود. آس��یب س��وم، حضور کودک در 

جمعی از کودکان با تفاوت های زیاد در وجوه مختلف است. کودک فقط از مربی 

خود رفتاره��ای جدید یاد نمی گیرد، بلکه با چندین ک��ودک تعامل پیدا می کند 

ک��ه پدر و مادر متفاوت، فرهنگ متفاوت، امکانات مالی متفاوت و باورهای دینی 

متف��اوت دارند. اینجا ک��ودک مواردی را از همس��االنش یاد می گی��رد و احتمال 

بدآموزی وجود دارد. آس��یب دیگر هم این است که گاهی اوقات، به خاطر بعضی 

از رفتارهای نامناس��ب والدین، کودک به مس��ئوالن مهدک��ودک بیش از والدین 

دل بس��تگی پیدا می کند و به اصطالح از جهت عاطفی از خانواده جدا می ش��ود. 

شاید بگوییم این اشکال به خاطر ضعف مادر است، اما راهکار این نیست که بچه 

به مهدکودک برود، بلکه باید به مادران کمک کنیم که برخورد مناس��بی داش��ته 

باش��ند. به طور کلی در بازه سنی ۰ تا ۲ و حتی یک سال بعد از آن، روان شناسان 

ب��ه هیچ وجه توصیه نمی کنند که مادرها کودکش��ان را به مهدکودک بس��پارند. 

این جدایی آس��یب های روان��ی و ناهنجاری ه��ای رفتاری زی��ادی در کودکان به 

وجود می آورد، همچون دل بس��تگی های اجتنابی و دوسوگرا، اضطراب جدایی 

و افس��ردگِی اتکایی. این آس��یب ها به س��ادگی در دوران بزرگس��الی جبران پذیر 

نیست، زیرا در این دوران مجاورت مادر برای کودک اهمیت زیادی دارد.

در مورد وضع فعلی مهدکودک ها، چه اثرات نامطلوبی را می توان نام 
برد؟

مربیان کنونی مهدها معمواًل مناسب نیستند؛ البته بعضی جاها مربی های خیلی 

خوب هم داریم، اما باالخره ضعف مربی یک مس��ئله جدی است. یکی از شواهد 

ای��ن ضعف، ضع��ف در کنترل کودکان اس��ت. مربی حوصله ن��دارد و از همین رو 

کودک��ی که بازیگوش تر از بقیه اس��ت، از طرف مربی م��ورد توبیخ قرار می گیرد و 

بایکوت می ش��ود، حتی با برچس��ب زنی به او باعث تحقیرش می ش��وند. مسائل 

فرهنگی و تربیت��ی هم در خیلی از مهدکودک ها رعایت نمی ش��ود. در مهدها از 

لحاظ دین داری، از لحاظ فرهنگی و مدل آداب و رس��وم خیلی مش��کالت وجود 

دارد. مثاًل تعداد زیادی از مربیان مهدکودک به شدت آرایش می کنند و به شدت 

به لباس خودشان می رسند و حتی گاهی لباس های نامناسبی می پوشند که به 

هر حال بچه ها از آن ها الگو می گیرند.

ب��رای کاه��ش ای��ن اث��رات نامطل��وب، ی��ک راه��کار ای��ن اس��ت ک��ه 
مهدکودک ها را به س��مت ش��رایط مطلوب هدایت کنیم. آی��ا راهکارهای 

دیگری برای بهتر شدن وضعیت موجود هم وجود دارد؟
اگر بخواهیم مهدکودک مطلوب داشته باشیم، باید برنامه ریزی کنیم که تعدادی 

از کارش��ناس روان شناس��ی و علوم تربیتی و کارشناس��ان حوزوی که تحصیالت 

روان شناس��ی هم داش��ته باش��ند، با هم بنش��ینند و برنامه ای ب��رای مهدکودک 

اس��تاندارد طراحی کنند. وقتی که این طرح مورد قبول قرار گرفت، به تدریج در 

مهدها اجرایی بش��ود. این یک فاکتور اساس��ی اس��ت. اما اینکه اکنون چه کاری 

می ش��ود کرد، اولین گام »سالم س��ازی نیروی انس��انی« مهدکودک هاست. باید 

نیروی انس��انی موج��ود را به لحاظ توان تخصصی و ش��خصیت فردی غربالگری 

کرد؛ آموزش های الزم را بدهیم و اگر الزم است نیروهای جدیدی جایگزین شود. 

دومین گام، اختصاص تعداد مربیان بیش��تر اس��ت به نحوی که مث��اًل به ازای هر 

4-5 ک��ودک یک مربی اختصاص یابد. اینجا مس��ائل اقتصادی پیش می آید که 

باید برای آن فکری ش��ود. وقتی هزینه مهدکودک ها باال می رود، چه کس��ی باید 

کمک کن��د؟ آیا باید دولت کمک کند؟ مث��اًل وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان 

بهزیس��تی با کمک های مالی خود از اینکه ای��ن هزینه بر دوش خود مردم بیفتد، 

جلوگیری کنند. اضافه شدن مربی مرد هم باید مورد توجه باشد، البته باید از هر 

دو جنس در یک س��اختار ویژه و تعریف ش��ده ای استفاده شود. اگر بتوانیم برنامه 

آموزشی مهدکودک ها طراحی ش��ده توسط کارشناسان ذی صالح را به بهترین 

شکل اجرا کنیم و نیروی انسانی را هم غربالگری کنیم و آموزش بدهیم، عماًل 8۰ 

درصد راه را رفته ایم. بخشی از مسئله هم به ورای مهدکودک ها مربوط می شود. 

به مقدمات کاهش نیاز به مهدکودک نیز باید توجه کرد. به عنوان نمونه، اشتغال 

زنان یکی از عوامل افزایش نیاز به مهدکودک قلمداد می شود. واقعیت این است 

درب��اره حض��ور اجتماعی و اش��تغال خانم ها به تمهیدات قانون��ی و فرهنگی نیاز 

داریم. مثاًل شغل خانم ها به گونه ای باشد که مدت زمان کمتری از خانه و فرزندان 

دور باش��ند. ایجاد این شرایط سخت تر است و نیاز به تصمیمات کالن کشوری و 

فرهنگ سازی و قانون گذاری دارد. همچنان که پیش تر اشاره شد، فرهنگ غلطی 

در جامعه ما باب ش��ده است که فرستادن کودک به مهد را ضروری می دانند. در 

این زمینه نیاز به فرهنگ س��ازی داریم تا تبیین کنیم که مهدکودک یک ضرورت 

نیس��ت، بلکه برای افرادی اس��ت ک��ه نمی توانند فرزندانش��ان را از صبح در کنار 

خودشان نگه دارند.

اش��اره فرمودی��د که مهدک��ودک یک ضرورت نیس��ت، بعض��ًا برای 
مهدکودک یک ش��اهدی را ارائه می کنند که آن نظام »دایگی« در س��نت 

اعراب و صدر اسام است. در این باره توضیح می فرمایید؟
این مس��ئله چند نکت��ه دارد؛ اواًل اینکه این نظام بر اس��اس ضرورت بوده اس��ت و 

نه به عنوان یک رس��م و آیین. یعنی وقتی که مادر بچه ش��یر نداشته است، مجبور 

می شدند. ما حتی روایاتی داریم که اگر مادر شیر داشته باشد، خودش به بچه شیر 

بدهد. اگر مادر حاضر نبود به بچه اش شیر بدهد یا به هر دلیلی مریض بود و یا شیر 

نداش��ت، از دایه برای شیر دادن استفاده می ش��ود. بعضی خانواده های آن دوره 

برای اینکه بچه در صحرا محکم و مقاوم بار بیاید، برای کودکشان دایه می گرفتند. 

تا آنجایی که بنده در مطالعاتم به آن رسیده ام، سپردن به دایه جزو آیین اسالم به 

حس��اب نمی آید و جزو رفتارهایی نیست که اسالم نسبت به آن به عنوان یک امر 

جدی نگاه کند. بنابراین دایه های قدیم ش��بیه مهدکودک های کنونی هس��تند، 

یعن��ی جایی ک��ه مادر نمی تواند، در ش��رایط ام��روزی فرزن��دش را به مهدکودک 

می س��پارد و در آن زمان هم به دایه می سپردند. اما باید به این نکته توجه کرد که 

مس��ائلی که در فرایند اس��تفاده از دایه مطرح است، کاماًل با مهدکودک متفاوت 

اس��ت و آسیب های استفاده از دایه بس��یار کمتر از آسیب های مهدکودک است. 

به عنوان نکته تکمیلی عرض کنم که متأس��فانه در جامعه ما هیچ فرایند واحدی 

برای خوراک دهی به والدین وجود ندارد. به نظرم نیاز است یک خانم و آقا قبل از 

فرزندآوری، دوره آموزش��ی فرزندپروری و ارتباط با کودک را بگذرانند. نیاز است 

که از لحاظ محتوایی این دوره طراحی به صورت حضوری یا غیرحضوری بشود. 

احساس می کنم که در چنین خلئی هر کسی موضوعاتی را تحت عنوان »سبک 

فرزندپروری« مطرح می کند و گاهی اوقات هم تحت عنوان »س��بک فرزندپروری 

اسالمی« ارائه می شود. این وضع، نوعی تشتت و به هم ریختگی ایجاد می کند و به 

سرگردانی خانواده ها منتج می شود.

روان شناسان 
غیرمسلمان هم 

می گویند اگر مادر 
یا پدری در خانه 

حضور دارند و بچه 
می تواند پیش آن ها 

باشد، ضرورتی 
ندارد که کودک را 

به مهدکودک ببرند. 
اما در کشور ما تصور 
بر این است که برای 

اجتماعی شدن حتمًا 
باید کودک را به 

مهدکودک ببرند
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مهدکودک

از نظریه پردازی تا سیاست گذاری مهدکودک در گفت وگو با دکتر جمیله علم الهدی

قرار های خانوادگی، بهترین الگوی مهد اسالمی
»دولت، کارشناسان و خانواده«؛ سه وجه تربیت کودک

گفت و گو
مجتبی همتی فر

تجربه زیستن ذیل تمدن مدرن غرب و ابتا به بحران های گوناگون نشان از آن دارد که برای پاسخ به چالش ها و نیازهای بشر، نیازمند گفتمان 
و رویکردی متفاوت از مدرنیته هستیم. توجه دوباره به آموزه های دینی می تواند رهیافت تازه ای در علوم مختلف از جمله تعلیم و تربیت ایجاد 
کند. گرچه در سال های اخیر تاش های خوبی در راستای تدوین نظریه تربیت اسامی انجام شده است، اما هنوز در ابتدای راه هستیم. خأل 
نظریه پردازی مبتنی بر نگاه دینی و بومی در تمامی شئون تعلیم و تربیت دیده می شود، اما مطالعات دوران کودکی به جهت نوپا بودن آن 
در کشور بیش از پیش با این نقیصه مواجه است. آنچه پیش رو دارید، بررسی همین مسائل در گفت وگو با دکتر جمیله علم الهدی یکی از 
صاحب نظران تربیت اسامی کشور و دانشیار فلسفه تربیت دانشگاه شهید بهشتی است. ایشان مطالعات و تتبعات تربیتی درباره خانواده، 
الگوی اسامی رشد و تربیت کودک داشته اند. ریاست کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقاب فرهنگی و ریاست سابق پژوهشکده 

خانواده دانشگاه شهید بهشتی از جمله مسئولیت های ایشان به شمار می رود.

دوره کودک��ی و تربی��ت آن چه اهمیتی دارد ک��ه بخواهیم به 
مسائل ذیل آن همچون مهدکودک ها بپردازیم؟

ب��ر اس��اس آموزه ه��ای دین��ی و یافته ه��ای رش��ته های مختل��ف علم��ی مث��ل 

عصب شناسی، روان شناسی و...، دوران کودکی دوران پایه گذاری ُبن مایه های 

اصلِی فکر هر فرد اس��ت. یکی از اس��اتید رش��ته مغز و اعصاب در پاسخ به اینکه 

آموزش و تربیت کودک را از چه زمانی باید شروع کرد؟، گفت: »هر چه نزدیک تر 

به لحظه تولد! چون سیم کش��ی های اصلی مغز در حال شکل گیری است، مثل 

زمانی که ِپی یک ساختمان در حال ساخت است. پس اگر بتوان در این مرحله 

اثری گذاش��ت، بس��یار مهم تر از مراحل بعد است؛ یعنی هر چقدر شما از لحاظ 

روش��ی و ابزارهای تربیتی توسعه یافته تر باش��ید و زودتر بتوانید تربیت را شروع 

کنید، بهتر اس��ت«. حتی ایش��ان روی خواب کودک خیلی تأکید می کرد که در 

خواب نیز مغز کودک در حال تکامل و دریافت اطالعات است.

از نظ��ر آموزه های دینی هم می دانیم تربیت از دوران جنینی ش��روع می ش��ود، 

مث��اًل توصیه های��ی درباره اینکه خ��وراک فرهنگی مادر و پدر و بهداش��ت تغذیه 

آن ها )حرام و حالل بودن مال( چگونه باشد.

 ب��ر ای��ن مبنا دوران قب��ل از مدرس��ه، اهمیت زی��ادی دارد و به همی��ن دلیل در 

س��طح سیاس��ت گذاری ه��م از وجوه متع��ددی نیازمند توجه اس��ت. به نظر من 

در سیاس��ت گذاری، مس��ئله اول »آم��وزش والدگ��ری« اس��ت؛ یعنی م��ا قبل از 

اینکه هر س��اختار دیگری را پدی��د بیاوریم، باید والدی��ن را به منظور فرزندآوری 

و تربی��ت فرزند آم��وزش دهیم؛ یعن��ی عالوه بر بلوغ جس��مانی به بل��وغ عقلی، 

فک��ری و مه��ارت فرزندپ��روری نی��از داریم که متأس��فانه تا کن��ون برنامه ریزی و 

سیاست گذاری مشخصی در این حوزه نداشته ایم. به خصوص اگر بنا به پیگیری 
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سیاس��ت های جمعیت و افزایش جمعیت ناظر به توصیه حضرت آقا باش��د، این 

مسئله ضرورتش چندین برابر می شود. ما متأسفانه در این زمینه ادبیات کاملی 

نداری��م. تعدادی حدیث و روای��ت وجود دارد که حتی تقری��ر کاملی از آن ها نیز 

ارائه نش��ده اس��ت. راجع به آن نظریه پردازی هم اصاًل نش��ده است که خود این 

یک حوزه مغفول به حساب می آید. در حالی که اگر والدگری را نداشته باشیم، 

حت��ی داش��تن مهدکودک خیلی خوب هم مش��کل م��ا را حل نمی کن��د.  نقطه 

دومی که به نظر می رس��د ما به لحاظ سیاس��ت گذاری احتی��اج داریم، طراحی 

و بنیان گذاری مهدکودک اس��ت. باز متناس��ب با جریان تمامی��ت خواه مدرن، 

م��ا در مورد مهدکودک ها ی��ک تصویر خیلی ثابت اس��تانداردی داریم. در مورد 

ساعت شروعش، زمان درگیر شدن بچه، بازی هایی که بچه ها باید انجام دهند، 

خوراکشان، پوشاکشان، بهداشتشان، استانداردهای جهانی وجود دارد و طبق 

همان استانداردها ما در ایران هم با تنوعی اندک همان مهدکودک ها را داریم.

بنا به ادبی��ات رایج، خدم��ات مهدکودک ها ب��ه »مراقبتی« و 
»تربیتی« تفکیک می شود و حتی برخی از مراکز در سنین نزدیک 
به تولد عمدتًا بر وجه مراقبتی و جسمی تمرکز دارند. در حالی که 
به نظر می رسد بدون روشن شدن تصور ما از دوره کودکی و رشد، 
نمی توان به تعریف تربیت دوره کودکی و مهدکودک رسید. نظر 

شما چیست؟
بنا به تصور کنونی از رش��د و تکامل کودک، ابتدا این رشد جسمانی است و بعد 

رش��د روحی. این تص��ور رایج در روان شناس��ی، زیست شناس��ی و حتی نگرش 

اس��المی و تفس��یری از روایات اس��ت؛ یعنی یک تقدم و تأخر زمان��ی در مراحل 

رشد قائل می شویم. در حالی که متناسب با حکمت متعالیه و به خصوص بحث 

»جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء« و مطالعات جدید چنین تفسیری نادرست 

اس��ت. در هیچ زمانی صورت جس��مانی بدون وجه روحانی نیس��ت، مثاًل نطفه 

دارای روح حیوان��ی اس��ت. پ��س همان لحظه که جس��م ش��ما دارد تکامل پیدا 

می کند، متناسب با آن، نفس شما هم متکامل می شود.

در ادبیات دینی هم مثاًل گریه کودک در س��ه ماهه اول به عنوان تسبیح خداوند 

ذکر ش��ده اس��ت. این معنادار نیس��ت، مگ��ر اینکه بچ��ه دارای ی��ک روح عابد و 

زاه��دی باش��د. اینکه می گوین��د که »م��ادر در طول ب��ارداری باید ق��رآن گوش 

کن��د، غذای ح��الل بخ��ورد و...«، به دلی��ل تأثیری اس��ت که به لح��اظ تربیتی 

روی کودک��ش می گذارد. باید توجه کنیم که ما ابزاری برای مش��اهده تحوالت 

کودک��ی نداریم و دچار تأخیر هس��تیم، اما بچه تأخیر ندارد! تربیت بچه ش��روع 

شده است و او دارد از محیط دریافت می کند. ما برنامه ای نداریم، در حالی که 

آموزه های دینی برای دوران جنینی و نوزادی برنامه دارد. بنابراین این تقس��یم 

رایج بین »مراقبتی« و »تربیتی« قابل خدشه است.  متناسب با این نگاه، دوران 

کودکی، دوران حرکت جوهری از جسم به سمت نفس و روح است که بسیار هم 

سریع در حال وقوع است. برنامه تربیتی، همان برنامه جهت دهی به این حرکت 

است. اینجا والدین به عنوان افرادی که خیلی تأثیر عمیق مباشراتی دارند، باید 

آموزش ببینند. برای این آموزش هم باید مطالعه و تحقیق انجام شود.

نقش والدین در ش��کل گیری و جهت ده��ی به فطرت کودک 
سلبی است یا ایجابی؟ از کام شما این گونه برداشت می شود که 
بیش��تر وجه س��لبی دارد تا ایجابی؛ یعنی آن حرک��ت جوهری که 
می فرمایید گویا به شکل فطری در کودک وجود دارد و والدگری یا 
نقشی که اطرافیان می توانند ایفا کنند، این است که برای کودک 

حجاب ایجاد نکنند، چون فطرتش جهت خودش را دارد می رود.
بح��ث »حجاب« بر فطرت ناظر به بحث »دسیس��ه« در قرآن اس��ت، اینکه فطرت 

را هم می ش��ود دسیسه و پنهان کرد و هم می شود اجازه داد که به رشد خودش 

ادام��ه دهد. با این حال من معتقدم که والدین فقط نقش س��لبی ندارند، نقش 

ایجابی هم دارند. خداوند در یک بیانیه عمومی در قرآن فرموده اند که »ما همه 

را ب��ر فطرت دی��ن آفریده ای��م« و این اقتضای عدالت خداس��ت، ام��ا تصویر ما از 

»فطرت« هم باید درست باشد.

فط��رت یک بذر یا س��اختار انتزاعی درون افراد نیس��ت، بلکه بن��ا به نظر عالمه 

ج��وادی آمل��ی از جنس آگاه��ی و گرایش اس��ت؛ بنابرای��ن در همی��ن الیه اول 

ک��ه گرایش های فرد می خواهد ش��کل بگی��رد، یک بچه ح��الل زاده با یک بچه 

حرامزاده متفاوت اس��ت. علت تأکیدات وی��ژه در ازدواج، در طیبات و ... هم به 

همین امر بر می گردد که والدگری از همان نقطه ابتدایی تش��ّخص فطرت آغاز 

می شود. بنابراین در تربیت دوره کودکی هم به وجوه سلبی و هم وجوه ایجابی 

باید توجه کرد.

در وجه ایجابی می توان هدف یا اهدافی را قائل ش��د که همه 
نهاده��ای درگی��ر � اعم از خان��واده، حکومت و ... � در راس��تای آن 

سازمان دهی شوند؟
بله؛ به نظر من تمام هدف همان بحث »عقالنیت« است. اگر شما کل آیات قرآن 

را ه��م جابه جا کنید و بارها و بارها بررس��ی کنید، چی��زی اضافه تر از عقالنیت 

نداریم. این هدف از همان کودکی هم مطرح است، اما ما عقالنیت را به ادراک 

ش��ناختی فروکاس��ته ایم و در همه تعلیمات اعم از بازی ه��ای کودکانه تا فبک و 

غی��ره همی��ن الیه نازک و س��طحی را در نظر داریم. من می خواه��م اینجا با این 

نگرش مقابله جدی بکنم و معتقدم که »شناخت« الیه اندکی از عقالنیت کودک 

اس��ت. در حالی که اراده و تصمیم گیری یک بخ��ش مهمی از عقالنیت کودک 

است که اتفاقًا از همان روزهای اول تولد هم شما این را متوجه می شوید.

 مبتنی بر فلسفه اصالت وجود، ِصرف »هستی داشتن« شخص را مشتاق هستی 

و متنفر از نیستی می کند. از سوی دیگر ناظر به اصل مساوقت وجود مالصدرا، 

ه��ر موجودی ب��ه میزانی که علم دارد، وج��ود هم دارد و بق��ا و تکامل خودش را 

دنبال می کند. بنابراین نوزاد انس��ان نیز از همان دوران جنینی دارای سطحی 

از عقالنیت، اختیار و قدرت است که با استفاده از آن ادراکاتی خواهد داشت و 

از این ادراکات در جهت بقا و تکامل خود استفاده می کند. عالمه طباطبایی از 

این مسئله استفاده کردند و اساس ادراکات بشری را بر »تصرف« قرار دادند، به 

این معنا که موجود بشر از شناخت خود به طور ارادی و آگاهانه در جهت تصرف 

محیط اطراف و رفع نیازهایش استفاده می کند.

م��ن گاهی به ص��ورت تجربی کاره��ای بچه ها را مطالعه می کن��م. مثاًل می بینم 

این بچه گرسنه اش که می شد، جیغ می زد؛ اآلن گرسنه اش هم نمی شود جیغ 

می زن��د! جیغ می زند، چون می بین��د هر وقت جیغ بزند، م��ادر می آید کنارش 

و او ل��ذت هم آغوش��ی با مادر را می برد؛ یعنی یک لذت دیگ��ر کنار لذت اولی را 

کش��ف کرده است! بعد به تدریج کاماًل مادر را در استخدام خودش در می آورد. 

هر چقدر هم بزرگ تر می ش��ود، می بینید که خیلی عاقالنه تر این تصمیمات را 

می گیرد. کودک با زیرکی و هوشی که خداوند به او داده است، به تدریج محیط 

اجتماعی اش را تصرف می کند. 

ب��ه نظر من اگ��ر بخواهی��م فرآیند تصرف محی��ط را مرحله بن��دی کنیم، کودک 

اول تغییر را کش��ف می کند، بعد رابطه عّلی را، بعد لذت و الم را، ارزش گذاری 

خوب ها و بدها را شروع می کند و حاال بر اساس این ها مداخله را کشف می کند. 

این ها حرکت خود بچه است که دارد انجام می شود، ولی والدین در این تعاملی 

که با بچه انجام می دهند، می خواهند خودش��ان این مس��یر را هدایت و رهبری 

کنند، نه کودک.

نگاهی که ش��ما مطرح کردید با بحث سیادت کودک قرابت 
دارد.

ش��اید »سید« در آن حدیث معروف، به این معنا اس��ت که ارزش کودک را درک 

کنی��م؛ اهمی��ت و اولویت��ش را درک کنی��م؛ نه به این معن��ا که او م��ا را راه ببرد و 

فرمانبرش باش��یم. در این دوره رشدی، ش��خصیت کودک اولویت دارد، نه کار 

و گرفتاری ه��ای من. هم��ه تصمیمات والدی��ن و خانواده بای��د مبتنی بر تربیت 

کودک باشد.

پ��س برای خ��ود تربیت اینجا ان��گار ما دو رویک��رد می توانیم 
داشته باشیم، یکی برای تنظیم کردن کودک بر اساس آن مسیری 
ک��ه دارد طی می کند که آس��یب ها را کم کنی��م. چون هر تصرفی 
لزومًا درس��ت نیس��ت. یک رویکرد دیگر این اس��ت که کودک را 

سازگار کنیم با زندگی خودمان و آن هدفی که ما دوست داریم؟
در واق��ع اینجا ش��ما دارید محیط را س��ازگار می کنید با ک��ودک. گاهی وقت ها 

در ای��ن زمین��ه باید به خودمان هم زحمت و س��ختی بدهیم؛ ب��رای اینکه او باید 

ی��اد بگیرد که یک ح��دودی را رعایت کند. مثاًل نگذاری��م کودک خوراکی مضر 

به نظر من در 
سیاست گذاری، 

مسئله اول »آموزش 
والدگری« است؛ 

یعنی ما قبل از 
اینکه هر ساختار 

دیگری را پدید 
بیاوریم، باید 

والدین را به منظور 
فرزندآوری و تربیت 

فرزند آموزش 
دهیم؛ یعنی عاوه 

بر بلوغ جسمانی 
به بلوغ عقلی، 

فکری و مهارت 
فرزندپروری 

نیاز داریم
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مهدکودک

بخ��ورد، هر چند ناراحتی کودک در اینجا مادر را هم ناراحت می کند. بنابراین 

من معتقدم که اینجا سیادت به این معناست که متناسب با آن اهداف، ما محیط 

و خودم��ان را س��ازگار کنیم و عبد و ذلیل کودک بش��ویم، اما نه ب��رای هواهای 

نفسانی او.

اهداف هم در سیس��تم ارزش��ی مثل اس��الم مش��خص ش��ده اس��ت. اگ��ر از من 

بپرسید دقیقًا هدف تربیت چیست، می گویم »عقالنیت«. این بچه باید به تعقل 

و عقالنی��ت برس��د و از هم��ان روز اول باید ما به او یاد بدهی��م که چارچوب های 

عقالنی چیست. 

عق��ل با همه زوایا و متعلقاتش در قران آمده اس��ت و می ت��وان مراحل تعقل را از 

آن اس��تخراج کرد. »اراده و تصمیم گیری، ارزش گذاری« مراحل تعقل هستند. 

عوامل اصلی که مانع تعقل و رش��د آن می شود، همان تمایالتی است که گاهی 

از بیرون به آدم تلقین می شود یا از درون آدم هیجاناتی ایجاد می شود.

آن میل درونی اس��ت، ولی گویا بقیه بخش ه��ا نیاز به آموزش 
دارد؟

بله درس��ت است. البته خیلی هم نمی ش��ود تفکیک درونی و برونی کرد. وقتی 

حکمت متعالیه را بپذیریم همه چیز را تشکیکی می بینیم. خیلی از این مسائلی 

هم که بیرونی اس��ت، بعدًا به تدریج می ش��ود یک میل خیلی عمیق در درون. یا 

خیلی از آنچه درونی هس��ت، ظهور و بروزش بیرونی اس��ت. ممکن اس��ت شما 

اجمااًل میل به گرس��نگی و تش��نگی یا غذا را داشته باشید، ولی باالخره ظهور و 

بروزش که این یا آن نوع غذا باش��د، بیرونی اس��ت. پس اگر م��ا بخواهیم دنبال 

ی��ک هدفی در رابطه با رش��د و تربیت کودک بگردیم، می گویی��م عقلش را آزاد 

کن. بگذار تعقل کند و راه های عقل ورزی را یاد بگیرد و این بخش��ی اش عوامل 

بیرون��ی بود، به قولی حجاب های بیرونی را بگذاریم کنار، یک بخش��ی اش این 

اس��ت که ب��ه او کمک کنیم که حجاب هایی در درونش ش��کل نگی��رد یا اگر هم 

شکل گرفته، تهذیب نفس شود.

در نگاه اولیه به والدگری، حداقل قصدمان این اس��ت که والدین حجابی برای 

کودک ایجاد نکنند و مهدکودک هم به عنوان تکمیل کننده والدگری اشتباهات 

و نقایص والدین را رفع کند.

اینجا »مهدکودک« مطرح می شود؛ نهاد مدرنی که با اهداف 
خاص��ی ک��ه در دوره صنعت��ی ایجاد ش��ده اس��ت که عمدت��ًا نگاه 
مراقبتی دارد و بعد کم کم به واسطه اهمیتی که دوره کودکی پیدا 
کرده اس��ت، عمًا به یک نهاد تربیتی تبدیل ش��د. در چارچوب 
فکری شما، مهدکودک به عنوان نهادی غیر از خانواده چطور کنار 

آن قرار می گیرد؟
اگ��ر از جهت کمک ب��ه والدین نهادهای��ی را در نظر بگیریم، در تاریخ اس��المی 

هم نمونه هایی داش��ته ایم. م��ا دایگی، فرزندخواندگی، خانواده های گس��ترده 

و خویش��اوندان را داش��تیم که بچه ها را تربیت می کردند. به نظر می رس��د این 

اقتضای همه جوامع بوده اس��ت که عده ای ب��ه والدین حداقل در موقعیت های 

خاص��ی، خصوص��ًا دوران اولیه رش��د کودک، کم��ک می کرده اند. ول��ی به این 

ش��کلی که شما می فرمایید، درست اس��ت و مهدکودک ریشه در صنعتی شدن 

دارد که آن هم باز به دالیل خاصی خواستند به والدین کمک کنند که کار انجام 

شود. پس اصل هدف تأسیس مهدکودک، یعنی کمک به والدین، به شکل های 

دیگر در حوزه های تمدن اسالمی بوده و مورد تأیید هم بوده است.

گویا مدل غربی مهدکودک بیش��تر کمک به صنعت است تا 
والدین دغدغه فرزند نداشته باشند.

نه این را هدف نمی دانم. من می گویم یک اقتضا بوده است؛ اقتضای کار کردن 

زنان در محیط کارخانه. ولی مثاًل ببینید در کش��اورزی هم که چنین اقتضائی 

نبوده، باز بچه ها را خویشاوندان یا دایگان نگه می داشته اند. در مواردی هم که 

مسائل مالی پیش می آمده، بحث »فرزندخواندگی« مطرح شده است.

یعنی خود کودک اینجا موضوعیت نداشته است؟
در ای��ن راه حل ها، هی��چ وقت »کودک« محور نبوده، بلکه همیش��ه تس��هیل امر 

والدگ��ری مهم بوده اس��ت. به هر حال »تس��هیل امر والدگری« هدف مش��ترک 

مهدکودک به عنوان راه حل مدرن مسئله و همه شکل های دیگر سنتی آن بوده 

اس��ت. ما در هیچ جایی از آموزه های دینی مان تعارضی با این نداریم. مهم این 

است که این را با مبانی ارزشی خودمان سازگار کنیم.

ب��ه ش��رطی ک��ه تعریف��ی از مهدک��ودک داش��ته باش��یم که 
کمک کننده به والدگری باشد، نه جایگزین آن.

این هم یک بحث اس��ت. من دو تا نکته دارم. یکی اینکه »تسهیل امر والدگری« 

ی��ک هدف مقدس��ی اس��ت و از ای��ن منظ��ر تعارضی وج��ود ندارد ک��ه بخواهیم 

مخالف��ت کنی��م. بحث دیگر این اس��ت ک��ه آی��ا مهدکودک های ام��روزی با این 

اس��تانداردهایی که داریم، ه��دف ما را محقق می کند؟ این همان جایی اس��ت 

که باید ورود کرد؛ بنابراین با اس��اس مهدکودک نمی شود مخالفت کرد، حتی 

گاهی به عنوان جایگزین والدین. چون شکل هایی از والدگری نامطلوب وجود 

دارد ک��ه مجبورید حد تکمیل کنندگی مهدک��ودک را آن قدر باال ببرید که نقش 

جایگزین هم ایفا کنند. ش��اید ما در بعضی از دسته بندی های خانواده به چنین 

نقطه هایی برسیم.

بر این اس��اس می گویم مهدکودک حتمًا باید باشد. چون بحث والدگری خیلی 

پیچیده اس��ت. ش��رایط فعلی ابزارها، تهدیدها و فرصت ه��ای اجتماعی خیلی 

گسترده تر و پیچیده تر شده است، والدگری هم همین طور.

اما کودک که تغییر نکرده است!
کودک نه، ولی محیط کودک خیلی پیچیده شده و به تبع آن والدگری هم بسیار 

دش��وار شده است. ما نیاز به مشاوران و متخصصان متعدد داریم؛ همانند نقش 

مدرس��ه در نس��بت با خانواده. همان طور که می گوییم مدرس��ه ج��زو ملزومات 

زندگی امروزی اس��ت و جنبه اضطراری ن��دارد، به نظر من مهدکودک هم جزو 

اگر از من بپرسید 
دقیقًا هدف تربیت 
چیست، می گویم 
»عقانیت«. این 
بچه باید به تعقل و 
عقانیت برسد و از 
همان روز اول باید 
ما به او یاد بدهیم 
که چارچوب های 
عقانی چیست
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

ملزومات زندگی امروزی است.

در امر والدگری در جامعه های س��اده اولیه، ما مدرس��ه هم نداشتیم، نیازی هم 

ب��ه آن نبود. والدین خودش��ان برای آموزش کودکش��ان کفایت می کردند. ولی 

امروزه پیچیدگی های اجتماعی، رش��د دانش تعلیم و تربیت و اقتضائات نسلی 

که شکل گرفته مثل باالتر بودن ضریب هوشی نسل فعلی، همه باعث می شود 

که والدگری امر دش��واری ش��ود و باید تسهیل کننده هایی را ایجاد کنیم. من به 

همان دلیل که اآلن مدرس��ه الزامی اس��ت، می خواهم بگویم در جامعه فعلی و 

جامعه آینده ما، وجود مهدکودک الزامی می شود.

می خواهم بدانم این معنای »پیچیدگی« که شما می فرمایید 
چیست؟

می خواه��م بگویم ک��ه مهدک��ودک به تدری��ج دارد از ملزومات زندگ��ی امروزی 

می ش��ود. چ��را این گونه می ش��ود؟ ب��ه خاطر اینک��ه والدگری ب��ه دانش خیلی 

پیچی��ده و زیادی نیاز پیدا می کند. ش��ما قب��اًل ازدواج می کردید، مش��اوره الزم 

نداش��تید، ولی اآلن برای ازدواج مش��اوره الزم دارید. حوزه تربیت خیلی حوزه 

پیچیده ای ش��ده اس��ت و والدین عمومًا تخصصش��ان تربیتی نیست و حتی اگر 

تخصص تربیتی هم باش��د، ب��ا این رش��ته های متنوع تعلیم و تربی��ت باز ممکن 

اس��ت نتوانند مشکلی را حل کنند. شما برای اینکه فقط مسئله را فهم کنید به 

دیس��یپلین های علمی مختلفی احتیاج دارید؛ چه رسد به اینکه به راهبردهای 

متنوعی احتیاج دارید تا اینکه بدانید چه بکنید و راه حل را پیدا کنید.

پس پیچیدگی یعنی ش��ناخت ما از انسان و کودکی و فرآیند 
تربیت بیش��تر ش��ده اس��ت، لذا ظرافت هایی دارد ک��ه می توانیم 

اثرگذاری بیشتری داشته باشیم؟
بله! عوامل هم خیلی بیش��تر ش��ده اند. مث��اًل اآلن آی ت��ی در خانواده ها کاربرد 

وس��یعی پی��دا ک��رده اس��ت. همین ی��ک موض��وع کفایت می کن��د ب��رای اینکه 

خانواده نداند دیگر چگونه عمل کند. مثاًل اآلن، موبایل وس��یله ای اس��ت که در 

اختی��ار والدین اس��ت و تقریبًا کودکان امروزی به ش��دت عالقه من��د به موبایل و 

دس��تگاه های مشابه آن هستند. دیده ام که بیشتر والدین بچه را منع می کنند؛ 

من نمی دانم این منع کردن درس��ت اس��ت یا غلط؟ هیچ کس هم نیامده بگوید 

که آیا جزو دسته بندی های استعدادهای بچه، »استعداد دیجیتال« هم می شود 

بگذاریم یا نه. چون کسی تقس��یم بندی نکرده، آیا لزومًا بچه کار کردنش با این 

خطرناک اس��ت یا ن��ه. به نظر می رس��د با این عالقه و ش��وقی که بچه ها نش��ان 

می دهند، یک بخش��ی از اس��تعدادهای کودک با وج��ود موبایل ها دارد فرصت 

ظهور و بروز پیدا می کند. یا مثاًل در بحث س��ی دی های بازی یا کتاب، کش��ف و 

س��اختن یک س��ی دی خوب یا کتاب مناس��ب برای والدین بسیار دشوار است. 

نیازهای ما در حوزه تعلیم و تربیت به شدت رو به افزایش 

و متنوع اس��ت و والدی��ن از پس ای��ن کار برنمی آیند، ما 

متخصصان هم هنوز از پس این برنمی آییم.

اینجا بیش��تر اثبات می شود که ما به یک 
مش��اور تربیت��ی نی��از داری��م، ولی هن��وز نیاز 

به ضرورت نهاد اثبات نمی شود.
مش��اور تربیت��ی یک بخ��ش کار اس��ت. یک بخ��ش کار 

ه��م بعضی وقت ها س��امان دهی اجرا و پژوهش اس��ت. 

تصویری که ش��ما داری��د، مهدکودک های فعلی اس��ت 

ک��ه مطلوب م��ا نیس��تند. ول��ی مهدکودک های��ی که با 

و  متخصص��ان  نظ��ارت  تح��ت  و  علم��ی  پش��توانه های 

دانش��مندان و روان شناس��ان اداره ش��وند، مطلوبی��ت 

دارند.

بزرگ س��الی  روان��ی  بیماری ه��ای  از  بس��یاری  مث��اًل 

ریش��ه اش در تربی��ت دوران کودکی اس��ت. تش��خیص 

این ه��ا ب��ا ی��ک کار درازم��دت با بچه اس��ت ک��ه والدین 

نمی توانند کش��ف کنند. م��ن فکر می کن��م همان طور 

ب��رای س��المتی جس��مش  را  ک��ه ش��ما اآلن بچه ت��ان 

ب��ه متخصص��ان متنوع��ی ارج��اع می دهی��د، در م��ورد 

تربیت��ش هم باید به همین طریق باش��د؛ یعنی در ش��کل ایدئال ما متخصصین 

متنوعی داش��ته باش��یم و متناس��ب با مش��کالت تربیتی کودک را به متخصص 

مربوطه ارجاع بدهیم. برای مثال پرخاش��گری دوران کودکی یک چیز شایعی 

اس��ت، ولی عواملش خیلی متنوع است. ما باید در هر مورد به جاهای مختلفی 

رجوع کنیم؛ یا یک س��ری از مس��ائل مثل انضباط اجتماع��ی را اصاًل در محیط 

غیررس��می خانواده نمی ش��ود یاد گرفت. ضمن اینکه س��ن انضباط اجتماعی 

پایین آمده اس��ت، یعنی آش��غال نینداخت��ن در خیابان، اآلن به س��نین کودکی 

مربوط می ش��ود، نه به س��نین بزرگ س��الی؛ بنابراین ضرورت اجتماعی اقتضا 

می کند در یک سازمان رسمی این انضباط اجتماعی آموخته شود.

یک مس��ئله دیگ��ری که ما در م��ورد مهدکودک ها داریم، آموختن از همس��االن 

اس��ت که ای��ن در خانواده های ام��روزی و حتی خانواده های قبل��ی کاماًل اتفاق 

نمی افتد. البته وضع خانواده های قبلی بهتر از حاال بود.

 م��ن می خواهم بگویم هم��ه این ها اقتضای وجود مهدکودک اس��ت، ن��ه الزامًا 

مهدکودک های موجود. ممکن اس��ت ما مدلی را پیش��نهاد بدهیم که به فضای 

خانواده نزدیک باش��د. پیش��نهاد خود من این اس��ت که خانواده های هم فکر و 

هم تیپ روزهای هفته را بین خودش��ان تقس��یم کنند که بچه ها در هر روز خانه 

یکی باشند؛ یعنی در یک محیط کاماًل خانوادگی، کار مهدکودکی انجام دهیم. 

بهترین شکل مهدکودک خیلی شبیه به خانه است، آن هم نه به شکل تصنعی، 

بلکه کاماًل واقعی.

ای��راد چنین ایده ای این اس��ت که با بعض��ی از آن اهدافی که 
ب��رای مه��د مطرح کردی��م، نمی خوان��د؛ مثًا در بحث رس��میت، 

مدرسه سطحی از انضباط را دارد، ولی خانه نه.
بل��ه، رس��میت خان��ه کمت��ر و لطیف ت��ر از مدرس��ه اس��ت، مث��اًل بچه م��ن وقتی 

می خواه��د با بابای علی برخورد کند، یک مق��داری انضباط را رعایت می کند. 

در حالی که حرف من را گوش نمی کند و به من اهمیت نمی دهد! از آن فضای 

رودربایستی ها به عنوان ابزار استفاده می کند.

اصل فضا، محیط خانه اس��ت و مثل مدرس��ه، محیط رس��می و س��ازمانی غالب 

نیست که آن خطرناک است و بچه ممکن است دچار مسائل خاصی شود.

در فنالند گویا در مهدکودک ها آشپزخانه درست کرده اند و معلم می شود مامان 

خانه! این ها تصنعی است و بچه ها معمواًل با این فضای تصنعی خو نمی گیرند. 

ولی اگر همین روابط دوس��تانه بزرگ ترها بتواند زمینه این کار بش��ود و محیط 

اجتماعی را متناس��ب ب��ا اهداف تربیتی این کودک بس��ازیم، تعداد زیاد بچه ها 

باعث می ش��ود ک��ه از همدیگر خیل��ی چیزها ی��اد بگیرند. در عین ح��ال روابط 

دوستانه عمیقی شکل می گیرد که در دوره نوجوانی و جوانی هم می تواند ادامه 

پیدا کند. به نظر من، این نوع مهدکودک ها ایده آل اند.

باید بگویم که ما گرایش��ی به طرف سازمانی شدن داریم 

و این س��ازمانی شدن چه بخش دولتی باشد و چه بخش 

خصوصی، مسائلی را با خودش می آورد.

ش��اید اقتض��ای زندگ��ی مدرن باش��د که 
روابط بیشتر سازمانی شکل می گیرد. در حال 
حاضر خود خانواده هایی که خویشاوند دارند 
از هم جدا می ش��وند تا چه رسد به رفقا. با این 

واقعیت چه باید کرد؟
این برمی گردد به همان مس��ئله جدی تری که ما داریم. 

بن��ا به انقالب اس��المی و نظ��ام جمهوری اس��المی قرار 

بود خ��الف جه��ت مدرنیزاس��یون حرکت کنی��م؛ یعنی 

سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی هایمان نباید به آن سمت 

پی��ش می رف��ت. اآلن م��ا می خواهیم سیاس��ت گذاری و 

برنامه ریزی را در دولت انجام دهیم، دولت هم می تواند 

حداکثر برای دولت مؤثر باشد، نه برای مردم!

در حال��ی که اگ��ر بنا به مبانی دین��ی حرکت می کردیم، 

بای��د روابط خویش��اوندی را تقویت می کردیم، نه ش��کل 

سازمانی را؛ یعنی در واقع »خانواده« در سیاست گذاری 

اصل می شد. در حال حاضر، ما خانواده را حتی االمکان 

والدگ��ری«  ام��ر  »تس��هیل 
هدف مش��ترک مهدکودک 
م��درن  راه ح��ل  به عن��وان 
ش��کل های  هم��ه  و  مس��ئله 
دیگر س��نتی آن بوده است. 
ما در هیچ جایی از آموزه های 
دینی م��ان تعارض��ی ب��ا ای��ن 
نداریم. مهم این است که این 
را ب��ا مبانی ارزش��ی خودمان 

سازگار کنیم
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به صورت یک نهاد اجتماعی در نظر می گیریم، در حالی که خانواده در اس��الم، 

الگوی زندگی اجتماعی اس��ت و با نهاد اجتماعی فرق می کند. اگر بخواهیم بر 

اس��اس مفهوم »والیت« و شعبات آن )والیت رس��ول، ائمه، فقیه، والدین و برادر 

مؤمن( روابط اجتماعی را س��ازمان دهی کنیم، خانواده الگوی ما می ش��ود. در 

حالی که در ش��کل مقابل��ش خود خانواده به عنوان یک نهاد در حال فروپاش��ی 

است.

شما می بینید که اآلن در بین زن و شوهرها هم آن بحث والیت صدق نمی کند یا 

در مورد اجازه گرفتن به خانم ها برمی خورد که چرا اجازه بگیریم؟ منظورم این 

است که ما به طرف مدرن شدن می رویم و هر چقدر هم که این ها را تکرار کنیم، 

آن فردگرایی نهادینه شده در مدرنیته محقق تر می شود و خانواده را در معرض 

فروپاشی قرار می دهد.

آیا به شکل نقطه ای می توانیم برای این حوزه با محوریت رابطه 
والیی و خانواده برنامه ریزی کنیم؟

نه، نمی ش��ود. چون ما واقع��ًا همه چیزمان به هم گره خورده اس��ت، ولی با یک 

نگاه دیگر، نقطه شروع خوبی است. اگر رابطه مهد و خانواده از این جنس شود، 

یعنی معلم مهدکودک همین حس را نس��بت به بچه های مهد داش��ته باشد که 

من جای مادر این ها هس��تم و باید دلس��وزی در حد مادر یا حداقل خاله این ها 

داشته باشم.

 ش��اید خیل��ی آرمانی به نظ��ر بیاید، ولی من معتق��دم که س��ازوکارهایی را باید 

طراح��ی ک��رد که افراد ب��ه خاطر نگه��داری از این بچ��ه پول نگیرن��د و حقوق و 

مزایایش��ان از طری��ق دیگری تأمین ش��ود و حضورش��ان در ش��غل مربی گری یا 

معلمی صرفًا به جهت عالقه باشد، نه کسب درآمد.

هر چند آن نگاه ایده آل این اس��ت که مفه��وم مهدکودک به 
خانواده خیلی نزدیک شود، ولی در واقعیت الاقل در دوره گذار، 
ما مرکزی ج��دای از خانواده داریم به عنوان مهدکودک. به لحاظ 

سازوکار ایده ای در مورد این شرایط هم دارید؟
مدیریت تربیتی باید س��ه وجهی باش��د؛ ی��ک وجه متخصصان، ی��ک وجه دولت 

و ی��ک وجه خانواده. چیزی مش��ابه انجمن اولیا و مربیان؛ البت��ه انتظارات ما از 

انجمن اولیا و مربیان غلط بوده اس��ت. مراک��ز دولتی و مدیریتی ما یک گرایش 

زی��ادی ب��ه برنامه ری��زی متمرکز دارن��د و والدی��ن را دخال��ت نمی دهند. چنین 

الگویی باز هم جواب نمی دهد.

ب��ه نظ��رم آنچه تحت عن��وان خانه های ب��ازی و امث��ال آن داریم که م��ادر همراه 

ک��ودک در بازی ها و فعالیت ها ش��رکت دارد، از مهدکودک کنونی بهتر اس��ت؛ 

چون به هر حال محیط در اختیار خانواده است. همچنین اردوهایی که بچه ها 

به ص��ورت تفریح��ی هم��راه والدی��ن می رون��د، این ه��ا 

مدل های مشارکت بهتری است.

ش��اید برای اینک��ه والدین بخش��ی را به عه��ده بگیرند، 

بای��د یک س��ری حداقل ه��ا را از بیرون یا هم��ان محیط 

مهدک��ودک کس��ب کنن��د. در واقع مهدک��ودک باید به 

ش��رطی کودک را قبول کند که والدین بخشی از کار را 

به عهده بگیرند.

بخش های��ی از تربیت ممکن اس��ت مش��ارکت پذیرتر از 

بخش های دیگر باش��د و آن ها را بر حس��ب مزیت نسبی 

والدین ب��ه آن ها واگذار کنیم. ب��رای اینکه پازل تربیتی 

مهدکودکم��ان را تکمی��ل کنی��م، یک جاه��ای خالی و 

فرصت های��ی را در نظر بگیریم. مث��اًل بگوییم بچه ای را 

قبول می کنیم که پدرش پزش��ک کودک ی��ا قاری قرآن 

باش��د. چرا؟ برای اینکه من اینج��ا پازل تربیتی ام این را 

کم داش��ت. آرمانی اس��ت، ولی به نظر می رسد که شما 

وقتی می خواهید مشارکت والدین را کسب کنید، باید 

روی مزیت های نس��بی والدی��ن س��رمایه گذاری کنید.

نس��بت حاکمیت با مهدکودک به معنای 
یک مجموعه تربیتی را که باید در کل فرآیند 

تربیت دیده شود، چگونه تبیین می کنید؟
ما یک چیزی را اشتباه متوجه شده ایم و آن معادل گرفتن حاکمیت با قوه مجریه 

اس��ت. در دوران قب��ل از انق��الب هم این ق��در دولتمان بزرگ نب��ود. این همان 

حرکت در جهت مدرنیزاس��یون اس��ت. دول��ت تمامیت خواهی ک��ه فقط نقش 

اجرایی دارد و هر چهار سال یا هشت سال یک بار هم تغییر کند. این اصاًل برای 

تربیت و اداره مهدکودک ها ذی صالح نیس��ت. آن مفهومی که من از حکمرانی 

مدنظرم است در حد »والیت فقیه« بود.

تصورم این اس��ت که باید چیزی ش��بیه بنیاده��ا را در س��ازوکارهای حکمرانی 

فعال کنیم. منظور از »بنیاد« ساختارهای مستقل مدنی هستند که نمایندگانی 

از خانواده ه��ا، علم��ا و سیاس��ت مداران در آن حض��ور دارن��د. ضم��ن اینکه این 

س��اختارها بیش از اینکه نقش کنترل کنندگی و اداره کنندگی داش��ته باشند، 

نقش پش��تیبانی و حمای��ت را ایفا کنند. م��ن حتی در مورد مدرس��ه و آموزش و 

پرورش هم همین ذهنیت را دارم که نباید ذیل قوه مجریه باشد.

بررس��ی وضعیت کش��ور نش��ان می دهد که دولت و خانواده 
تس��لیم یک ضلعی به نام بازار هس��تند. با قب��ول این فرض دولت 

موظف به مداخله است.
ب��ه نظر من دانش��مندان و علما باید نق��ش اصلی را بازی کنند، ب��ه این معنا که 

دول��ت و خان��واده را هدایت کنند. اگر ما به عنوان دین خواه��ان و دین داران که 

متعه��د به راه ام��ام خمین��ی )ره( هس��تیم، در دو بخش قانون و س��بک زندگی 

مبتنی بر نگاه اسالم حرکت نکنیم، بالفاصله باندهای قدرت و ثروت می آیند و 

با استانداردس��ازی و نیازسازی مسیر را تغییر می دهند. هم سبک زندگی و هم 

سبک اداره اجتماع را کنترل می کنند. 

ما آمدیم قانون اساسی و شکل حکومتمان را اصالح کردیم، ولی سازوکارهای 

حکمرانی و اداره اجتماع را تعریف نکردیم. نمونه ذائقه س��ازی بازار را در بحث 

کنکور، کتاب و... به وضوح می توان دید که جای نیاز اصلی و نیاز کاذب را تغییر 

داده است.

مقصر اصلی در این ماجرا، اندیشمندان روشنفکر ما هستند که اصاًل در صحنه 

حض��ور ندارن��د یا دقیق تر بگویی��م که اصاًل وج��ود خارجی ندارن��د. ما یک عده 

متخصص در تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی و غیره داریم، اما اندیشمند 

روش��نفکر تعلیم و تربیت اآلن به اندازه انگش��تان دس��ت نداریم ک��ه به تغییرات 

اجتماعی حساس باشد و بتواند ایده بدهد.

 اآلن ب��ه نظ��ر من اگر بخواهد اتفاقی بیفتد، آن طبقه ای که باید پیش��رو باش��ند 

و نهضت تأس��یس مهدکودک های با مدل اس��المی را جل��و ببرند، همین طبقه 

است. آگاه س��ازی متخصصان، دانشگاهیان و علمای حوزوی از اهمیت مسئله 

مهدکودک و تربیت دوران کودکی کار الزمی اس��ت. البته الزم است یک مقدار 

هم به جای اینک��ه مدام بخواهیم برای آن ها س��خنرانی 

کنیم، به آن ها نمونه های عملی نشان بدهیم.

به هر حال در شرایط فعلی یک نهادهایی 
وجود دارند که به شکل سلسله مراتبی دارند 
کار را پیش می برند. در رأس هم ش��ورای عالی 
انقاب فرهنگی اس��ت که یک رگه هایی از آن 
ایده آرمانی ش��ما هم در آن هس��ت؛ یعنی یک 
ع��ده ای از علم��ا ه��م در رأس ق��رار دارند. این 
س��ازوکار فک��ر می کنید چق��در مفید ب��وده و 
توانسته نقشش را در این موضوع خاص تربیت 

کودک ایفا کند؟
بله مس��ئله جدیدی اس��ت و عماًل مهدکودک پش��ت در 

ش��ورا مانده است. ش��ورای انقالب فرهنگی یک ضعف 

جدی دارد و آن ریاس��تش اس��ت که با قوه مجریه است. 

همان طور که اش��اره کردم تعلیم و تربیت باید از دس��ت 

ما خالص و آزاد ش��ود و مردم تربیت بچه های خودشان 

را به عهده بگیرند، ح��اال در قالب نهادهای اجتماعی یا 

بحث های خانواده.

مهدک��ودک  اس��اس  ب��ا 
نمی شود مخالفت کرد، حتی 
گاه��ی به عن��وان جایگزی��ن 
والدین. چون ش��کل هایی از 
والدگ��ری نامطل��وب وج��ود 
ح��د  مجبوری��د  ک��ه  دارد 
مهدکودک  تکمیل کنندگی 
را آن قدر ب��اال ببرید که نقش 

جایگزین هم ایفا کنند
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

مهدکودک از منظر جامعه شناسی کودک در 
گفت وگو   با دکتر علیرضا کرمانی 

سوژه یا اُبژه؟!
تضادهای تربیتی کودک در  خانواده و مهد

گفت و گو
آسیه سادات میرمحمودی - رضوان اسامی

»کودکی« به تدریج اما مس��تمر، معنا و واقعیت جدی��د خود را بر ما 
تحمیل کرده است. این معنای جدید متأثر از تحوالتی است که در 
عرصه کان اجتماع ش��کل گرفته اند و به ط��ور فزاینده در تغییرات 
فرهنگی و اجتماعی نقش آفرینی می کنند. این کنش دوسویه میان 
»کودکی« و »جامعه« در دوران مدرن س��بب ش��کل گیری مطالعات 
جدید کودکی به طور عام و »جامعه شناسی کودکی« به طور خاص بوده 
است. جامعه شناسی کودکی سعی دارد که به کودکی به مثابه یک 
چیز خاص نگاه کند، با این رویکرد که منافع و عایق کودک همواره 
با منافع و عایق بزرگ ساالن یکس��ان نیست. ناظر به این نگرش، 
بررس��ی چرایی و چگونگی ش��کل گیری نهادهای کودکی از جمله 
مراکز پیش از دبستان صورت بندی و نتیجه متفاوتی خواهد داشت.
دکتر علیرضا کرمانی از معدود پژوهش��گران فعال جامعه شناسی 
کودک��ی در کش��ور هس��تند. ورود ایش��ان ب��ه ح��وزه کودک��ی ب��ا 
ادبیات کودکان ش��روع ش��د و هم اکنون نیز عضو پیوس��ته انجمن 
جامعه شناسی ایران و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هستند. 
ترجمه کتاب های »جامعه شناسی دوران کودکی« اثر آلیسون جیمز 
و »جامعه شناس��ی کودکی« اثر ویلی��ام ای. کورس��ارو و »درآمدی بر 
مطالعات کودکی« از آثار در دست انتشار ایشان در این عرصه است.

از منظر جامعه ش��ناختی چه تحوالتی س��بب شدند تا مراکز 
تربیت کودکی شکل بگیرند؟

پیدای��ش مراکز تربیت ک��ودک در ایران و اصواًل »نهاد کودک��ی«، خیلی متأثر از 

پیدایش خود مفهوم »کودکی« است. ابتدا باید فهمید که کودکی چطور تبدیل 

به یک س��وژه در تاریخ بش��ر می شود و چطور برس��اخت اجتماعی پیدا می کند. 

آن وق��ت می توانیم بفهمیم ک��ه معنا، ض��رورت و کارکرد نهادهای��ی مثل مراکز 

تربی��ت کودک در دنی��ای امروز چیس��ت. در مورد پیدای��ش کودکی حرف های 

زیادی زده ش��ده اس��ت ک��ه به زعم م��ن مهم ترین آن ه��ا از آِن فیلس��وف و مورخ 

فرانس��وی، فیلیپ آریس  اس��ت. او در کتاب »قرن های کودک��ی « بیان می کند 

کودکی مثل خیلی از برس��اخته های دیگر اجتماعی یک پدیده نوظهور اس��ت. 

در قرون وس��طی ما چیزی به نام کودکی نداش��تیم. از اوایل دوران مدرن است 

که با پدیده ای به نام کودکی آش��نا می ش��ویم. آریس اشاره می کند: »در بررسی 

نقاش��ی ها و سنگ قبرها نشانی از کودکان نمی بینیم«.  به موازات عبور تاریخ به 

شرایط مدرن تر، تغییراتی در نهاد خانواده و نهاد کار رخ می دهد که به پیدایش 

کودکی یا مفهوم »کودکی« منجر ش��ده اس��ت. در دوران پیش از مدرن کودکی 

به عنوان یک دوره خاص از زندگی فرد مطرح نبود. کودک در خانواده گسترده 

آنچ��ه از مهارت های اجتماعی، ش��غلی و غیره الزم داش��ت، فرامی گرفت. الزم 

نبود س��ازوکار و یا نهاد خاصی به وجود بیاید تا مهارت های مورد نیاز زندگی را 

فرابگیرند. کودکان در متن زندگی معمولی ش��ان کم کم مهارت های زندگی را 
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یاد می گرفتند و بزرگ می شدند. در دوران مدرن، خانواده گسترده به خانواده 

هسته ای تغییر شکل داد و دیگر آن سازوکارهایی که کار جامعه پذیری کودکان 

را انجام می دادند، وجود نداشت.

در دوره م��درن، نهاد کار تخصصی ش��ده بود و پدر و مادر ب��رای کار به ادارات و 

کارخانه ها می رفتند. جدایی محل کار از محل زندگی باعث شد که کار از حوزه 

و دسترس کودکان خارج و به یک امر کاماًل بزرگساالنه تبدیل شود. از آن طرف 

هم س��ازوکار انتقال ارزش ها و س��نت های اجتماعی مانند قصه گویی و ارتباط 

ب��ا پدربزرگ ها و مادربزرگ ها دیگر وجود نداش��ت. در خانواده س��نتی، کودک 

کام��اًل ضمیمه خانواده بود، حضورش روی دوش خانواده س��نگینی نمی کرد و 

لذا تبدیل به مسئله نمی ش��د. در خانواده هسته ای است که »کودک« تبدیل به 

مس��ئله می شود. در ش��رایط مدرن که نظام خانواده و کار سنتی از هم گسسته 

ش��د، دیگر کسی متکفل امور کودکان نیست. اگر کودکان در فضای اجتماعی 

رها ش��وند و معلق باش��ند، کار بازتولید ارزش های اجتماع��ی انجام نمی گیرد. 

ام��کان یادگرفت��ن مهارت ه��ای ش��غلی و اجتماعی وج��ود از بین م��ی رود. این 

ش��رایط باع��ث نگرانی خان��واده و دیگ��ر نهاده��ای اجتماعی می ش��ود. در این 

شرایط بود که کم کم ضرورت متمایز شدن »کودکی« از »بزرگ سالی« در جامعه 

شکل گرفت. حاال که پدر و مادر نمی توانند کارهایی را انجام دهند که خانواده 

گسترده انجام می داد، باید نهادی به نمایندگی از خانواده این کار را انجام دهد 

که اسمش »نهاد کودکی« بود. اولین خرده نهاد کودکی و البته مهم ترینش نهاد 

»آموزش وپرورش« اس��ت که کار جامعه پذیری کودکان را در دنیای مدرن انجام 

می دهد. مهدکودک ها و نهادهایی ازاین دست، در چنین زمینه های اجتماعی 

متولد شدند و اآلن با چنین زمینه ای دارند کار می کنند.

توضیحات شما مربوط به شرایط موجود است. اگر بخواهیم 
از ش��رایط مطل��وب صحبت کنیم، مخصوصًا در فض��ای خانواده و 
کارک��ردی که خان��واده در بح��ث تربیت ک��ودک دارد، چه نکاتی 
می توان مطرح کرد؟ این طور احس��اس می شود که خانواده عمًا 
گام به گام در حال تفویض تربیت به مراکز تربیت کودک است، آیا 

این روند درستی است؟
م��ن یک نوس��تالژی در مورد خان��واده دارم و دوس��ت دارم که خان��واده این قدر 

در حاش��یه کودکی نباشد. حتی تحقیقات جدید هم نش��ان داده اند که محیط 

خان��واده نس��بت به محیط مدرس��ه ب��رای ک��ودکان لذت بخش تر اس��ت. زمینه 

مش��ارکت در خانواده در مقایس��ه با مدرس��ه، قوی تر اس��ت. عالوه بر آن کودک 

در خانواده »س��وژه«، ولی در مدرسه »ُابژه« است. در خانواده کودکان در فرآیند 

مدیریت مش��ارکت دارند، ولی کودکان در آموزش وپرورش و مدرس��ه قس��متی 

از یک پروژه کاری هس��تند. بااین حال واقعیت این اس��ت که نق��ش خانواده در 

مدیری��ت کودکی ه��ر روز دارد کمرنگ تر می ش��ود؛ البته برخی از کش��ورهای 

م��درن ک��ه در ح��وزه کودکی یک مقدار پیش��رفته تر هس��تند، مثل کش��ورهای 

اسکاندیناوی، س��عی کرده اند که ظرفیت های خانواده 

را ب��ه نفع کودک��ی به خدمت گیرند. مث��اًل این امکان را 

فراه��م آورند که بچه ها بیش��تر ب��ا خانواده باش��ند. اگر 

دقت کنی��د مرخص��ی دوران زایمان یا ب��ارداری در این 

کش��ورها فقط مختص خانم ها نیس��ت، این مرخصی را 

ب��رای آقایان هم گذاش��ته اند ک��ه بتوانند کنار همس��ر و 

نوزادش��ان باش��ند. با همه این تالش ها، ش��خصًا خیلی 

امیدوار نیستم که بتوانیم به آن شرایط آرمانی برگردیم 

که خانواده محور اساسی تربیت باشد. امروزه نهادهای 

دیگ��ری غیر از خانواده، مثل آم��وزش در حال پررنگ تر 

ش��دن هس��تند. خیل��ی بدت��ر اینک��ه نهادهای��ی غی��ر از 

آموزش وپ��رورش ه��م دارن��د وارد این عرصه می ش��وند 

و حت��ی ج��ای آموزش وپ��رورش را ه��م می گیرن��د. اگر 

یک زمانی کتاب، رس��انه اول کودکی ب��ود و کودکان در 

مدارس کتاب می خواندند، اآلن دیگر کتاب رسانه اول 

نیس��ت! امروزه بیشتر از خانواده و حتی مدرسه، بچه ها 

ب��ا وس��ایل الکترونیکی هوش��مند دمخور هس��تند و در 

فضای مجازی رشد و نمو پیدا می کنند. بااین حال هنوز 

یک اس��تدالل ب��ه نفع مهدکودک در کنار اس��تدالل به نفع خان��واده قابل طرح 

اس��ت که اش��اره به همان کارکرد مراکز تربیت کودک در ایجاد عدالت اس��ت. 

به نظر می رس��د به پش��توانه چنین دالیل��ی می توان به حمای��ت از نهاد خانواده 

پرداخت. کس��انی مثل برنش��تاین  یا بوردیو  معتقدند آموزش و به طور مشخص 

مدرس��ه در دنیای مدرن تبدیل به نهادی ش��ده که تبعیض را بازتولید می کند، 

زی��را دانش آموزان از ابتدا به صورت برابر ش��روع نمی کنند. برنش��تاین مس��ئله 

»کدهای زبانی باز و گس��ترده« را مطرح می کند و می گوید که ادبیات مدرس��ه، 

ادبیات طبقه متوسطه جامعه است؛ بنابراین کودکانی که متعلق به طبقه باالتر 

هس��تند، وقتی وارد مدرسه می شوند، خیلی راحت تر می توانند پیشرفت کنند 

تا کودکان طبقه کارگر که با این زبان آش��نا نیس��تند. در فرایند آموزش رس��می 

کودکان از همان ابتدا کودکان طبقه باال و متوسط به عنوان »باهوش« و کودکان 

طبق��ه کارگر به عنوان »کم هوش« برچس��ب می خورند؛ آن ها بهتر در دانش��گاه 

قبول می ش��وند، این ها کمتر و همین طور ادامه پیدا می کند. بوردیو هم معتقد 

اس��ت که کودکان با س��رمایه های اجتماعی متفاوتی وارد مدرس��ه می ش��وند. 

کودکانی که سرمایه های اجتماعی و فرهنگی بیشتری دارند، موفق ترند، ولی 

این سرمایه ها خیلی وابسته به سرمایه اقتصادی اند. در نتیجه پولدارها موفق تر 

از طبقات فقیر هستند. بر این اساس نتیجه می گیرند که برای عدالت آموزشی، 

بیاییم ش��رایط قبل از مدرس��ه را برابرتر کنیم. خیلی از سیاست های اجتماعی 

این ش��ده ک��ه با خان��واده و م��ادران کار کنند، ش��رایط تغذیه را درس��ت کنند و 

امکان��ات دیگری به وج��ود بیاورند. در کش��ورهایی مثل آمری��کا در تالش اند تا 

آموزش های قبل از مدرسه در مهدکودک ها را اجباری کنند. در این صورت، آن 

تمایز کمتر می شود و کودک کم کم آماده می شود تا بتواند زبان رسمی مدرسه 

را مورد اس��تفاده قرار دهد. در دنیای ام��روز، نقش خانواده و مراکز مهدکودک 

در دنی��ای کودکی خیلی مهم اس��ت، چون تنها از ای��ن طریق اتهام تبعیض آمیز 

ب��ودن نظام آموزش رس��می را تا حدودی می ت��وان تعدیل کرد. بر این اس��اس، 

مهدکودک ه��ا و آموزش های قبل از دبس��تان باید بیش��تر در مناط��ق دوزبانه و 

محروم راه اندازی ش��وند تا ک��ودکان این مناطق به پایه ای برس��ند که بچه های 

مناطق مرکزی تر و مرفه تر امکان رقابت داشته باشند. در این خصوص استدالل 

دیگری نیز می توان مطرح کرد. در کش��ور ما با اینک��ه عنوان »آموزش وپرورش« 

داری��م، آموزش وپرورش عماًل منحصر به آم��وزش گردیده و چهره اصلی کودک 

که خالقیت و بازی و این هاست، در این فضای رسمی آموزشی گم شده است. 

به نظر می رس��د مراکز پیش از دبس��تان می توانند این خأل را پوشش دهند. هر 

چن��د که ما باید این نکته را از نظر دور نکنیم که مهدکودک ها اآلن در حال دور 

شدن از آن چیزی هستند که باید می بودند. مهدکودک ها قرار نبود که شعبه ای 

از مدرسه باشند، بااین همه اآلن شما ببینید که بچه ها را دارند آماده می کنند که 

قبل از دبس��تان، انگلیسی، ریاضی و ... یاد بگیرند. مهدکودک ها قرار بوده که 

باغ و بهار کودکی باش��ند، ولی اآلن مثل مدارس، بازداشتگاه کودکی شده اند. 

م��ن فکر می کن��م که این امر انح��راف از فلس��فه مهدکودک ها در ایران اس��ت.

بعضًا مطرح می ش��ود که در دنیای مدرن 
اساس��ًا خان��واده تخصص الزم ب��رای تربیت را 
ن��دارد، یعن��ی ع��اوه بر اینک��ه امکان��ش را به 
دالیلی مانند اش��تغال و ... ن��دارد، توانمندی 

هم ندارد. شما این قرائت را قبول دارید؟
اینکه تربیت یک امر تخصصی ش��ده یک واقعیت است؛ 

ام��ا م��ن به هیچ عن��وان مطل��وب نمی دانم که م��ادران و 

پ��دران ک��ودکان را تحوی��ل متخصصین بدهن��د، با این 

اس��تدالل که ما بلد نیستیم. هیچ متخصصی نمی تواند 

پ��در و م��ادر انج��ام می دهن��د.  آن کاری را بکن��د ک��ه 

بااین حال به عن��وان یک واقعیت باید قبول کنیم که این 

اتف��اق افتاده و قس��مت زی��ادی از دنی��ای کودکی تحت 

تأثیرهمین واقعیت اداره می ش��ود. به نظر من، این عدم 

تخص��ص والدین بیش��تر از اینکه در ُبعد پرورش باش��د، 

در بعد آموزش اس��ت. در بعد آموزش از ضروریات اس��ت 

که کودکان از افراد متخص��ص آموزش ببینند، ولی من 

احس��اس می کنم تربیت چی��زی جدا از آموزش اس��ت. 

زمینه مش��ارکت در خانواده 
در مقایسه با مدرسه، قوی تر 
اس��ت.  ک��ودک در خان��واده 
مدرس��ه  در  ول��ی  »س��وژه«، 
خان��واده  در  اس��ت.  »اُب��ژه« 
کودکان در فرآیند مدیریت 
ول��ی  دارن��د،  مش��ارکت 
کودکان در آموزش وپرورش و 
مدرسه قسمتی از یک پروژه 

کاری هستند.
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

تربی��ت ایج��اد منش ه��ای الزم برای زندگی اس��ت. من تربیت را بیش��تر تربیت 

اخالق��ی و عاطفی می دانم ک��ه اتفاقًا در م��دارس امکانش وجود ن��دارد. اتفاقًا 

مادربزرگ ها و پدربزرگ های ما در این مورد بیشتر متخصص هستند تا استادان 

دانش��گاه. اآلن مسئله ما بیش��تر از اینکه عدم تخصص پدر و مادر در امر پرورش 

باش��د، عدم وجود وقت کافی است. اگر فضای کار و سیاست های کاری طوری 

تغییر پیدا کند که مادران و پدران بتوانند بیشتر کنار بچه ها باشند و یا امکانات 

شهری و این فضاهایی که پدر و مادر را از کودک جدا می کنند، بازگشت کودک 

را به دامان پدر و مادر بیشتر کند، من مطمئنم آن اتفاق می افتد.

به نظر ش��ما حکوم��ت و نهادهای مرتبط ب��ا آن باید در مقوله 
تربیت کودکی ورود داش��ته باش��ند یا خیر؟ اگر قرار اس��ت ورود 

کنند باید چگونه باشد؟
من نگاهم در این مس��ائل جامعه گرا اس��ت؛ یعنی احس��اس می کنم که دیدگاه 

لیبرالی مبتنی بر منطق بازار جواب نمی دهد. بعضی چیزهاست که به شرافت 

انس��ان بس��تگی دارد، مثل کار، آموزش، بهداش��ت. این ها ش��رایط اولیه برای 

زیست ش��رافتمندانه انسان است. این ها کاال نیس��تند که ما سرنوشتشان را به 

دس��ت بازار بسپریم تا هر کسی بیش��تر پول داشت بیشتر بخرد، بهترش را جدا 

کن��د یا اص��اًل همه اش را مال خ��ودش کند و به کس دیگری نده��د! در این طور 

جاه��ا از جمل��ه تربیت دوره کودک��ی، من معتقد هس��تم که دولت ه��ا باید وارد 

ش��وند. بنا ب��ه قانون اساس��ی »آموزش وپ��رورش عمومی رای��گان، وظیفه دولت 

است«؛ اینجا اگر دولت عقب بکشد، از وظایف خودش عدول کرده است. دولت 

خیل��ی جاها که نباید دخالت کن��د، دخالت می کند و آنجا که باید دخالت کند، 

دخالت نمی کند. خیلی غم انگیز اس��ت وقتی می بینیم ک��ه می گویند ما تقریبًا 

چی��زی به ن��ام آم��وزش رایگان در کش��ور نداریم؛ ای��ن خیلی خطرناک اس��ت و 

انس��جام اجتماعی را به خطر می اندازد. من به شدت مخالف و نگران هستم که 

دولت در این حوزه ها ورود نکند. می دانید چه تعداد بچه به خاطر نداشتن پول 

در مدارس تحقیر می ش��وند یا از آموزش محروم اند. آموزش قبل از دبس��تان که 

پیش کش، از مدارس ابتدایی هم دارند محروم می شوند. البته من خودم معتقد 

هس��تم که دولت در حوزه کیفی��ت محتوای آموزش نباید دخال��ت کند که اآلن 

دارد دخالت می کند. اصاًل قرار نیس��ت که کتاب های درسی را دولت بنویسد. 

دول��ت وظیف��ه اش نه تولی��د محتوا اس��ت و نه کنت��رل محتوای آموزش��ی، بلکه 

تضمی��ن اصل آموزش برای همه کودکان اس��ت. تولید کم��ی و کیفی محتوای 

آموزشی کار اصناف متخصص است.

وضعیت مش��ابهی هم در کتاب های کودکان داری��م. در دنیا، اصواًل کتاب های 

کودکان تا حدی اس��تثناء هستند، یعنی هیچ جا این گونه نیست که کتاب های 

کودکان مطلقًا مثل کتاب های بزرگ ساالن باشد. ولی در بعضی از کشورها این 

کنترل را دولت انجام می دهد، در بعضی از کشورهای دیگر هم این را نهادهای 

صنفی انجام می دهند. من فکر می کنم اینجا هم وضعیت همین گونه است.

در بحث نظارت بر محتوا باید یک کس��ی دخال��ت کند، چون کودک خودش فاقد 

دسترس��ی به س��ازوکارهای نهادینه قدرت در جامعه اس��ت و نمی تواند به دفاع از 

حقوق خودش بپردازد. این ها نهادهای مدنی و نهادهای صنفی جامعه، مثل نهاد 

معلمان، دانش��مندان علوم تربیتی و جامعه شناس��ان هستند که باید به انجام این 

امر بپردازند. اینکه دولت وارد ش��ود، من به ش��دت مخالفم، زیرا مطلقًا شایستگی 

ن��دارد و دولت فی نفس��ه عمدتًا این را یک ش��عبه ای از ایدئولوژی خودش می کند 

و ب��ه محتوایی اجازه نش��ر می دهد که ایده ه��ای آن ها را تأیی��د و بازتولید کند. در 

تصدی گ��ری دول��ت، نهایتًا کارمن��دان ای��ن کار را انجام می دهند؛ ام��ا کارمندان 

دول��ت ک��دام دان��ش و تخص��ص را دارن��د؟! مث��اًل در اداره کت��اب وزارت چند نفر 

جمع می ش��وند و کتاب های اندیش��مندان مملکت را بررس��ی می کنن��د، اگر این 

کار را به خود اندیش��مندان بس��پریم و ب��ه و به جامعه ای که مخاط��ب این کتاب ها 

هس��تند بررس��ی دقیق تر انج��ام خواهد ش��د. در مقوله تربیت ک��ودکان نیز وضع 

به همین قرار اس��ت و حت��ی دخالت نهادی مثل دولت وضعی��ت را خیلی وخیم تر 

ه��م می کند. مطالعات کودک��ی می گویند: »ما با کودکی س��روکار نداریم، بلکه با 

کودکی ه��ا و فرهنگ های کودکی س��روکار داریم«. اگر معتقد باش��یم که کودکی 

امر واحدی اس��ت و داریم از یک موجود واحد صحبت می کنیم، آن وقت می توانیم 

یک نس��خه واحد ب��رای همه ش��ان بپیچیم؛ اما واقعیت این اس��ت ک��ه کودکی که 

در س��نندج اس��ت با کودکی که در خراس��ان اس��ت، از زمین تا آس��مان فرق دارد، 

مث��اًل فرهنگ��ش متفاوت اس��ت. این تکثره��ا را نمی توانی��م نادیده بگیری��م. بنده 

معتق��د ب��ه وجود یک اس��تاندارد معی��ن در تربیت و ش��خصیت کودک نیس��تم که 

ناظ��ر اعمال این اس��تاندارد هم دولت باش��د. باید متناس��ب با ش��رایط هر جامعه 

مخاطب از بس��ته های متفاوتی اس��تفاده کنیم. مس��ئله بعد، مربیان هستند. من 

فک��ر می کنم ضعفی که دامن گیر معلمان و مربیان اس��ت و این ابتذالی که اآلن با 

آن مواجه هس��تیم، مربوط به نظام جذب و گزینش ما اس��ت. دولت باید شرایطی 

را ب��ه وج��ود بیاورد ک��ه باهوش ه��ا و نخبه ها ج��ذب مربی گری ش��وند؛ اگر چنین 

ش��رایطی را به وج��ود بیاید، آن وقت ش��ما ببینید که چه کیفیتی ایجاد می ش��ود.

ناظر ب��ه عدم مداخله دول��ت در امر تربیت ک��ودک، دیدگاه 
مقابلی مطرح است که به تربیت دینی اهمیت محوری می دهد و 
حاکمی��ت نیز در این حوزه نقش هدایتگ��ر دارد. با محدود کردن 
فضای ورود حاکمیت، سکوالریس��م تربیتی شکل می گیرد. نظر 

شما دراین باره چیست؟
من اصاًل دوست ندارم بچه من یک چیزی دربیاید که با ارزش های دینی جامعه 

ما ناس��ازگار باش��د، ولی تجربه این را به من یاد داده ک��ه دولت بدترین معلم در 

ای��ن حوزه اس��ت. دولت در آم��وزش دادن دارای صالحیت نیس��ت. دولت باید 

ش��رایطی را به وجود بی��اورد که مثاًل ح��وزه علمیه قم بیاید آم��وزش بدهد. این 

وضعیت هم��ه را مذهب گریز کرده اس��ت. دولت نباید متولی ام��ر تربیت دینی 

کودکان باش��د، دولت باید جاده صاف کن باشد، اگر مانعی سر راه آموزش های 

مذهبی است بردارد؛ اما اینکه چه کسی آموزش بدهد و چه چیزی را، به دولت 

ربطی ندارد. کدام روایت مذهبی را ش��ما می خواهید آموزش دهید؟! به تعداد 

علم��ای حوزه علمیه قم راجع به آموزه های دینی قرائ��ت وجود دارد. اگر دولت 

یک��ی را آم��وزش می دهد، فرض که درس��ت ترین قرائت و آموزه هم باش��د، بقیه 

چه؟ بنابراین به نظر من بنا به ش��واهد تجربی، تاریخ��ی و فنی دولت نمی تواند 

ارزش های دینی جامعه و آموزش آن ها را نمایندگی کند.

ب��ه نظ��ر ش��ما در کن��ار مهدک��ودک ی��ا ب��رای بهت��ر ک��ردن 
مهدکودک ه��ا، اگ��ر بخواهی��م ب��ه دولت ی��ا جامع��ه متخصصین 
فهرستی از فعالیت ها و اولویت های کاری بدهیم، این کارهای مهم 

چه هستند؟
اول، بن��ا به قانون اساس��ی آم��وزش عمومی و رایگان وظیفه دولت اس��ت. اگر 

دولت به س��مت دیگری می رود و خیلی هم پیش رفته است، به سمت شکست 

خطرناک��ی رفته و باید برگردد. دوم آن که گمش��ده نظ��ام آموزش وپرورش ما، 

غفل��ت از »پ��رورش« اس��ت؛ غفلتی ک��ه اصواًل روی مهم س��که کودکی اس��ت. 

بچه ه��ا مس��تعمره و ب��رده آم��وزش ش��ده اند و پ��رورش گ��م اس��ت. متأس��فانه 

»آموزش وپ��رورش« به »آموزش« تقلیل پیدا کرده اس��ت. »پرورش« یعنی اینکه 

ش��ما اج��ازه دهید ک��ه خالقی��ت و اس��تعداد بچه ها ش��کوفا ش��ود. این صفت 

پرورش��ی در حال حاضر یک جور به زور چپاندن ایدئولوژی تبدیل ش��ده است 

که همه حتمًا باید مس��لمان و این طور شوند. در حالی که همه بر فطرت خدا و 

بر فطرت ابراهیم هستند. 

همه دین دار هستند، ولی با روش های خاص خودشان. با این رویکرد، پرورش 

یعنی ش��ما بذر خوب فراهم کنی، این ب��ذر را در یک خاک خوب بگذاری و در 

ش��رایطی باش��د که در آن آفت نباش��د، اجازه بدهید آفتاب به آن بخورد، به آن 

آب بدهید، علف هرز را بزنی تا آن بش��ود که در فطرتش بوده اس��ت. پیشنهاد 

دیگرم در همین راستاس��ت ک��ه نهادهای کودکی قبل از دبس��تان باید خیلی 

گس��ترش پی��دا کنن��د، خصوصًا با اولوی��ت مناطق مح��روم و مناط��ق دوزبانه. 

عالوه بر این، تفاوت بین نهادهای کودکی قبل از دبس��تان و دبس��تان محترم 

شمرده ش��ود، یعنی مبتنی بر ارزش های کودکی باش��د، نه ارزش های معلم، 

ایدئولوژی و ارزش های بزرگ س��االن. درستش این است که در مهدکودک با 

بچ��ه راه بیایند. بچه از آن محیط لذت ببرد. الب��ه الی آن لذت، آموزش هم در 

لفافه ای از بازی به کودک ارائه شود. این در نظام آموزش وپرورش ما گم شده 

اس��ت؛ این را تقویت کنند. اگر مهدکودک های ما بش��وند کالس آموزش زبان 

انگلیس��ی، این خیلی اشتباه اس��ت. بچه حتمًا باید با بالش و اسباب بازی اش 

برود مهدکودک، نه با کیف و کتاب. این تجربه ای اس��ت که کش��ورهای موفق 

دنیا پشت سر گذاشته اند.

در مواردی از 
جمله تربیت دوره 

کودکی، من معتقد 
هستم که دولت ها 

باید وارد شوند. بنا 
به قانون اساسی 
»آموزش وپرورش 
عمومی رایگان، 

وظیفه دولت است«؛ 
اینجا اگر دولت 
عقب بکشد، از 
وظایف خودش 

عدول کرده است
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مهدکودک

گفت و گو با مسئول کمیته تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش:

نقشه نداریم!
طراحی الگوی نظری در زمینه تربیت دوره کودکی، اولین گام پیش از هر اقدام است 

گفت و گو
آسیه سادات میرمحمودی - رضوان اسامی

جوان و ُتنک بودن دانش و مطالعات تربیت کودک به ویژه در سطوح مبنایی از جمله مسائلی است که در صدر فهرست مسائل تربیت اوان کودکی 
کشور در حال حاضر قرار می گیرد. این خأل بنیادین، عرصه سیاست گذاری تا میدان عمل تربیت کودک را متأثر کرده و نهایتًا منجر به وضعیت 
مبهم، پرمناقشه و نابسامان ارزشمندترین دوره تربیتی سرمایه های انسانی کشور شده است. در راستای تبیین این مسئله و بررسی وجوه آن، 
پای صحبت های حجت االسام دکتر علیرضا صادق زاده قمصری نشسته ایم که در حوزه نظری تعلیم و تربیت به ویژه از منظر فلسفی و اسامی، 
دانش و سابقه طوالنی و پرباری دارند. ایشان با دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه تربیت مدرس 
فعالیت می کند. وی در کارنامه خود، سابقه مسئولیت مرکز مطالعات تربیت اسامی قم، مدیریت گروه پژوهشی تعلیم وتربیت اسامی در 
پژوهشگاه تعلیم و تربیت، سردبیری فصلنامه تخصصی کتاب تربیت اسامی، مسئولیت کمیته تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین، عضویت 

در کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقاب فرهنگی و سرپرستی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان را دارد.

نظر شما راجع به نظام مطلوب تربیت کودک چیست؟
ْقِش  َغِر َکالنَّ به رغم اینکه در متون دینی ما وارد ش��ده اس��ت که: »اْلِعْلُم ف��ی الصِّ

ِف��ی اْلَحَجِر «، تربی��ت دوران کودکی، به تعبیر دیگر »تربیت پیش از دبس��تان«، 

بحث مغفولی در نظام تربیتی کشور ماست. در حالی که بنا بر مطالعات علمی، 

ش��کل گیری 6۰-7۰ درصد ش��خصیت فرد، در این دوران و به وسیله خانواده 

و کم��ک نظام های آموزش��ی دیگر رخ می دهد. لذا بنا به آنچ��ه ما از متون دینی 

می فهمیم، در نظام مطلوب تربیت اس��المی، ش��روع فرآیند تربیت را حتی باید 

پیش از تولد کودک و از هنگام انعقاد نطفه و دوران مهم و حس��اس بارداری در 

نظر گرفت. بنا بر نظریه مشهور حکمت صدرایی مبنی بر »جسمانیه الحدوث و 

روحانیه البقا« بودن نفس انسان، در این دوران همان طور که جسم انسان شکل 

می گیرد، روح هم متأثر از همین تحوالت جسمی در حال شکل گیری است. 

با این وصف آنچه عموم سیاستگذاران فرهنگی و تربیتی و کارگزاران تربیتی از 

تربیت کودکی تصور دارند و آنچه که اآلن به عنوان تربیت کودکی در خانوادهها 

و مراکز تربیت اوان کودکی می بینیم،  ش��کل بس��یار ناق��ص و نامطلوبی از این 

فرآیند است.

ما در سال های بعد از انقالب، بیشتر بر تربیت رسمی تأکید کرده ایم و حتی در 

این نظام هم دوره دبستان زیاد مورد توجه نبوده است. البته تالش هایی شد، از 

جمله در اوایل پیروزی انقالب اسالمی، در طرح »کلیات نظام آموزش و پرورش 

جمهوری اس��المی ایران«  بنا داش��تند که آموزش عمومی را از س��نین پایین تر 

)پن��ج و نیم س��ال تمام( ش��روع کنند و اس��م مرحله نخس��ت آن را هم گذاش��ته 
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بودند »دوره اساس« که بنا بود دو ساله باشد. متأسفانه در اجرا، به جای شروع 

تح��ول از این مرحله، به س��مت تغییر در نظام آموزش متوس��طه رفتند؛ هر چند 

در سال های بعد، دوره »پیش دبستانی« مطرح شد تا برای آمادگی بچه ها برای 

ورود به مدرس��ه، یک س��ال )به صورت اختیاری و داوطلبانه( به دوره تحصیلی 

آموزش عمومی اضافه شود.

 اما س��وگمندانه بای��د اذعان کرد که در همه این س��ال ها، به طور عمده توجه به 

مراک��ز تربیت��ی پیش از دبس��تان به عنوان یک بح��ث اضطراری بوده اس��ت و ما 

آنچنان که باید و ش��اید به اهمیت ذاتی این موضوع توجه نکردیم. این در حالی 

اس��ت که مطالعات مختلف نشان می دهد که بازدهی سرمایه گذاری تربیت در 

دوره اولیه کودکی آنچنان زیاد است که با مراحل دیگر رشد انسان قابل مقایسه 

نیست؛ یعنی با سرمایه گذاری روی تربیت دوره کودکی به نسبت دوره نوجوانی 

و جوانی، به تعبیری با هزینه یک، صد برابر سود می کنیم.

با چنین اهمیتی، وضعیت داشته های نظری مطالعات تربیت اسامی 
ناظر به دوره کودکی در ایران و دیگر کشورهای اسامی را چطور ارزیابی 

می کنید؟ با توجه به این وضعیت چه باید کرد؟
 ب��ه نظر من برای اینکه در زمینه نظ��ام تربیت کودک در عمل کار خوبی صورت 

بگیرد، اول باید بحث نظری قابل قبولی متناسب با شرایط جامعه معاصر انجام 

ش��ود که متأس��فانه می توانم بگویم در نظریه پردازی تربی��ت اوان کودکی وضع 

مناس��بی نداریم و بیش��تر تالش های ما جنبه عملی و تجربی دارند و با آزمون و 

خطا همراه هستند.

ما در مبانی نظری س��ند تحول بنیادین گفته ایم که تربیت، ابعاد و ساحت های 

مختلفی دارد. 

یک بعد، تربیت علمی و در سطح اولیه آن سواد و مهارت های سه گانه خواندن، 

نوش��تن و حساب کردن اس��ت که متأسفانه نظام تربیت رس��می ما بیشتر روی 

این بعد س��رمایه گذاری می کند. اما ش��کلگیری ش��خصیت و هویت آدمی ابعاد 

مختلفی دارد که فراتر از ُبعد علمی است. فرد برای اینکه به زندگی شایسته ای 

در ابع��اد فردی و اجتماعی دس��ت پیدا کن��د، باید در همه این ابع��اد و از همان 

کودکی رشد کند.

 به عنوان نمونه توصیه متون دینی بر این که »هنگام تولد، اذان و اقامه در گوش 

بچه بخوانید«، نمادی اس��ت از اینکه روی تربی��ت دینی کودکان از ابتدای تولد 

باید کار کرد، ولی متأسفانه در این ساحت مهم هم وضع ما نامطلوب است، مثاًل 

می رویم س��راغ اینکه با کودکان در دوران پیش از دبستان حفظ قرآن کارکنیم 

که مثاًل بچه هایمان در س��نین پایین بتوانند حافظ ش��وند، یا مثاًل کلمات قرآن 

را با ش��ماره صفحات یاد بگیرند و...! در صورتی که واقعًا معلوم نیست در سیره 

اولی��ای دین و متون دینی ای��ن موضوع این قدر مورد تأکید باش��د؛ بلکه به نظر 

می رسد آموزه های اسالمی بیشتر در تربیت دینی کودک بر پرورش جنبه های 

معنوی و ش��کوفایی فطرت انس��انی و توحی��دی و تأدب ب��ه آداب اخالقی توجه 

کرده اس��ت تا روی ظواهری همچون حفظ س��وره های قرآن. در مجموع به رغم 

تالش هایی که در تربیت دینی کودک وجود دارد، وضعمان در این حوزه را حتی 

به لحاظ نظری نامطلوب می دانم.  به هر حال رشد همه ابعاد شخصیت و تربیت 

هوی��ت آدم��ی � از جمله در ابعاد جس��مانی، اجتماعی و هن��ری � از همان دوران 

کودکی ش��روع می شود، هر چند به دلیل اینکه بچه ها هنوز به سن رشد فکری 

نرسیده اند و تفکر انتزاعی در آن ها ایجاد نشده است، زمینه سازی های تربیتی 

در این دوره بیش از اینکه مستقیم و با تأکید بر حوزه شناختی باشد، غیرمستقیم 

خواهد بود. بنابراین بر اس��اس همان مبانی اسالمی، فکر می کنم هر چقدر در 

تربیت کودکی روی عناصر شکل گیری و زیرساخت های هویت در ابعاد مختلف 

کار کنی��م، برنده هس��تیم. اآلن ما معمواًل خیل��ی زود می خواهیم کارمان بازده 

داشته باش��د، امروز انجام می دهیم و می خواهیم فردا نتیجه بگیریم، در حالی 

که باید حداقل بیست سال بگذرد تا ما بفهمیم که این مادر در کودکِی فرزندش 

چه کرده است. در سیره اولیای الهی هم ما این توجه را به خوبی می بینیم. مثاًل 

اگر حضرت امام حس��ن )علیه الس��الم( به عنوان یک خطی��ب توانمند، معاویه و 

حکومت اموی را زیر سؤال می برد یا همین طور حضرت زینب )سالم الله علیها( 

آن نقش مهم را در تداوم نهضت حسینی ایفا می کنند، ریشه این خصوصیات را 

باید در تربیت دوران کودکی این حضرات توسط مادر و پدر جستجو کرد. به نظر 

من در نظام تربیتی معاصر نیز باید به این نکات توجه کنیم در حالی که متأسفانه 

در می��ان خانواده های مذهبی نیز این مباحث تا حدود زیادی مغفول هس��تند.

فضای کنونی جامعه در پیروی از الگوی شایسته تربیت کودکی را 
چگونه می بینید؟

 در حال حاضر، خانواده های ما از آن خانواده مطلوب بس��یار فاصله گرفته اند و 

نقش مادری بس��یار کمرنگ شده است. مثاًل بس��یاری از خانم های فرهیخته و 

تحصیل کرده وقتی می بینند که فقط بنا برشرایطی برای فرزندان خود مادری 

می کنند، در خودشان احس��اس کمبود یا احساس کم تأثیری دارند؛ زیرا تصور 

رایج این اس��ت که اگ��ر خانم های تحصیل ک��رده رئیس اداره، اس��تاد، نماینده 

و... ش��وند، اثرگذاری بیشتری دارند. متأسفانه این احساس و تلقی فرودستی 

نسبت به نقش مادری را در تمام جامعه حتی در برخی زنان متدین نیز مشاهده 

می کنیم.

ع��الوه بر این فضای بیرونی نیز به گونه ای اس��ت ک��ه ابزارهای مربوط به فضای 

مجازی به شدت دارند تأثیرگذار می شوند. در عموم خانواده ها بچه ها را خیلی 

زود گرفتار این دس��تگاه های الکترونیکی کرده ایم. این ها نشان می دهد که ما 

ب��رای تربیت فرزن��دان به نحو مطلوب حتی در محیط خانواده معاصر نقش��ه ای 

نداری��م. در ای��ن دنی��ای پرهیاهو و پرتالطم دیگ��ر تکیه صرف بر آن ش��یوه های 

سنتی تربیتی جواب نمی دهد. بلکه به نظر می رسد باید آنها را با توجه به مبانی 

اسالمی و متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی بازنگری کرد و شکل جدیدی از 

نقش آفرینی در تربیت فرزندان را ترسیم نمود.

جایگاه نهادی به نام مهدکودک در نظام تربیت اسامی چیست؟
من فکر می کنم ما باید در اینجا نیز ناظر به ش��رایط اجتماعی و فرهنگی جامعه 

معاص��ر اجتهاد کنیم؛ نمی ش��ود با یک ن��گاه ُصلب و غیرمنعطف با این مس��ئله 

برخ��ورد کرد. مثاًل یک��ی از بحث های ج��دی جامعه امروز، کار و اش��تغال زنان 

اس��ت. وقتی به هر دلیل کار زنان در جامعه جدی ش��ده، ما نمی توانیم روی آن 

خط قرمز بکش��یم و بگویی��م در نگاه اس��المی زنان خوب اس��ت در محیط های 

بیرون از خانه کار نکنند. بله، ش��اید در وضع مطلوب بگوییم بهتر است خانم ها 

حتی االمکان زندگی خانوادگی را بر کار در محیط بیرون از خانه ترجیح دهند، 

اما وقتی مشاهده می کنیم که درصد قابل توجهی از زنان جوان ما درعین حالی 

که فرزند دارند، مش��غول به کار هس��تند، باید شیوه متناس��بی از تربیت دوران 

کودک��ی را برای این خانواده ه��ا در قالب های دیگر )نظی��ر مهدکودک و مراکز 

پیش دبستانی( مطرح کنیم. هر چند بهتر است این نوع تربیت حتی االمکان با 

حضور و مشارکت والدین به ویژه مادر باشد. فی المثل در یک مجتمع مسکونی 

بزرگ، محلی باشد که مادران شاغل با همدیگر قرار بگذارند و به همدیگر برای 

تربیت فرزندان کمک کنند.

ناظر به این توضیحات، چالش های اصلی در عرصه سیاست گذاری 
تربیت دوره کودکی را چه می دانید؟ چه زیرساخت هایی باید ایجاد بشود 

و وظیفه مسئوالن در این باره چیست؟
 من پژوهش ناظر به طراحی الگوی نظری در زمینه تربیت دوره کودکی را مقدم 

بر هر کار و بحث دیگری می دانم. ما باید یک نقشه کالن راجع به تربیت کودک 

از پیش از تولد تا بدو ورود به مدرسه داشته باشیم و در آن با توجه به واقعیت های 

جامع��ه معاصر، اص��ول و سیاس��ت ها و اولویت ه��ای تربیت در ای��ن دوران مهم 

وحس��اس را تعیین کنیم. آنگاه آمادگی ها و هماهنگی بین همه عوامل س��هیم 

و مؤثر در این فرآیند را به وجود بیاوریم تا تربیت کودکان در جامعه اس��المی ما 

هم به خوبی طراحی، برنامهریزی، مدیریت و اجرا شود؛ اآلن ما چنین نقشه ای 

نداریم. متأس��فانه در ذهن سیاس��ت گذاران فرهنگی ما همچن��ان نگاه تربیت 

رس��می بر غیررس��می غلبه دارد، طوری که در دورانی حتی تربیت غیررسمی 

را تربی��ت حس��اب نمی کردند و فکرش��ان این بود که تربیت یعن��ی همان که در 

مدرس��ه اتفاق می افتد! درحالی که ش��کل غیررسمی تربیت مؤثرتر است و دنیا 

هم به این نتیجه رسیده است.

این بی توجهی به تربیت غیررسمی به ویژه در تربیت دوره کودکی را 
ناشی از چه می دانید؟

عدم توج��ه تربیت غیررس��می مخصوص��ًا در دوران آغازین رش��د انس��ان، علل 
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مختلفی دارد؛ اول اینکه فرهنگ عمومی ما به سمتی رفته است که اگر تربیتی 

منجر به مدرک نشود، خیلی نگرش خوبی نسبت به آن نداریم. رفتن فرزندمان 

به ی��ک کالس آموزش��ی آزاد و گرفتن ی��ک گواهینامه برای م��ا ارزش دارد، اما 

مثاًل رفتن به مس��جد و تأثیرپذیری از یک جریان غیررس��مِی صمیمی و عاطفی 

را حساب نمی کنیم و می گوییم که نتیجه عینی ندارد!

عل��ت دوم، کم توجهی عملی عموم مدیران ارش��د سیاس��ت گذار ب��ه این دوره 

اس��ت. به عن��وان مث��ال، در ط��رح تح��ول بنیادین با توج��ه به ش��رایطی که در 

نظام تربیت رس��می داشتیم، می خواس��تیم به طریقی دوران پیش از دبستان 

را دریابی��م. پیش��نهاد کردیم که در این طرح به جای ش��ش س��ال تمام، بچه ها 

مدرس��ه رفتن به صورت الزامی را یک س��ال زودتر و در پنج س��ال تمام ش��روع 

کنند. تصمیم گیران امر به راحتی گفتندکه: »ما برای تأمین هزینه این تغییر، 

مش��کل مالی داریم و نمی توانیم!«؛ یعنی احساس ضرورت نکردند و در مقابل 

پیش��نهاد ح��ذف یک س��ال از دبیرس��تان برای پوش��ش هزینه های ای��ن تغییر 

می گفتند که »بچه ها را باید تا 18 س��الگی در مدرس��ه نگ��ه داریم«. در حالی 

که واقعًا معلوم نیست که آن سال آخر چقدر در تغییرات هویتی نوجوانان مؤثر 

اس��ت. حاال بعضی از دوس��تان باید بروند آن ادبیات غربی را بردارند و بیاورند 

که مثاًل »در فالن کش��ور ظاهرًا توس��عه یافته غربی، دارند این قدر برای تربیت 

دوره اوان کودک��ی هزینه می کنند«، بعد احتمااًل این مس��ئله برای مس��ئوالن 

نهادهای تصمیمگیر در بودجه مهم می شود و ممکن است در هنگام تخصیص 

بخش��ی از بودجه های فرهنگی در سطح ملی برای هزینه کردن در این زمینه 

احساس ضرورت کنند.

اشاره ای داشتید که در حوزه تربیت کودک نیاز به یک نقشه جامع 
یک  به عنوان  نمی تواند  بنیادین  تحول  سند  نظری  مبانی  آیا  داریم. 

زیرساخت و نقشه راه قرار بگیرد؟
س��ند تحول بنیادین اساس��ًا متعلق به نظام تربیت رسمی و عمومی در سنین 7 

الی 18 سالگی )نظام آموزش وپرورش( است و چندان تربیت زیر هفت سالگی 

را در بر نمی گیرد. با این حال بخش اوِل مبانی نظری سند تحول )فلسفه تربیت 

در جمه��وری اس��المی ایران( ک��ه در آن فلس��فه تربیت به معنای ع��ام را مطرح 

کرده ایم، می تواند پش��توانه ای باش��د برای اینکه ما الگوی نظ��ری برای تربیت 

پیش از دبس��تان با همه ابعادش را طراحی کنیم؛ الگوی نظری که جامع باشد 

و به همه نیازهای جامعه کنونی معاصر در پرتو اندیش��ه اسالمی توجه کند و در 

آن هم��ه ابعاد این نوع تربیت و عوامل و نهادهای س��هیم و مؤث��ر در آن � از جمله 

خانواده، رس��انه و نهاده��ای اجتماعی همچون مهدکودک ه��ا و مراکز آموزش 

پیش از دبس��تان � را به طورجدی ببینیم. من به دبیرخانه ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگی پیش��نهاد داده ام که یک الگوی نظری و بومی جامع در مرحله پیش از 

دبس��تان طراحی شود؛ منتها گویا بنا به مشکالت مالی آن پیشنهاد مورد توجه 

قرار نگرفت.

 ضمن اینکه من فکر می کنم برای بعضی از بحث ها واقعًا باید یک فکر اساس��ی 

کرد تا نظام آموزش رس��می ما به سبب خألهای موجود در مراحل قبلی گرفتار 

نش��ود. مثاًل در س��ند تحول که پیشنهاد ش��ده بود تربیت رسمی عمومی از پنج 

س��ال تمام آغاز شود، بعضی از دوس��تان اعتراض داشتند که »متون دینی دوره 

هفت س��اله را تعیین کرده است و چرا ش��ما زودتر می خواهید بچه را وارد نظام 

آموزش رس��می کنید«. آنجا بنده مطرح کردم که در متون دینی ش��روع مدرسه 

از 6 س��ال را هم داریم. ضمن اینکه این س��ن )هفت س��ال( که در عموم روایات 

مورد اش��اره است، در صورتی است که خانواده کارش را درست انجام دهد. اما 

میدانی��م که عموم خانواده ه��ای کنونی طوری عمل می کنن��د که وقتی بچه ها 

وارد مدرس��ه می شوند، اولیای مدارس باید حداقل ش��ش ماه تا یک سال وقت 

بگذارند و خراب کاری های تربیتی خانواده را درست کنند! یعنی خانواده برای 

تربی��ت پیش از دبس��تان فرزن��د خود به ج��ای نقش مثبت چه بس��ا نقش منفی 

داشته است. حاال چکار کنیم؟ بنشینیم و بگوییم به آن کار نداریم؟!

بر همین اس��اس اس��ت که در نظام جامعی که من اسمش را گذاشته ام »الگوی 

نظ��ری تربی��ت کودک پیش از دبس��تان متناس��ب با فضای جمهوری اس��المی 

ایران«، باید این س��ؤال ها را جواب دهیم که ابعاد این تربیت چیست؟ اهدافش 

چیست؟ اصول حاکم بر این چیست؟ عوامل صحیح و مؤثر چه کسانی هستند؟ 

نقش هر کدام از این ها را تا حدی مشخص کنیم. 

م��ن در ای��ن مهم ش��ک ن��دارم ک��ه بای��د پیش نیاز ه��ر گون��ه سیاس��ت گذاری و 

برنامه ری��زی کالن و خ��رد برای تربیت کودک پیش از دبس��تان و حتی آس��یب 

شناس��ی دقی��ق وضع موج��ود، طراح��ی چنین الگوی نظ��ری بومی ب��ا تکیه بر 

مبانی اسالمی باش��د. اگر ما می خواهیم فردا، برای نظام آموزشی مراکز پیش 

دبس��تانی ایده های اجرایی بدهیم و تصمیمات کالن بگیریم، پشتوانه اش باید 

چنین الگویی باشد. 

تا چنین نکنیم، مجموعه ای از تدابیر را انجام می دهیم که حاصل اندیش��ه های 

ناآزم��وده و آزمون و خطا اس��ت و بعد از مدتی می فهمیم اش��تباه کرده ایم و تازه 

می فهمی��م ک��ه بچه هایمان در این دوران حس��اس از نقصان ای��ن تدابیر ما، چه 

ضربه های جبران ناپذیری خورده اند.

در طرح تحول بنیادین با توجه به شرایطی که در نظام تربیت رسمی داشتیم، می خواستیم به طریقی دوران 

پیش از دبستان را دریابیم. 

پیش��نهاد کردیم که در این طرح به جای ش��ش سال تمام، بچه ها مدرس��ه رفتن به صورت الزامی را یک سال 

زودتر و در پنج سال تمام شروع کنند. 

تصمیم گی��ران امر به راحتی گفتندکه: »ما برای تأمین هزینه این تغییر، مش��کل مالی داریم و نمی توانیم!«؛ 

یعنی احساس ضرورت نکردند و در مقابل پیشنهاد حذف یک سال از دبیرستان برای پوشش هزینه های این 

تغییر می گفتند که »بچه ها را باید تا 18 سالگی در مدرسه نگه داریم«. در حالی که واقعًا معلوم نیست که آن 

سال آخر چقدر در تغییرات هویتی نوجوانان مؤثر است.

سند تحول بنیادین و 
مهد کودک  ها

نکت��ه
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول »مهد« به مثابه سیاستی تشویقی برای افزایش جمعیت؛ درست یا غلط؟ 

از »فرزندآوری« تا »مادری«
در ش��رایط کنون��ی، جامعه ایران ب��ا بحران کاهش جمعیت مواجه اس��ت. 
چنین به نظر می رسد که مهدکودک به طرق گوناگون می تواند در جهت 
حل مسئله جمعیت و فرزندآوری یا تشدید آن نقش ایفا کند؛ گرچه ممکن 
است در نگاه نخست ضریب اثر ویژه ای نداشته باشد. بحث این است که 
از یک س��و، مهدکودک های موجود برای افزایش فرزن��دآوری خانواده ها 
چه نقش��ی می توانند ایفا کنند و از س��وی دیگ��ر در حالت مطلوب، نقش 
مهدکودک ها ی��ا نهادهای بدیل آن چیس��ت. در این راس��تا، گفت وگوی 
مش��ترکی با حضور جمعی از کارشناس��ان این حوزه ترتیب داده ش��د، از 
جمله آقای کاویانی منش)کارش��ناس ارش��د جامعه شناس��ی و پژوهشگر 
جمعیت شناسی کانون های تفکر ایران »ایتان«(، خانم قاسم پور)دانشجوی 
دکتری فلس��فه و کام اسامی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و 
خانواده(، خانم فداکار)دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه تهران( و خانم 
اس��ماعیل زاده)کارشناس ارشد فلس��فه تربیت و پژوهشگر تربیتی( که 

ماحصل این همفکری مشترک را در ادامه می خوانید.

اسماعیل زاده قاسم پور کاویانی منش فداکار
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مهدکودک

رصد: جن��اب کاویانی منش، با توجه به موضوع بح��ث میزگرد و به عنوان 
طلیع��ه بحث، اگر تصویری از ش��رایط جمعیتی کش��ور ارائ��ه بفرمایید، ممنون 

می شویم.

کاویانی منش: به طور کلی مس��ئله جمعیت را می توان با شاخص »نرخ باروری« 
مط��رح کرد ک��ه الگوی فرزندآوری بان��وان در یک جامعه را نش��ان می دهد. در 

کشور ما، این نرخ در حال کاهش است.

این شاخص در دنیا به دو صورت محاسبه می شود؛ یکی برای کل زنان و دیگری 

زنان متأهل. برای کل زنان، بین 1.9 تا ۲ است در آن حوزه و برای زنان متأهل 

حدود ۳.1 تا ۳.۲ است. به عبارتی اگر همه خانم های در سن بارورِی جامعه ما 

متأه��ل بودند و نرخ باروری ما مثاًل ۳ بود، تقریبًا مس��ئله جمعیت ایران از حالت 

بحران خارج می ش��د. در حالت فعلی، اگر سیاس��ت های جمعیتی مان را به طور 

عملی تغییر بدهیم � البته تا اآلن که تغییر نداده ایم � و حتی نرخ باروری مان مثاًل 

چن��د ده��م افزایش پیدا کن��د، باز هم در حدود س��ال 14۳۰ شمس��ی جمعیت 

کش��ور رو ب��ه کاهش می گ��ذارد. این کاهش خود ب��ا یک معضل دیگ��ری همراه 

است، یعنی بحران جمعیتی ما صرفًا کاهش شمار جمعیتی نخواهد بود. از سال 

196۰ تا ۲۰۲۰ میالدی، جمعیت باالی 6۰ سن ایران بین 5 تا 1۰ درصد در 

نوسان بوده و هست. از سال ۲۰۲۰ میالدی، این شاخص با شیب تندی شروع 

ب��ه افزایش می کند و تا س��ال ۲۰4۰ میالدی )حدود 14۲۰ شمس��ی(، به 15 

تا ۲۰ درصد می رس��د. در سال ۲۰5۰ میالدی، نرخ س��الخوردگی ۳۰ درصد 

خواهد بود؛ یعنی تقریبًا از هر ۳ ایرانی یک نفر باالی 6۰ سال خواهد بود!

رصد: در حال حاضر، از خانواده های تک فرزند کشور آماری وجود دارد؟
کاویانی من�ش: بن��ا ب��ه آم��ار س��ازمان ثب��ت اح��وال، ح��ول و ح��وش ۲۰ درصد 
خانواده ه��ای ایران��ی ت��ک فرزند هس��تند. البت��ه این می��زان احتمااًل ج��ا به جا 

می ش��ود. نکته مهم در برآوردهای جمعیتی، داش��تن یک س��ری از شاخص های 

آماری اس��ت ک��ه در حال حاض��ر نداریم! مث��اًل در ای��ران، محاس��به و اعالم نرخ 

ب��اروری هیچ متولی ن��دارد! در نتیجه شاخص س��ازی هم ص��ورت نمی گیرد که 

این ه��ا برخالف بند 14 سیاس��ت های کلی جمعیت اس��ت. از ای��ن رو آمارهای 

اعالمی چندان قابل اتکا نیستند.

قاس�م پور: نکته مه��م دیگر این اس��ت ک��ه به رغم مطرح 
ش��دن گفتمان جمعیتی در س��ال های اخیر، نرخ رش��د 

جمعیت هیچ تغییری نکرده است! آمارها نشان می دهد 

که نرخ رش��د جمعیت در بازه 1۳9۰ تا 1۳95 نس��بت 

به 1۳85 تا 1۳9۰ تغییری نداش��ته اس��ت. اگر اشتباه 

نکنم نرخ رش��د جمعی��ت در این م��دت روی حدود 1.7 

ثابت بوده است.

کاویانی منش: البته از س��ال 1۳7۲، 1۳7۳ نرخ رش��د 
جمعیت ایران کاهش��ی بوده و این ب��ازه ای که فرمودند، 

اولین دوره ای اس��ت که نرخ رش��دمان کاهش��ی نیست، 

منتها این رقم پایدار نخواهد بود و کاهشی می شود.

ف�داکار: از اینکه چند درصد از بچه های زیر هفت س��ال 
به مراکز پیش دبس��تان و مهدک��ودک مراجعه می کنند، 

آماری داریم؟

رصد:  متاس��فانه آمار دقیقی موجود نیس��ت، اما بر 
مبن��ای ی��ک خوداظه��اری در س��ال 9۲، 8۰ درص��د از 

کودکان ثبت نامی پایه اول دبس��تان به نوعی دوره پیش 

از دبس��تان را گذرانده ان��د. جال��ب اینک��ه ن��رخ پوش��ش 

س��ازمان بهزیس��تی و وزارت آموزش و پ��رورش در حالت 

خوش بینانه نهایتًا بین 4۰ تا 6۰ درصد کل کودکان آن 

ب��ازه س��نی اس��ت؛ ل��ذا ب��ا ف��رض درس��ت ب��ودن ای��ن 

خوداظه��اری، مش��خص نیس��ت مابق��ی کج��ا آم��وزش 

دیده اند.

قاسم پور: به نظر من، مهدکودک با بحث جمعیت ارتباط 
قریبی ندارد؛ یعنی اگر دغدغه مان این باشد که چرا نرخ 

افزایش جمعیت نداریم، ش��اید مهدک��ودک و جایگاه آن 

خیلی بارز نباشد.

کاویانی من�ش: اگ��ر اجازه بدهید برای روش��ن ش��دن نس��بت می��ان مهدکودک 
و جمعی��ت توضیحی بدهم. در س��ال گذش��ته، مجم��وع جمعیت اروپا ش��روع به 

کاه��ش ک��رد و همه اخطارهایی که داده می ش��د، ب��ه وقوع پیوس��ت. البته اروپا 

تقریبًا از ۳۰-4۰ س��ال قبل در حال دس��ت و پنجه نرم کردن با بحران جمعیت 

است.

چاره اندیش��ی های اروپایی ها در این راس��تا را می توان در قالب س��ه سیاس��ت و 

راهکار جای داد؛ یک سیاس��ت، مرخصی به والدین برای نگهداری فرزند است. 

دومین سیاست عمده، در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای فرزندان است. 

»مهدکودک« سومین سیاست تشویقی برای فرزندآوری در اروپاست. البته باید 

توجه داش��ته باشیم که در اروپا، مش��ارکت اقتصادی زنان بین 6۰ تا 7۰ درصد 

است و در ایران بین 1۳ تا 14 درصد.

نکته دیگر اینکه ش��اید اروپایی ها به نوعی در مس��ائل تربیت��ی مهدکودک به یک 

س��ری بن بس��ت ها رس��یده اند که عالوه بر مرخصی های معمول دوران بارداری 

و ش��یردهی، در بازه ه��ای خیل��ی وس��یع مرخصی ه��ای ب��دون حق��وق در نظ��ر 

گرفته اند. مثاًل کش��ورهایی مثل فرانسه، اس��پانیا و آلمان تا سه سال این بازه را 

باز گذاشته اند.

در مجموع می توان گفت که مهدکودک در کش��ورهای توس��عه یافته سیاس��تی 

محوری برای افزایش فرزندآوری است. عالوه بر این کمیسیون اروپا اولین دلیل 

شکل گیری بحران جمعیت در کشورهای اروپایی را فاصله گرفتن زنان از سبک 

زندگی سنتی و ورودشان به بازار کار قلمداد کرده است.

قاسم پور: دقیقًا حرف ما هم به نوعی همین است. اگر مسئله ما افزایش جمعیت 
باش��د، در بحث تس��هیالت ش��غلی، ش��اید مرخصی زایمان واجب تر و اثرگذارتر 

از مهدکودک ه��ا باش��د. جال��ب اس��ت بدانی��د پیام هایی ک��ه به مرک��ز مطالعات 

زن و خانواده ارس��ال می ش��ود، نوعًا این اس��ت که چرا مرخصی زایمان افزایش 

پی��دا نمی کند؟ تا به ح��ال یک پیام نیامده ک��ه بگویند کنار خان��ه ما مهدکودک 

وج��ود ندارد! چون به نظر می رس��د که تعداد مهدکودک های فعلی پاس��خگوی 

نیازهاست.

رصد: توجه داشته باش��یم که محور اصلی بحث ما 
مهدکودک اس��ت و بحران جمعیت را هم می خواهیم از 

همین منظر مورد توجه قرار بدهیم. همچنین باید توجه 

کرد که در جامعه ما، فرس��تادن کودک ب��ه مهد صرفًا به 

خاطر ش��اغل بودن م��ادر نیس��ت. این تفک��ر بین برخی 

مادران وجود دارد که تخصص کافی نداریم یا مثاًل اینکه 

تعداد زیاد فرزند فرصتی برای مادر باقی نمی گذارد تا به 

خودش یا عالیقش رسیدگی کند. این ها هم می تواند در 

کنار شاغل بودن اثر منفی بر رشد جمعیت داشته باشد.

ب��ه نظ��رم »مهدک��ودک در وضعی��ت  زاده:  اس�ماعیل 
مطلوب« و »مهدک��ودک در وضعیت موجود« دوگانه ای 

اس��ت ک��ه بای��د ش��فاف ش��ود. در م��ورد وض��ع فعل��ی 

مهدک��ودک به ویژه نس��بت آن با خان��واده، مالحظات و 

انتقاداتی وجود دارد که به جای خود قابل طرح اس��ت. 

اآلن می خواهی��م بگوییم مهدکودک در همان وضعیت 

مطلوب��ی ک��ه ما می خواهیم جمعیت رش��د کن��د و مادر 

توانمند شود، چه نقش��ی می تواند داشته باشد. در این 

م��ورد بحث کنی��م که آیا مهدک��ودک می توان��د معین و 

کمک کنن��ده خان��واده باش��د، خاصه در بح��ث افزایش 

جمعیت؟

قاس�م پور: پژوهش های ش��ما این را ثابت کرده است که 
اآلن خان��واده عطش دارد به س��مت اینکه بچ��ه اش را به 

مهدک��ودک یا نهادهای م��وازی خانواده بس��پرد؟ تصور 

می کنم در حال حاضر خانواده دغدغه دارد که کودکش 

را در مع��رض هر آموزش ی��ا تربیتی قرار نده��د. از منظر 

تربیتی هم دیدگاهم کاماًل برعکس دیدگاه شماست.

اس�ماعیل زاده: ب��ر مبن��ای پژوهش��ی ک��ه ما داش��تیم و 

مواج��ه  جامع��ه ای  ب��ا  زن 
نقش ه��ای  ک��ه  می ش��ود 
زیادی ب��رای او تعریف کرده 
و هی��چ س��اختاری ه��م برای 
و هدای��ت  کم��ک، حمای��ت 
وجود ندارد. مادر در چنین 
فش��اری  ی��ک  ب��ا  ش��رایطی 
مواجه می ش��ود ک��ه اثراتش 
روی تربیت کودک هم نمود 
پیدا می کن��د. طبیعتًا دچار 
یک نارضایتی اجتماعی هم 

می شویم
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آمارهای��ی ک��ه وج��ود دارد، خانواده ها به طور ج��دی در حال حرکت به س��متی 

هس��تند که ب��رای مهدک��ودک به عنوان ی��ک نهاد تربیت��ی ش��أنیت و نقش قائل 

می شوند.

کاویانی من�ش: ما در چهار س��ال اخیر یک میلیون و دویس��ت هزار ش��غل جدید 
داشته ایم که بیش از 7۰۰ هزار مورد آن برای خانم ها بوده است. از جهت دیگر 

هم وقتی جامعه مدرن می شود، رو به سمت نهادهای مدرن می آورد. مهدکودک 

هم یکی از مصداق های نهادهای مدرن اس��ت. ضمن اینکه سیاست های دولت 

یازدهم را هم که ببینید، افزایش مشارکت غیراجتماعی خانم ها در حال افزایش 

اس��ت. این ها، نیاز و عطش م��ورد بحث را ایجاد می کن��د. در آمارهای ۲۰-1۰ 

سال اخیر می بینید که نسبت ورود دختران به دانشگاه افزایش پیدا کرده است. 

از آن طرف هم از سال 1۳۳۰ شمسی تا همین اواخر مشارکت اقتصادی بانوان 

ایران��ی بین 1۲ - 1۳ درصد در نوس��ان بوده اس��ت، ولی اآلن ب��ه 14.5 درصد 

می رسد و این درصد می تواند افزایش یابد.

فداکار: توجه داش��ته باش��یم هرم س��نی که جمعیت فعال ش��غلی تحصیلی ما را 
تش��کیل می ده��د، همین هرم بانوان س��ن باروری جامعه هس��تند. در این وضع 

می توانی��م بگویی��م ف��ارغ از آمار، ناگزی��ر از این هس��تیم که به مهدک��ودک یا هر 

س��اختار بدیل دیگری فکر کنیم؛ چون حداقل مادرها شاغل و محصل مجبورند 

که بچه هایشان را برای نگهداری به جایی بسپارند.

قاسم پور: این یعنی اصالت دادن به مهدکودک از منظر تربیتی؛ در حالی که فکر 
کنم برخی از دوستان از وجه ناگزیری بحث می کنند.

اسماعیل زاده: جال��ب است بدانید حتی فضای نخبگانی تعلیم و تربیت در حوزه 
ک��ودک هم مهدکودک را به عنوان یک نهاد در ش��رایط فعل��ی ایران پذیرفته اند. 

ما س��راغ کارشناس��ان متعددی رفتیم، اما هیچ کس نبود که بگوید مهد نباشد؛ 

ح��اال ممکن اس��ت م��ن به عنوان ی��ک مادر ب��ر نتابم و ذی��ل بحث تمدن��ی بگویم 

»مهدکودک، نه!«.

رصد: ببینید از یک طرف کش��ور ما در حال گذر از سنت به مدرنیته است. 
از طرف دیگر هم تنوع مهدها نس��بتًا زیاد اس��ت و واقعًا این یک ظرفیت است که 

امکان گزین��ش می دهد. ضمن اینک��ه نباید مهدکودک 

به عن��وان نه��اد مقاب��ل خان��واده تعری��ف ش��ود؛ بای��د در 

راس��تای تقویت و کمک به خانواده باش��د؛ به نظر ما این 

یک اصل است.

قاس�م پور: اگر بخواهیم نگاه تمدنی داشته باشیم که ما 
معمواًل ارتباطمان با مدرنیته این گونه اس��ت، می گوییم 

داریم مدرن می ش��ویم. بعد بر مبنای آن نهادس��ازی هم 

می کنیم و بعضًا دچار آسیب هایش هم می شویم.

ما که به عنوان گفتمان بومی � دینی اینجا جمع شده ایم و 

داریم درباره یک نهاد مدرن صحبت می کنیم، نگاهمان 

بای��د به مهدکودک ترویجی باش��د یا باالجب��ار )به خاطر 

اش��تغال زنان نه��ادی داریم که متکف��ل مراقبت کودک 

اس��ت(؟ من در ای��ن بخش اآلن بحثی ن��دارم، ولی برای 

اجتماعی ش��دن بچه ها باید به پدی��ده مهدکودک دامن 

بزنیم ی��ا باید ببینی��م مدل های جایگزی��ن دیگری وجود 

دارد؟

ب��ه  بیایی��م راج��ع  اج��ازه بدهی��د  اگ��ر  اس�ماعیل زاده: 
مدل های��ی از آن گون��ه مهدهای��ی صحب��ت کنی��م که در 

کن��ار خان��واده ق��رار می گیرن��د. در ی��ک وج��ه دیگر هم 

آسیب شناس��ی از وضعی��ت افزای��ش جمعی��ت ب��ه جهت 

تربیتی داش��ته باش��یم. به نظر می رسد از این صحبت ها 

سیاس��ت های راهبردی برای مهدکودک بی��رون بیاید. 

جمعیت کش��ور باید در هر سال حداقل به میزان معینی 

افزای��ش پی��دا کن��د؛ باید دی��د ای��ن امر چ��ه چالش های 

تربیتی می تواند ایجاد کند. آقای کاویانی منش فرمودند 

ب��رای اینکه ب��ه وضعیت مطل��وب جمعیتی برس��یم، باید 

نرخ باروری مان به بیش از ۲.5 برسد. می توانیم بگوییم 

در س��ال چند تولد باید داش��ته باش��یم یا حداقل بگوییم 

خانواده ها باید به سمت چه تعداد فرزند بروند؟

کاویانی منش: با فرض تجرد قطع��ی و بحث ناباروری، اگر همه خانم های ایرانی 
۲.5 فرزند بیاورند، این مس��ئله رفع می شود. عددهای بیش از ۲.5 کاًل مشکل 

را حل می کنند. الزم به ذکر اینکه در طی سالیان متمادی، تمایل به فرزندآوری 

به ط��ور عموم��ی کاهش پیدا ک��رده و به س��مت بی فرزندی یا ت��ک فرزندی رفته 

اس��ت. معمواًل خانواده ایرانی اگر دچار ناباروری نش��ود، بی فرزند نمی ماند و به 

مرحله تک فرزندی می رسد، یعنی خانواده های پرجمعیت کم شده است.

فداکار: در حوزه تک فرزندی و روی آوردن به مهدها بحثی وجود دارد؛ در 4۰-
5۰ س��ال قبل، خانواده ها با مش��کل تک فرزندی یا دو فرزند با فاصله سنی زیاد 

مواج��ه نبودن��د؛ لذا به این نمی رس��یدند که بچ��ه ما رواب��ط اجتماعی محدودی 

دارد و برای کس��ب یک س��ری مهارت ها، به مهدکودک ب��رود. یکی از دالیل این 

عدم نی��از، هم آمیختگی خانواده ها با نس��بت همس��ایه بود. ضم��ن اینکه روابط 

خویش��اوندی به قدری بود ک��ه آن خانواده و بچه ها را با ه��م مجموع می کرد. در 

حال حاضر، به دلیل عواملی مانند اشتغال و...، عماًل روابط با همسایه ها و اقوام 

قوت الزم را ندارد. بچه ها در مراحل رش��د  بعد از س��ه س��الگی به سن بازی های 

مشارکتی می رسد. 

رش��د بچه ها در این س��ن منوط به بازی با هم س��االن اس��ت. در خان��واده ای که 

ی��ک فرزند دارد یا فاصله بین دو فرزند آن قدر زیاد اس��ت که از گروه های س��نی 

مختلف هس��تند، عماًل این نیاز قابل رفع نیس��ت. این ک��ه می گوییم خانواده ها 

راغب هس��تند به اینکه بچه ش��ان را به مهدکودک ببرند، ش��اید یک دلیلش این 

اس��ت که به این نیاز می رسند؛ یعنی فکر می کنند که بخشی از رشد بچه منوط 

به این است که با دیگری بازی کند. 

همچنی��ن والدی��ن فکر می کنند خیلی ضروری و مهم اس��ت که ک��ودک در این 

سنین چند تا شعر یا کلمه انگلیسی هم یاد بگیرد. از جهت دیگر مادر یا توانش 

را ن��دارد ی��ا در خاطرش نیس��ت که چگونه ب��ا کودک تعامل کند، چ��ه بازی ها و 

فعالیت هایی با کودک داش��ته باش��د. این ه��ا هم در کنار اش��تغال و تحصیل از 

دالیل مهم واسپاری تربیت به مهدکودک است.

قاس�م پور: برای تکمیل، نکته ای که می توانم بگویم این است که ما با بچه هایی 
مواجه هس��تیم ک��ه از بچگ��ی س��ؤاالت فلس��فی دارند، 

با رس��انه ها مواجه ان��د، تکنول��وژی را واردت��ر از خانواده 

می شناس��ند و فضاهای��ی از این دس��ت. در تعامل با این 

بچه ها خانواده یک جور عاجز است. 

ای��ن عجز در خانواده های��ی که مادر نوع��ًا توانمندی اش 

کمتر است، باعث شده که به سمت استفاده از نهادهای 

جایگزین برود.

فداکار: یکی دیگر از مس��ائل جدی که اآلن بچه ها دارند، 
غی��ر از بچه ه��ای روس��تا که به نس��بت کمتری دچ��ار این 

مشکل هستند، ضعف در مهارت هایی است که در ارتباط 

ب��ا محیط کس��ب می کنند. مثاًل مهارت های دس��ت ورزی 

مانند خاک بازی و گل بازی که مهدکودک ها به آن اصرار 

دارند، ولی والدین عماًل به سوی آن نمی روند. 

ای��ن در حالی اس��ت که ای��ن مهارت ها خیل��ی ربطی به 

تخص��ص ن��دارد، بلکه والدی��ن به اطالع و ب��ه ضرورتش 

نرسیده اند. مثاًل ممکن اس��ت یک کسی در شهرستان 

خان��ه اش حیاط ه��م دارد، ولی به فکرش نمی رس��د که 

خیلی مهم اس��ت که بچه اش برود در باغچه خاک بازی 

کند.

رصد: خوب اس��ت ک��ه این آسیب شناس��ی را ادامه 
بدهیم تا واقعًا ببینیم مس��ائل چیست و بعد پیشنهادها و 

آس��یب های  ک��ه  کنی��م  ارائ��ه  بتوانی��م  را  راهکارهای��ی 

مهدک��ودک را ب��ه حداقل برس��انیم و ب��ه آن حد مطلوب 

نزدیک کنیم. مثاًل بد نیس��ت اش��اره کن��م که در فنالند، 

توس��ط  ک��ه  هس��تند  آن های��ی  مهده��ا  از  یکس��ری 

مادربزرگ ها اداره می شود.

ف�داکار: جال��ب اس��ت بدانی��د که یک��ی از راه ه��ای رفع 

ما باید راجع به واقعیت های 
جامع��ه ه��م صحب��ت کنیم. 
عم��ده م��ا خانه ه��ای پنجاه 
متری داریم. ح��اال فرض که 
مادر خانواده شاغل نیست، 
ام��ا بچه نی��از به ب��ازی دارد. 
در چنی��ن خان��ه ای که نصف 
ساکنینش سالمند هستند، 
م��ی رود  راه  بچ��ه  وقت��ی  و 
می گویند »سروصدا نکن!«، 
چکار باید کند؟ لذا ما نباید 
ت��ن بدهیم ب��ه این ش��کل از 
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افس��ردگی س��المندان و تغییر امید به زندگی شان، همین ارتباط با کودکان و یا 

مراقبت از آن هاس��ت. از طرف دیگر س��المندان از وجه تجربی��ات و عالقه ای که 

در مواجه��ه با بچه ها دارند، می توانن��د بچه ها را غنی کنند. برای همین این یک 

اتفاق دوجانبه و خیلی مورد اقبال در دنیا است، به ویژه کشورهایی که با معضل 

س��المندی مواجه هس��تند. در برخی از کش��ورها از این رویه به عنوان سیاس��ت 

افزایش جمعیت حمایت می ش��ود، یعنی برای پدربزرگ و مادربزرگ هایی که از 

نوه شان نگهداری می کنند، یک تسهیالتی در نظر گرفته اند.

اس�ماعیل زاده: یکی از کارکرده��ای مهم مهد که از همین آسیب شناس��ی ها به 
دس��ت می آید، »توانمندسازی خانواده ها« اس��ت. ما اگر در سیاست کالن برای 

مهدها این رس��الت را قائل باشیم که یک رابطه دوسویه تربیتی در ارتباط مهد و 

خانواده ش��کل بگیرد، خانواده به ویژه مادر توانمند می شود. مثاًل مهدها موظف 

باش��ند ک��ه در طول یک س��ال، به خانواده بیس��ت ب��ازی ویژه م��ادر و کودک یاد 

بدهند یا کارگاه یا برنامه هایی برای توانمندسازی خانواده برگزار کنند.

قاسم پور: من فکر می کنم که در حوزه مهدکودک به یک نکته مهم دقت نداریم؛ 
اینک��ه م��ادر را مثل یک موجود منفع��ل می بینیم و مربی مهدک��ودک را از جهت 

تربیتی یک فرد به شدت توانمند و گویا قرار است این مادر از این مربی یاد بگیرد؛ 

این نگاه چندان درس��ت نیس��ت. واقعیت موجود چیس��ت؟ چه کس��انی مربیان 

مهدکودک های ما هستند، حتی در بهترین مهدکودک ها؟!

در ح��ال حاضر، 6۰ درص��د خانم های ایرانی تحصیالت عال��ی دارند، البته این 

بدان معنا نیست که صرف تحصیل باعث فهم و توانمندی می شود، ولی شاید این 

مادر اطالعات تربیتی اش بیشتر از مربی باشد. ضمن اینکه اصاًل ممکن است سر 

مدل مطلوب مهدکودک با شما مناقشه کنم که چرا برویم سراغ مدل مهدکودک.

اس�ماعیل زاده: من متوجه بحث ش��ما هس��تم که می خواهید بگویی��د اآلن ما با 
زن��ان فرهیخت��ه و مطلع مواجه هس��تیم. اما احس��اس می کنم ک��ه حتی بعضی 

از مادره��ای فرهیخت��ه م��ا ب��رای اداره بچه ه��ا در ی��ک زم��ان کم هم به مش��کل 

برمی خورند و توانمندی و خالقیت الزم را ندارند. 

مهد با همان حداقل ترین ش��کلش باید بتواند بچه را برای 4-5 س��اعت سرگرم 
کند. یک دلیلش به خاطر این است که دختران ما اصاًل برای ایفای نقش تربیتِی 

مادری آماده نش��ده اند. دلیل عمده تر این اس��ت که مادر وقتی احساس می کند 

می تواند برود بچه را به جایی مثل مهد بس��پارد و بچه آنجا تأمین می ش��ود، دیگر 

برای خودش نقشی قائل نیست.

قاس�م پور: هر چقدر ش��ما اآلن بیایید نق��ش نهادهای موازی خانواده را بیش��تر 

کنید، آن وقت باید نگران ۲۰۳۰ باشید.

اسماعیل زاده: باید نقش ها را طوری تعریف کنیم که خانواده پررنگ شود. یعنی 
در آن ن��گاه مطل��وب مهدک��ودک بیاید کنار خان��واده و به تقوی��ت خانواده کمک 

کن��د. ما می گوییم ب��رای اینکه بحران جمعیتی مان حل ش��ود، مثاًل مادر در یک 

بازه پنج ساله، سه تا بچه به دنیا بیاورد، باالخره این مادر در مقاطعی مثل اواخر 

بارداری یا اوایل زایمان نیاز دارد که یک نهادی بیاید کنار او. قباًل س��اختارهای 

خانوادگی این را تأمین می کردند، حاال در کنار آن ها باید نهاد دیگری باشد.

در شرایطی قرار داریم که سیاست های اداری و ساختاری جامعه اجازه مرخصی 

زایمان بیش از یک هفته به مرد نمی دهد، ساختارهای سنتی پیشین هم موجود 

نیس��تند و از این طرف هم می گوییم مهدکودک را به دلیل آس��یب هایش حذف 

کنیم. در این ش��رایط، همه بار قضیه متوجه زنی می ش��ود که قرار است در 7-6 

سال 4 تا بچه بیاورد و مدام خودش باید با بچه ها سر و کله بزند. زن با جامعه ای 

مواجه می ش��ود ک��ه نقش های زی��ادی ب��رای او تعریف ک��رده و هیچ س��اختاری 

ه��م برای کمک، حمایت و هدای��ت وجود ندارد. مادر در چنین ش��رایطی با یک 

فش��اری مواجه می ش��ود که اثرات��ش روی تربیت کودک هم نم��ود پیدا می کند. 

طبیعتًا دچار یک نارضایتی اجتماعی هم می شویم.

قاس�م پور: نمی دانم چرا ش��ما این نقش دو س��ویه را این گون��ه تعریف می کنید. 
قرار نیس��ت مهدکودک حذف ش��ود. من نس��بت به آن مطلوبی که شما طراحی 

می کنی��د، دو بحث دارم. یکی اینکه آیا اگ��ر بخواهیم یک وضعیت دیگر طراحی 

کنیم، باید به مهدکودک برس��یم؟ ثانیًا آیا آن مطلوبی که شما طراحی می کنید، 

اص��اًل تحقق می یاب��د؟ ما به نهاده��ای حامی خان��واده در آم��وزش و تربیت نیاز 

داریم، مثاًل خانواده نمی داند چطور باید با س��بد رس��انه ای برخورد کند؛ کس��ی 

منکر این بحث ها نیس��ت. در اینکه ما فش��ار نقش مضاعف مادری داریم، ش��کی 

نیس��ت، ولی آیا مهدکودک باید این فشار مضاعف را بردارد؟ اینکه شهر ما شهر 

دوس��تدار کودک نیست و ش��رایط به نفع مادر نیس��ت، راه جایگزین مهدکودک 

است؟ این ها همه بحث هایی است که ارتباطش با مهدکودک اآلن محل بحث و 

چالش است؛ وگرنه نسبت به قسمت اول که اصاًل بحثی وجود ندارد.

رص�د: موضوع این اس��ت که ما مهدک��ودک را این طور تص��ور می کنیم که 
می تواند تغییراتی داشته باشد و شکل های مختلف به آن می دهیم.

کاویانی منش: اگر ما در این بحث جمعی��ت را یک اصل قرار بدهیم، مهدکودک 
اگر وس��عت پی��دا کند، با توج��ه به اینک��ه متولی دولتی ه��م ندارد، نهایت��ًا برای 

در حوزه جمعیت هم 
به نظرم مهدکودک 
باید ارزان و در 
دسترس باشد. حاال 
از کجا تأمین شود؟ 
قاعدتًا اینجا باید 
حاکمیت وارد شود و 
یارانه بدهد، حداقل 
آن مواردی که الجرم 
ما به مهدکودک 
نیاز داریم، مثل 
دانشگاه ها
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

فرزندآوری تبدیل به یک مانع می شود. چه چیزی اش مانع می شود؟ هزینه های 

مهدک��ودک. یعنی عالوه ب��ر آن هزینه هایی ک��ه خانواده برای فرزن��دآوری اآلن 

متص��ور اس��ت، اگر مهدک��ودک به همین ش��کل گس��ترش پی��دا کند، ده س��ال 

بع��د دغدغه خانواده های آینده این می ش��ود که پول مه��دش را از کجا بیاوریم؟ 

همی��ن اآلن هم این دغدغه وجود دارد. چون ش��ما نمی توانید بچه تان را در یک 

مهدکودکی بگذاری��د که اصطالحًا »نوانخانه« هم هس��ت. می خواهید خیالتان 

راحت باشد از اینکه آنجا چه اتفاقی دارد برای بچه تان می افتد.

در کن��ار ای��ن، مهدکودک محدود به همین س��اختار و وضعی��ت فعلی نمی ماند، 

بلک��ه انش��عاباتی مثل »مهد ش��یرخوار« هم پی��دا می کند؛ بی��ش از آنچه در حال 

حاضر وجود دارد. اآلن در اروپا، خانم هایی در یک ساعت خاص به منزل مراجعه 

می کنن��د و تغذی��ه بچه را می دهند و ب��ا او بازی می کنند. اگ��ر این گونه بخواهیم 

پیش برویم مهدکودک به جمعیت آسیب می زند.

از ط��رف دیگر م��ا باید راجع ب��ه واقعیت های جامعه هم صحب��ت کنیم. عمده ما 

خانه ه��ای پنج��اه متری داریم. ح��اال فرض که مادر خانواده ش��اغل نیس��ت، اما 

بچه نیاز به بازی دارد. در چنین خانه ای که نصف س��اکنینش سالمند هستند، و 

وقتی بچه راه می رود می گویند »سروصدا نکن!«، چکار باید کند؟ لذا ما نباید تن 

بدهیم به این ش��کل از مهدکودک. ما باید یکس��ری سازوکارهای بومی طراحی 

کنی��م که هم به نیاز خانواده پاس��خ دهد و هم اینکه آس��یب هایی مورد اش��اره را 

نداشته باشد.

به عنوان کس��ی که در سیاس��ت گذاری فرزندآوری کار کرده ام، این پیش��نهاد را 

مط��رح می کنیم ک��ه »انجمن های مادری« به وجود بیاوری��م؛ البته بدون دخالت 

بخ��ش خصوصی، چون بیش��تر از اینکه ارائه دهنده خدمت باش��د، جذب کننده 

منابع مالی خانواده ها است.

انجمن های مادری یعنی مثاًل بچه های 15 خانواده به صورت نوبتی )هفته ای 

یک��ی دو ب��ار( در یک جا س��اعتی جمع ش��وند و برنام��ه ای برای بچه ه��ا در نظر 

بگیرند.

 در این صورت، نیاز به مهدکودک از بین می رود، یعنی باید یک چیزی به موازات 

مهدکودک بیاوریم و به آن قدرت و پر و بال بدهیم و تبلیغات کنیم.

اس�ماعیل زاده: یک��ی از چالش های مهدکودک ه��ا همین بحث هزینه هاس��ت. 
کاًل مهدکودک ها در کش��ور ما تبدی��ل به بنگاه های اقتصادی و س��رمایه گذاری 

سودده شده اند. اینجا یک آسیب خیلی وحشتناک شکل می گیرد که به کودک 

به عنوان یک مش��تری نگاه می ش��ود. یعنی ش��ما دنباله همین را بگیرید و بروید 

به س��مت سیاس��ت های مش��تری مداری ک��ه مهدکودک ها نس��بت ب��ه خانواده 

اعم��ال می کنند. یعنی »پی فور س��ی )فلس��فه برای ک��ودکان(«، زبان خارجی و 

چیزهای دیگر می آورند که خانواده ها را به عنوان یک مشتری جذب کنند؛ یعنی 

نیازسازی می کنند. در این حوزه باید به خانواده ها آموزش داد.

فداکار: نکته این اس��ت که معمواًل یک خانم مثاًل در 18 سالگی دیپلم می گیرد، 
در ۲۲-۲۳ س��الگی لیسانس و احتمااًل در ۲5-۲6 سالگی فوق لیسانس. بعد 

زمانی صرف می ش��ود تا س��ر کار برود. عددش را ندارم، ولی عماًل اینکه یک نفر 

ش��روع ب��ه کار جدی کند، حدود ۲7-۲8 س��اله می ش��ود. تقریب��ًا حداقل ما ده 

س��ال از س��ن خوب باروری آن خانم را داریم از دس��ت می دهیم. بر این اس��اس، 

به نظر می آید مهدهایی که در محل مراکز تحصیلی و دانش��گاهی بنا می شوند، 

یک مسئله بسیار مهم هستند. در چنین شرایطی تعداد بچه ها هم باال می رود به 

امید اینکه ش��ما اگر بچه دار شدید، می توانید بچه تان را به مهد دانشگاه بیاورید 

و بین س��اعات کالس او را ببینید. این اطمینان خاطر چه برای ش��یردهی و چه 

نگهداری خیلی برای مادر کمک کننده اس��ت. مس��ئله مهدهای دانش��گاهی به 

نس��بت مهدهای موجود در محیط های کاری مهم تر اس��ت، چون جمعیت زنان 

محصل خیلی بیشتر از زنان شاغل است.

یک نکته خیلی مهم در مهد »س��اعت شیردهی« اس��ت. در تهران و کالن شهرها 

اگر مهد نزدیک محل کار نباشد، ساعت شیردهی عماًل یک امر خنده دار است. 

ما سیاس��ت تشویقی مان فقط این نبوده که مادر یک ساعت کمتر کار کند، بلکه 

می خواسته بچه از موهبت شیر مادر استفاده کند. حتمًا آن رابطه مادر و فرزندی 

برایمان موضوعیت داشته اس��ت که آن ساعت را لحاظ کرده ایم. اما وقتی عماًل 

آن ساعت به جهت دوری مهدکودک نزدیک به محل کار به فنا می رود، عماًل آن 

سیاست هم بی معنا می شود.

رص�د: به نظرم یکی از نکات مهمی که در تربیت وجود دارد، این تعارضات 
تربیتی اس��ت. خیلی وقت ها مثاًل مادر یک طرز فک��ری دارد و آن جایی که دارد 

بچ��ه را تربی��ت می کند، طرز فک��ر دیگری و ای��ن اختالف، دوگانگ��ی را به وجود 

م��ی آورد. ش��اید همین بحث »کلونی س��ازی« که اش��اره ش��د، بتواند ای��ده قابل 

توجه��ی باش��د. اینک��ه خانواده هایی همفکر هس��تند و به هم دسترس��ی دارند، 

بتوانند با یک مجوزی که یک حداقلی را مشخص می کند این کار را انجام دهند. 

فکر می کنم این هم یک ایده ای می تواند باشد که هم کمک حال والدین است و 

یک نظارت حداقلی هم دارد و می تواند برای بعضی از مهدها جایگزین باشد.

ما به نهادهای حامی خانواده در 
آموزش و تربیت نیاز داریم، مثًا 

خانواده نمی داند چطور باید با سبد 
رسانه ای برخورد کند؛ کسی منکر 

این بحث ها نیست. در اینکه ما 
فشار نقش مضاعف مادری داریم، 
شکی نیست، ولی آیا مهدکودک 
باید این فشار مضاعف را بردارد؟ 

اینکه شهر ما شهر دوستدار کودک 
نیست و شرایط به نفع مادر نیست، 

راه جایگزین مهدکودک است؟ 
این ها همه بحث هایی است 

که ارتباطش با مهدکودک 
اآلن محل بحث و چالش است؛ 

وگرنه نسبت به قسمت اول 
که اصًا بحثی وجود ندارد
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مهدکودک

اسماعیل زاده: به نظرم در این ایده، سیاست کالن حاکمیتی نمی تواند اعمال کرد.
ف�داکار: این عمومًا یک نگاه ترویجی اس��ت ک��ه خانواده ها، غیر از زنان ش��اغل، 
خودشان می توانند تربیت را عهده دار شوند. در خارج از کشور هم این گونه است؛ 

حاال نظارتی هم می کنند، چون حقوق کودکان در آنجا یک مقوله ای جدی است.

قاس�م پور: من در بحث ه��ای مهدکودک دغدغ��ه ای دارم و آن بح��ث آموزه های 
تربیتی اس��ت که نوعًا دارد دولتی می ش��ود. این نکته ما را نسبت به مهدکودک 

نگران می کند. 

اینکه ش��ما الگوهای و ش��اخص های تربیتی تان در مهدکودک از کجاس��ت؟ آیا 

این آموزه ها غیر از آموزه هایی است که مبتنی بر همان ایسم های غربی طراحی 

شده است؟ این مسئله ای است که اآلن برخی از خانواده ها نسبت به آن دغدغه 

دارند و شاید شکل گیری مهدهایی مثل مهدکودک های قرآنی یا فضاهای این 

چنین��ی برای این ب��وده که ما نقش تربیتی مهدک��ودک را در خدمت آموزه های 

خودم��ان بیاوریم، ولی به هر جهت از یکس��ری از این آس��یب ها نمی توان غافل 

بود. این ها فضای تربیتی ما را تحت تأثیر قرار داده اند.

ف�داکار: نکت��ه این اس��ت ک��ه والدی��ن با توج��ه ب��ه س��طح اطالعاتی ک��ه دارند، 
توقعاتشان از مهدکودک شکل می گیرد. یعنی والدین مثاًل فکر می کنند که اگر 

بچه شان قبل از دبس��تان زبان انگلیسی یاد بگیرد، برای آینده اش مفید است یا 

حت��ی حفظ ق��رآن را مهم می دانند. اینجا دیگر فرآیند برایش��ان مهم نیس��ت، به 

نتیجه توجه دارند.  در حالی که اگر توجیه شوند که برخی آموزش ها اصاًل برای 

کودک مطلوب نیس��ت یا در حال حاضر ضرورت ندارد، شرایط فرق می کند. با 

فرض اینکه ناگزیر از مهد هستیم، یک مقوله مهم در ارزیابی مهدکودک مطلوب 

همین بحث است. مهد می تواند برای اینکه نگاه اشتباه خانواده را تصحیح کند، 

به والدین آموزش بدهد. البته من این را کار رسانه های عمومی می دانم که باید 

آس��یب های مهد را از ای��ن وجه به والدین بشناس��انند. در ح��وزه جمعیت هم به 

نظرم مهدکودک باید ارزان و در دسترس باشد. حاال از کجا تأمین شود؟ قاعدتًا 

اینجا باید حاکمیت وارد ش��ود و یارانه بدهد، حداقل آن مواردی که الجرم ما به 

مهدکودک نیاز داریم، مثل دانشگاه ها.

قاس�م پور: من فکر می کنم که بس��ته ما در بحث سیاس��ت های افزایش جمعیت 
باید ب��ا هم بخواند. مثاًل اآلن خانواده را به س��مت فرزند 

بیش��تر دعوت می کنیم، ولی عمده خانه ها پنجاه متری 

اس��ت و خانواده ام��کان اینکه خان��ه اش را بزرگ تر کند، 

ندارد.

می خواه��م بگوی��م م��ا در بح��ث سیاس��ت های افزای��ش 

جمعی��ت ممکن اس��ت ک��ه در ح��وزه خانواده ب��ا کمبود 

منابع مواجه ش��ویم؛ آن هم در فضای��ی که گفتمان رایج 

»رفاه طلب��ی« اس��ت و فرزن��دان ممکن اس��ت نس��بت به 

خان��واده ای که ک��م جمعیت تر هس��تند و رفاه بیش��تری 

دارند، تأس��ف بخورد. اینجا اگر خانواده آگاهی نداش��ته 

باشد، بعد از مدتی ممکن است دچار آسیب شود. این ها 

مشکالتی است که ما احتمااًل با آن ها مواجه می شویم.

ف�داکار: اآلن نکت��ه ای��ن اس��ت ک��ه م��ا خانواده ه��ا را به 
فرزن��دآوری دع��وت می کنی��م، ول��ی هیچ تدبی��ر و افقی 

از آینده ب��ه او نمی دهیم. در حالی که آن ها ش��رایطی را 

می بینند و عماًل می ترسند و ورود نمی کنند.

کاویانی من�ش: در کش��ور م��ا، اواًل اآلن این ق��در ظرفیت 
خالی در دانش��گاه و مدارس داریم ک��ه افزایش فرزندان 

م��ا را ب��ا کمب��ود یکس��ری زیرس��اخت های اولی��ه مواجه 

نمی کن��د. البته یک جاهایی پزش��ک یا معل��م کم داریم 

ک��ه قابل جب��ران اس��ت. در زمینه بحث تربیت��ی نیز یک 

پژوه��ش تطبیق��ی انجام ش��ده اس��ت. بنا ب��ه یافته های 

آن پژوهش، »خانم هایی که فرزند بیش��تری داش��ته اند، 

موفقیت شغلی ش��ان هم بیشتر بوده اس��ت« و »موفقیت 

تحصیل��ی فرزن��دان در حالت��ی ک��ه خواه��ر و برادرهای 

بیش��تری داش��ته اند، بیش��تر بوده اس��ت«. اینکه شما به 

خانواده ه��ا بگویید با چه ش��رایطی مواجه خواهید ش��د، 

مواردی مانند اینکه پتانس��یل های شخصی تان افزایش 

پیدا می کند و...، آن ها را عالقه مند می کند برای اینکه به این سمت بروند. خأل  

کنونی این است که سیاست ها و بسته های حمایتی و توانمندساز برای خانواده 

و مادر به طور ویژه نداریم. در حالی که در خارج از کش��ور وقتی مادر شش تا بچه 

دارد، برایش یک تدابیری گذاش��ته اند، س��اعت می گذارند ک��ه این مادر چگونه 

ورزش کند، باش��گاه ب��رود، چه مکمل های غذایی باید بخورد و چه نوع ورزش��ی 

باید بکند که بدنش به حالت قبلی برگردد و بتواند بارداری بعدی و فعالیت های 

بیرون از منزل را داش��ته باش��د. اآلن یک مس��ئله جدی ما این مادرها هس��تند.  

مسئله از دو وجه است. مادر یک بچه می آورد، بچه در ۲۰ سالگی خانه را ترک 

می کند، در 45 سالگی خانواده با یک آشیانه خالی مواجه می شود، بعد بحران 

میان سالی سراغش می آید و خانواده دچار مشکالت زیادی می شود. بعد از آن 

طرف به این مادر می گوییم تو باید 5 تا بچه داشته باشی، استانداردهای زیبایی 

و به روز بودن را هم داشته باشی!

اسماعیل زاده: من وقتی می گویم آسیب تربیتی ناظر به خانواده، دقیقًا همین جا 
منظور اس��ت. اضطراب��ی که این مادر می گی��رد، در اثر اینکه جامع��ه با او همراه 

نیس��ت و س��اختارها وجود ن��دارد و مس��ائلی از این قبیل. من به ج��ّد معتقدم در 

ش��رایطی که اآلن وجود دارد، فشار سیاست های افزایش جمعیتی ناخودآگاه به 

زن وارد می شود و این به شدت روی فضای تربیتی بچه ها اثرگذار است.

فداکار: من حرف شما را قبول دارم، ما نه برای سیاست تک فرزندی تدابیر الزم 
را داش��تیم و نه در حال حاضر برای افزایش جمعیت. مادر کاماًل رها شده است، 

به گونه ای که انگار فقط آن مقوله زایمان و تعداد نفوس برایمان مهم اس��ت. این 

خودش یک توهین مهم به مادر محس��وب می شود. در چنین شرایطی مادر فکر 

می کن��د به من فقط به عنوان آن آدمی مورد توجه اس��ت که تع��داد نفوس را زیاد 

می کند. این احساس باعث می شود میل به فرزندآوری کم شود یا تربیت کودک 

دچار اشکال شود.

قاس�م پور: این اتفاق ش��اید فقط در حوزه زنان نیفتد، در خود کودکان و مردان 
هم به ش��کل دیگری بیفتد. ش��ما نمی توانید آن تغییرات ذهنی جامعه ایرانی را 

نادی��ده بگیرید. این تغییرات ذهنی یا تغییرات س��اختاری، تغییراتی نیس��ت که 

نادیده گرفته شود. 

م��ا در بهترین حالت می گوییم که ش��ما وقت��ی 4 تا بچه 

بیاوری، بچه ها خودش��ان با هم س��رگرم هس��تند. ولی 

اآلن ب��ا همان تغییرات ذهنی که جامعه دچار آن ش��ده، 

فرزند ش��ما هم دچار این تغییرات ذهنی ش��ده است؟! 

شاید آن توجهی را که او اآلن از ما می خواهد، ما از پدر و 

مادرهایمان نمی خواستیم. وقتی مادر نتواند حواسش 

را ب��ه هم��ه بچه های��ش معطوف کن��د، ای��ن فضاها همه 

ممکن است مشکل ایجاد کند.

االن زمین��ه مطالب��ات و زمین��ه دغدغه ه��ا ب��ا ۲۰ س��ال 

پیش متفاوت ش��ده اس��ت. این تغییرات یک بخشی اش 

تغییرات ذهنی است، یک بخشی هم تغییرات ساختاری 

است، یعنی نهادهای معینی نداریم. مثاًل قباًل پدربزرگ 

و مادربزرگ ه��ا کم��ک می کردند، ول��ی اآلن امکانش را 

ندارند و خیلی چیزهای دیگر. نسبت به این ها باید توجه 

داشت.

اس�ماعیل زاده: اگر این ه��ا اصالح نش��وند، به زعم من با 
نس��لی با آس��یب های متفاوت مواجه خواهیم شد، حتی 

اگ��ر سیاس��ت های کالن ج��واب ده��د و سیاس��ت های 

تش��ویقی ه��م اعم��ال ش��ود. می خواهم بگوی��م در بحث 

جمعی��ت، همین اآلن ج��ای مطرح ک��ردن و مطالبه اش 

است. کس��ی که در فضای حکومتی و حاکمیتی ادعای 

افزای��ش جمعیت می کن��د، قطعًا باید ب��ه این چیزهایش 

هم تن بدهد.

رص�د: ن��کات بس��یار خوب��ی مطرح ش��د و نس��بت 
مهدکودک و مسئله بحران جمعیت را از جوانب مختلفی 

بررس��ی کردیم. بسیار ممنون از همه دوستانی که لطف 

کردند و در این میزگرد دعوت ما را پذیرفتند.

کان ش��هرها  و  ته��ران  در 
اگر مه��د نزدیک مح��ل کار 
نباش��د، س��اعت ش��یردهی 
خن��ده دار  ام��ر  ی��ک  عم��ًا 
سیاس��ت  م��ا  اس��ت. 
تشویقی مان فقط این نبوده 
که مادر یک ساعت کمتر کار 
کند، بلکه می خواسته بچه از 
موهبت ش��یر مادر استفاده 
کن��د. حتمًا آن رابط��ه مادر و 
فرزندی برایمان موضوعیت 
داشته است که آن ساعت را 

لحاظ کرده ایم



یکی از چالش ه��ای جدی مهدکودک ها 
و  پراکندگ��ی  ناهماهنگ��ی،  ای��ران،  در 
بعضًا تداخل وظایف و اقدامات نهادهای 
متولی است. به رغم اهمیت استراتژیک 
دوره کودکی در تعلی��م و تربیت و اثرات 
مه��م آن در مراح��ل بع��دی، ت��ا کن��ون 
نهادهای سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی 
توجه الزم را به این دوره و مراکز مربوطه 
نداشته اند. از همین رو اهداف، راهبردها 
و سیاست های جمهوری اسالمی در این 
بخش نامش��خص اس��ت و سیاست نامه و 
س��ند جامع و مدونی در این ب��اره وجود 
ن��دارد. تع��دد متولی��ان امر در س��طوح 
مختل��ف سیاس��ت گذاری، برنامه ری��زی 
و ص��دور مج��وز فعالی��ت و اج��را نی��ز به 
چالش های مذک��ور دامن زده اس��ت. در 
س��ایه این ضع��ف و خ��أ، زمین��ه طرح و 
مقبولی��ت الگوه��ای تربیت��ی و اس��ناد 
غیربومی و بین المللی همچون مجموعه 
اس��ناد توس��عه پایدار   -بیس��ت س��ی -  
تسهیل شده است؛ الگوها و اسنادی که 
لزوماً با الگوی اسالمی � ایرانی پیشرفت 
و فلس��فه تربی��ت جمه��وری اس��المی 
همخوان��ی ندارن��د و چه بس��ا ب��ه ترویج 
سکوالریس��م تربیتی منجر ش��وند. این 
نابس��امانی توجه و اقدام وی��ژه نهادهای 
مس��ئول ب��ه ویژه ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگ��ی به عن��وان اصلی تری��ن مرجع 
تربیت��ی  و  فرهنگ��ی  سیاس��ت گذاری 
کش��ور را می طلب��د تا ع��الوه ب��ر تدوین 
سیاس��ت ها و برنام��ه کش��ور در ح��وزه 
تربی��ت دوره کودک��ی ب��ه وی��ژه کودکی 
اولی��ه، س��ازوکارهای اجرای��ی و نظارتی 
مقتضی را پیش بین��ی و نهادهای صالح 
برای تحقق اهداف و پیگیری سیاست ها 
را تعیین و هماهنگ کند.در این راس��تا، 
در این بخش تالش ش��ده اس��ت تا ضمن 
توصیف و تحلیل مباحث مذکور از منظر 
کالن توسط کارشناسان و صاحبنظران 
سیاست گذاری تربیتی، دریچه ای برای 
برون رفت از این وضعیت گش��وده شود. 

تولی گری یکپارچه  و تصدی گری رقابتی

تولی گری از شرق تا غرباز »شورای ع��الی کودک« تا »مدیریت چند سطحی«

تشتت در متولیان  و رهاشدگی مهدکودک ها

الگوی سه سطحی برای
تولی گری مراکز پیش از دبستان

توصیف و تحلیلی از »آموزش 
پیش از دبستان« در سند 2030
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مروری بر تجربیات استرالیا چین و  فرانسهارزیابی راهکارهای مطرح برای حل مشکالت مدیریت 

مسئله شناسی سیاست گذاری و متولیان آموزش پیش   از دبستان در ایرانگفت وگو با کارشناسان کمیسیون تعلیم و تربیت  شورای عالی انقالب فرهنگی

پرونده ســـوم 

سیاست گذاری
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الگوی سه سطحی برایی
 مدیریت مراکز پیش از دبستان

دکتر ناصر باقری مقدم، معاون برنامه ریزی و سیاست گذاری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

س��ند نقشه جامع علمی کش��ور همان گونه که در مقدمه و چش��م انداز آن 

نیز ذکر ش��ده، با هدف تحقق اهداف کش��ورمان در عرص��ه علم و فناوری 

نگاشته ش��ده اس��ت که با تحقِق آن، در مرزهای دانش و فناوری پیشتاز و 

عالوه بر مرجعیت علمی در جهان، در تولید و توس��عه و به کارگیری علم و 

فناوری و نوآوری توانا خواهیم شد و از انسان های ارزشمندی در این عرصه 

برخوردار خواهیم بود. 

بر این اس��اس، هر چند تمرکز اصلی س��ند نقش��ه جامع علمی بیش��تر بر 

آم��وزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری بوده اس��ت، اما به دوره کودکی 

و آم��وزش و پ��رورش و خانواده نیز ب��ه فراخور نقش ویژه آن ه��ا برای علم و 

فناوری توجه زیادی شده است، بدین تحو که اهم موارد مرتبط در آن قید 

و در سایر اسناد باالدستی به صورت تفصیلی و با جزئیات به آن ها پرداخته 

شده است. در حقیقت سند نقشه جامع علمی، به نوعی سند اصلی علم و 

فناوری کشور خواهد بود و اسناد مّلی و تخصصِی هر حوزه، در ذیل آن و به 

مرور مصوب شده اند یا خواهند شد.

به عن��وان نمون��ه اقدام مّل��ی 36 از راهبردکالن 6 را مالحظ��ه کنید که از 

جای��گاه مهدکودک ها برای رش��د خالقیت و نوآوری و نی��ز ارتقای مهارِت 

جستجو برای پژوهشگری بهره می برد و به »ارتقای جایگاه مهدکودک ها 

و آموزش پیش دبستانی در نظام تعلیم و تربیت به منظور رشد خالقیت ها و 

مهارت های الزم و روحیه جستجوگری« تصریح دارد.

ب��ه طریق مش��ابه در س��ایر اقدام��ات مل��ی، به ویژه ذی��ل راهب��رد کالن 6 

ش��اهد این رویکرد کلی هس��تیم. مثالً »نظام صالحیت حرفه اِی معلمان، 

توانمندس��ازی دانش آموزان در ش��ئون مختلف، مش��اوره، اس��تعدادیابی 

و هدای��ت تحصیلی، رش��د خالقیت و توس��عه مه��ارت و افزایش همکاری 

م��دارس و خانواده ها با ه��م« همگی جزو اقدامات ملی و مؤثری هس��تند 

ک��ه می توانند ب��ه تحقق چش��م انداز نظام آم��وزش عالی و فناوری کش��ور 

کمک کنند. البته این به آن معنا نیست که شورای عالی انقالب فرهنگی، 

به عنوان متولی حوزه تعلیم و تربیت در س��نین مختلف، از دوران کودکی 

غفل��ت کرده اس��ت. اتفاقًا این دوران مورد تأکی��د زیاد رهبر معظم انقالب 

و ش��ورای عالی است و پیوند ناگسس��تنی با موضوع آموزش و خانواده نیز 

دارد. ش��ورای عالی در س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش سعی کرده 

اس��ت که در قالب پیش دبس��تانی ها و آموزش پیش از دبستان به این فضا 

بپردازد. در دبیرخانه این شورا، از جمله کمیسیون تعلیم و تربیت و شورای 

فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، نیز تالش های مختلفی مربوط به دوران 

کودکی در جریان اس��ت که به محض آماده س��ازی نهایی توسط خودشان 

اطالع رسانی خواهد شد. سند نقش��ه جامع علمی در اواخر سال 1389 

به تصویب رسیده و در سال 1390 ابالغ شده است. در همین سال، ستاد 

راهبری آن شکل گرفت و البته به مرور زمان بخش های مختلف آن، اعم از 

معاونت ها و نیروی انسانی و سازوکارهایش، تکمیل شد. 

 ساماندهی مدیریت مهدکودک ها
مهم ترین اقدامی که توسط این س��تاد برای دوره کودکی و مهدکودک ها 

موض��وع  در  تعیین کنن��ده  و  فع��ال  مش��ارکت  اس��ت،  گرفت��ه  ص��ورت 

مناقش��ه برانگیِز »س��اماندهی مدیری��ت مهدکودک ه��ا« اس��ت. ش��ورای 

عال��ی انق��الب فرهنگ��ی در س��ال 1394 جمع بن��دِی این موض��وع را به 

دکترکبگانیان، عضو شورای عالی و دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی، 

سپرد.  در اینجا با دو چالِش عمده مواجه بودیم؛ از یک طرف گزارش های 

مختلفی از تخلفات مهدکودک ها در زمینه فضا و محتوای آموزشی وجود 

داش��ت که موجب نگرانی اعضای ش��ورای عالی و خانواده ها شده بود؛ از 

طرف دیگر به دلیل برخی ابهامات یا تناقضات قانونی، نهادهای مختلفی 

به وی��ژه س��ازمان بهزیس��تی و وزارت آموزش وپرورش ب��ه متقاضیان مجوز 

تأس��یس مهدکودک ها اعطا می کردند و هر یک معتق��د بودند که دیگری 

نباید وارد این عرصه ش��ود. برای س��امان دهی این چالش ها و نیز توجه به 

س��ایر نکات مغفول، جلس��ات متعدد کارشناس��ی و مدیریتی برگزار ش��د 

و نظ��رات نهاده��ای مختلفی چ��ون وزارتخانه آموزش و پرورش، س��ازمان 

بهزیس��تی، وزارت کار، سازمان تبلیغات اس��المی، برخی اعضای شورای 

عالی و کمیس��یون های دبیرخانه نیز ش��نیده ش��د. در نهایت و در جلس��ه 

تصمیم گیری برای این موضوع که به ریاس��ت دکترکبگانیان و در س��طح 

وزرا تش��کیل ش��ده بود، نتیج��ه نهایی حاصل ش��د و برای دبی��ر و اعضای 

ش��ورای عالی ارسال ش��د تا تصویب و ابالغ شود.  بر اساس این پیشنهاد، 

مدیریت مهدکودک ها در سه سطِح »سیاس��ت گذاری، مدیریت اجرایی و 

اجرا« س��امان دهی می شود.  سطح سیاست گذاری بر عهده شورای عالی 

انقالب فرهنگی و دبیرخانه آن اس��ت. در این طرح تصویب استانداردها و 

ش��اخص ها، تعیین اهداف و سیاس��ت ها و تصویب اسناد الزم، هماهنگی 

و تقس��یم کار ملی و نیز دریافت گزارش های دوره ای صورت می گیرد. در 

س��طح مدیریت اجرایی نیز برنامه ریزی و تنظیم مقررات و نظارت اجرایی 

را خواهی��م داش��ت. تصوی��ب و اب��الغ آیی��ن نامه ه��ا و دس��تورالعمل های 

مرتبط )محتوای آموزش��ی، صالحیت نیروی انس��انی، امور سالمت، فضا 

و تجهی��زات و امور مالی( و نیز صدور مجوز تأس��یس و اداره مهدکودک ها 

نیز جزو وظایف نهاد متولی این س��طح خواهد بود.  س��طح سوم نیز بخش 

اجراس��ت که تمامی افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند بعد از 

اخ��ذ مجوز در این عرصه فعالیت کنند. هم اکنون تصویب برخی س��طوح 

در شورای معین ش��ورای عالی به اتمام رسیده است و تصویب بخش های 

باقیمانده در دستور است. 

 وضعیت کنونی؛ چالش ها و فرصت ها
ب��ا وج��ود اهمی��ت دوران کودکی، اگ��ر بخواهیم منصفانه س��طح کالن و 

سیاستی این دوران را تحلیل و ارزیابی کنیم، باید اعتراف کرد که وضعیت 

رضایت بخش نیس��ت و ض��رورت دارد ک��ه اقدامات محکم تر و س��ریع تری 

در عرصه سیاس��تی ص��ورت پذیرد. با توجه به اینک��ه ما مدعی نظام تعلیم 

و تربیت غنِی اس��المی هس��تیم، می توانیم امیدوار باشیم که با حمایت از 

تربیت اس��المی، چالش ها و مسائل مبتالبه این عرصه با پاسخ های بومی 

و اس��المی مرتفع گردند. به عنوان نمونه به برخی چالش ها و مس��ائل این 

سطح برای دوره کودکی اشاره می کنم:

1� برای دوران کودکی، به ویژه دوران قبل از ورود به مدرسه، سند یا بسته 

سیاس��تی مش��خصی وجود ندارد ک��ه اهم اه��داف و رویکرده��ا، حقوق و 

سیاست های ما را نشان دهد.

2� نه��اد و متول��ی یا متولیان مش��خص و کافی برای ای��ن عرصه در صحنه 

کالن کشور وجود ندارد.

3� در عرصه تعامالت بین المللی با نهادهایی مانند سازمان ملل، یونیسف 

و یونس��کو، سیاس��ت مش��خص و البته کاملی هنوز ترس��یم نش��ده است. 

مخصوص��اً که در این دس��ته نهادها ب��رای کودکان با ش��رایط خاص، اعم 

از ک��ودکان کار و آس��یب دیده و دور از تحصی��ل و در مع��رض خطر جنگ و 

بیم��اری، قوانین و فعالیت های مختلفی با نتایج مثب��ت و منفی دارند که 

الزم است در این تعامالت تدبیر مناسبی شود.

4� باید سیاست کالن جمهوری اس��المی در مواجهه با برخی پدیده های 

مدرن مربوط به دوران کودکی مش��خص ش��ود، ولی این امر در هاله ای از 

ابهام یا اختالف نظرات گم می شود. مثالً همین پدیده مهدکودک ها که آیا 

موافق گسترش آن هستیم یا نه و مسائلی مشابه آن همچون فضای مجازی.

به نظر می رس��د که نظام تعلیم و تربیت اس��المی ما، به ویژه با محوریت نهاد 

خان��واده، می تواند برای ح��ل این چالش ها و تحقق اهداف اس��المی برای 

کودکان فعالیت های خوب و مثمر ثمری انجام دهد و محتوای این نظریه ها در 

قالب سیاست های مصوب شورای عالی وارد عرصه تصویب و ابالغ و اجرا شود.
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گفت وگو با کارشناسان کمیسیون تعلیم و تربیت  شورای عالی انقالب فرهنگی در باب خدمات تربیت کودک

تولی گری یکپارچه  و تصدی گری رقابتی

 از نظ��ر کمیس��یون تعلی��م و تربی��ت ش��ورا، مناقش��ه می��ان وزارت 
آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی به عنوان دو متولی قانونی تربیت اوان 

کودکی از کجا ناشی می شود؟
برای پاسخ به علل مناقشه در ابتدا باید سطح مناقشه و حدود و ثغور آن را مشخص 

کرد. به نظر می رس��د مناقش��ه اولیه وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان بهزیس��تی 

از موضوع تولی گری و تصدی گری دوره موس��وم به »پیش دبس��تانی « ش��روع شده 

اس��ت. اما می توان س��طح مناقش��ه را فراتر از این نیز دید، به صورتی که تولی گری 

و تصدی گ��ری را ب��ه کل فرایند تربیت ک��ودکان از بدو ورود آن ه��ا به مراکز تربیتی 

همچ��ون مهدکودک تا قبل از دانش��گاه در نظر گرفت. بر اس��اس برخی از قوانین 

موج��ود مانن��د م��اده 26 قان��ون تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی دولت  س��ازمان 

بهزیستی متولی صدور پروانه فعالیت برای متقاضیان راه اندازی مهدکودک است؛ 

اما بر اس��اس بند دوم سیاس��ت های کلی ایج��اد تحول در نظ��ام آموزش وپرورش ، 

وزارت آموزش وپ��رورش عهده دار اجرا، هدایت و نظارت بر سیاس��ت های مصوب، 

مرتبط با نظام تعلیم و تربیت از مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه معرفی شده 

اس��ت. بنابراین با اس��تناد به این سیاست ها، س��طح تولی گری آموزش وپرورش بر 

فرایند تربیت به کل فرایند تربیت تا قبل از دانشگاه گسترش می یابد. از سوی دیگر 

در س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش  ک��ه در آن وزارت آموزش وپرورش متولی 

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی است، تنها به مقوله تعمیم دوره پیش دبستانی 

)گروه  س��نی 4 و 5 س��ال تمام( اشاره شده و از سنین قبل از 4 سال حرفی به میان 

نیامده اس��ت. این امر می توان��د به معنی عدم وجود مأموریتی خ��اص برای وزارت 

آموزش وپرورش در حوزه تربیت کودکان قبل از س��ن 4 س��الگی تلقی ش��ود.  نکته 

دیگر اینکه سن تربیت رسمی و عمومی در سند تحول آموزش وپرورش 5 سال ذکر 

ش��ده است. به رغم بسیاری از مش��کالت موجود در قوانین و تفاوت میان آن ها، در 

خصوص تقسیم کار ملی در حوزه »دوره پیش دبستانی«، قوانین و مقررات مربوط، 

به نقش و جایگاه وزارت آموزش وپرورش و سایر دستگاه ها اشاره داشته است. برای 

مثال، در مصوبه س��ال 1377 شورای عالی انقالب فرهنگی عنوان شده است که 

»کلیه مسائل آموزش پیش دبستانی در شورای عالی آموزش وپرورش مطرح شود« 

. بنا به مصوبه س��ال 1387 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، آموزش وپرورش تنها 

مرج��ع صادرکننده مجوز مراکز پیش از دبس��تان محس��وب می ش��ود ؛ بنابراین بر 

اساس قوانین و مقررات موجود، در خدمات دوره پیش دبستانی تمامی دستگاه ها 

باید از سیاست ها و برنامه های وزارت آموزش وپرورش تبعیت کنند.

 توانمندی و صالحیت متولیان کنونی تربیت اوان کودکی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

وزارت آموزش وپ��رورش صالحی��ت تولی گ��ری کل فراین��د تربی��ت را دارد، ام��ا ب��ا 

توج��ه به بضاعت فعل��ی آن باید در توانمندی اش برای هدای��ت و راهبری یک نظام 

یکپارچ��ه تربیت��ی از اوان کودک��ی تا قبل از دانش��گاه تأمل بیش��تری ک��رد. به ویژه 

اینکه ش��ورای عالی آموزش وپرورش، به عنوان شورای باالدستی این وزارتخانه، با 

بیش از صد س��ال س��ابقه کماکان موفق به ارائه یک گزارش جامع از وضعیت نظام 

آموزش وپرورش کشور بر اساس شاخص های مصوب کمی و کیفی  نشده است.

 زمینه های ورود سازمان ها و نهادهای متعدد به موضوع تربیت اوان 
کودکی چیست؟

ناتوان��ی وزارت آموزش وپرورش در انجام وظای��ف و مأموریت های حاکمیتی خود، 

به وی��ژه ام��ر نظ��ارت و کنت��رل ح��وزه مأموریت��ی مشخص ش��ده در خص��وص دوره 

پیش دبس��تانی، رانت اجرایی برخی دس��تگاه ها و عدم هماهنگی آن ه��ا با وزارت 

آموزش وپرورش و عدم ش��فافیت در قوانین و سیاس��ت ها، زمینه ورود دس��تگاه ها، 

نهادها و مؤسسات مختلف را به حوزه تربیت کودک  فراهم کرده است.

 فرصت ها و چالش های تنوع و تعدد متولیان و مجریان تربیت اوان 
کودکی را چه می دانید؟

در موض��ع قض��اوت و ب��رای رف��ع مناقش��ه می ت��وان گف��ت ک��ه تولی گ��ری فرایند 

تربی��ت ک��ودکان از مهدکودک و پیش دبس��تانی تا دانش��گاه باید بر عه��ده وزارت 

آموزش وپرورش به عنوان نماینده رس��می حاکمیت باش��د، ولی تصدی گری آن را 

می ت��وان به بخش های دیگر نیز واگذار کرد؛ ام��ا آیا اینکه وزارت آموزش وپرورش با 

بضاعت فعلی خود توانایی این کار را دارد یا خیر، محل مناقشه است. همچنین اینکه 

وزارت آموزش وپرورش به عنوان مثال چه کاری برای کودک یک ساله می تواند انجام 

دهد و نسبت آن کار با وظایف دستگاه های دیگر همچون وزارت بهداشت چیست، 

خود نیز محل تأمل و چالش است. عالوه بر این باوجود اینکه در حال حاضر، دوره 

پیش دبستانی به صورت کج دار و مریز جزو نظام آموزش وپرورش رسمی است، اما در 

ساختار این نظام نیست، باید گفت که سخن از تعدد متولی سخن بیهوده ای است؛ 

متول��ی ای��ن دوره آموزش وپرورش اس��ت.  هر رفتار و برخوردی که از س��وی وزارت 

آموزش وپرورش در خصوص تولی گری و تصدی گری یک دوره تحصیلی دیگر مثل 

دوره ابتدایی انجام می شود، در خصوص دوره پیش دبستانی نیز باید صادق باشد. 

فرصت ها و تهدیدهای مربوط به نحوه تصدی گری و تعدد و تنوع مراکز ارائه دهنده 

ای��ن دوره به وی��ژه در حوزه ارائه خدمات آموزش��ی هم با مراجعه به س��وابق موجود 

در خصوص انواع مدارس دولتی و غیردولتی در کش��ور قابل احصا هس��تند.  نکته 

دیگ��ر آنکه تنوع مجری درصورتی که فضای اجرا به ص��ورت رقابتی و خارج از رانت 

باشد، به کیفیت کار مراکز و تخصصی تر شدن ارائه خدمات در آن ها کمک می کند.

 ایده پیشنهادی کمیسیون تعلیم و تربیت در رفع مسئله مناقشه میان 
متولیان چیست؟

آموزش وپرورش به دلیل مشکالت مالی، به صورت کج دار و مریز با دوره پیش دبستانی 

برخ��ورد می کن��د و ع��زم و اراده واقعی نی��ز برای تولی گ��ری مهدکودک ه��ا ندارد. 

همچنی��ن، در حال حاضر قوانی��ن مربوط به نحوه تولی گ��ری و اداره مهدکودک ها 

به ویژه صدور پروانه فعالیت برای آن ها مانند قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 

دول��ت و تبص��ره دوم ماده ی��ک قانون تأس��یس و اداره م��دارس و مراکز آموزش��ی و 

پرورشی غیردولتی  به نفع سازمان بهزیستی دارای صراحت هستند. لذا اولین گام، 

اصالح قوانین و یا قانون گذاری در خصوص تولی گری و تصدی گری مهدکودک ها 

متناسب با سیاست ها و اسناد متأخر در حوزه تعلیم و تربیت کشور است. نمی توان 

به ص��رف وج��ود سیاس��ت های کل��ی تح��ول آموزش وپ��رورش از اص��الح قوانین یا 

قانون گذاری چشم پوشی کرد. سایر اقدامات مانند تأمین منابع و زیرساخت منوط 

به برداش��ته ش��دن گام اول یعنی اصالح قوانین اس��ت؛ بنابراین دو اقدام به صورت 

گام به گام باید انجام شود؛ گام اول عبارت است از فراهم کردن استلزامات الزم برای 

انج��ام وظایف حاکمیت��ی وزارت آموزش وپرورش در خصوص دوره پیش دبس��تانی 

به ویژه تحت پوش��ش قرار دادن کامل کودکان در سن دوره پیش دبستانی و حرکت 

به س��مت اجباری ش��دن و ق��رار دادن این دوره )حداقل یک س��ال آن( در س��اختار 

دوره ه��ای تحصیلی از س��وی دولت و مجل��س.  گام دوم هم عبارت اس��ت از فراهم 

ک��ردن اس��تلزامات الزم ب��رای انج��ام وظای��ف حاکمیت��ی وزارت آموزش وپ��رورش 

در خص��وص فراینده��ای تربیت��ی ک��ودکان در س��نین قب��ل از 4 س��الگی از طریق 

اصالح قوانین و برخی سیاس��ت های موج��ود و قانون گذاری مج��دد در این حوزه، 

با هدف س��پردن مأموریت راهبری و مدیری��ت یکپارچه فرایند تربیت از مهدکودک 

ت��ا دانش��گاه ب��ه وزارت آموزش وپ��رورش. البت��ه این گفته ب��ه معنی نف��ی واگذاری 

بخش های تصدی گری حوزه تربیت به س��ایر دستگاه ها یا بخش خصوصی نیست.

کمیسیون تعلیم و تربیت، یکی از کمیسیون های تخصصی شورای عالی 
انقالب فرهنگی است که به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی این شورا 
در ح��وزه تعلیم و تربیت عمل می کند تا ب��ا بهره گیری از نظر خبرگان 
عض��و و مرتبط، به بررس��ی موضوعات مختلف این ح��وزه و ارائه نظر و 
پیشنهاد در قالب »سیاست«، »راهبرد« و »خط مشی« بپردازد. در دوره 
ریاست جدید کمیسیون، مس��ائل مرتبط با تربیت دوره کودکی جزو 
اولویت های اصلی قرار گرفته است که از جمله می توان به الگوی رشد، 
فرزندپروری و مهدکودک و متولیان آن اشاره کرد. در همین راستا این 
کمیسیون در حل وفصل چالش های میان متولیان تربیت اوان کودکی 
نقش خاص و ویژه ای داشته و دارد. در همین راستا در گفت وگو با تنی 
چند از کارشناسان کمیس��یون به بررسی مسئله مذکور پرداخته ایم. 

فرصت ها و 
تهدیدهای مربوط 

به نحوه تصدی گری 
و تعدد و تنوع مراکز 

ارائه دهنده این دوره 
به ویژه در حوزه ارائه 
خدمات آموزشی هم 

با مراجعه به سوابق 
موجود در خصوص 

انواع مدارس دولتی و 
غیردولتی در کشور 

قابل احصا هستند
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مهدکودک
مسئله شناسی سیاست گذاری و متولیان آموزش پیش   از دبستان در ایران

 تشتت در متولیان
 و رهاشدگی مهدکودک ها

ب��ا توجه ب��ه اس��ناد باالدس��تی نظام آموزش��ی کش��ور، 
»آموزش پیش از دبستان« دارای دو بخش است: 

دوره یک الی دو ساله با عنوان »آموزش پیش دبستانی« 
)5 و 6 س��الگی( و خدم��ات از ب��دو تول��د ت��ا 5 س��الگی 
ارائه ش��ده در »مهدکودک«. بر اس��اس اسناد و قوانین 
موج��ود، ظاهرًا فقط دو نه��اد )وزارت آموزش وپرورش 
و س��ازمان بهزیس��تی( مس��ئولیت صدور مجوز و ارائه 
خدم��ات آموزش پیش از دبس��تان را بر عه��ده دارند؛ 
اما تداخل، تع��ارض و ابهام مصوبات مختلف نهادهای 
قانون گذار و سیاست گذار کشور درباره مهدکودک ها 
و مراک��ز پیش دبس��تانی س��بب اختالف نظ��ر، تزاح��م 
دایره اختیارات و وظای��ف و در مواردی نادیده گرفتن 
قوانی��ن توس��ط برخ��ی از مراج��ع در این حوزه ش��ده 
اس��ت. س��تاد راهبری نقش��ه جامع علمی کش��ور ناظر 
ب��ه راهبرده��ای من��درج در ای��ن س��ند کالن، مکلف به 
سامان دهی این بحث و مراکز پیش از دبستان است. در 
همین راس��تا با آقای مجید اسدپور، یکی از کارشناسان 

آن ستاد، گفت وگویی داشتیم.

 مراک��ز تربی��ت پی��ش از دبس��تان کش��ور ب��ا مس��ائل و 
بحث ه��ای مختلفی مواجه اند. یکی از مس��ائلی که در س��طح 
کالن و سیاس��تی پررنگ است و ش��اید مرکز ثقل مسئله هم 
باش��د، اختالف نظ��ر متولیان مط��رح مراکز پیش از دبس��تان 
یعنی وزارت آموزش وپرورش و س��ازمان بهزیستی است. شما 

علت اصلی این مناقشه را چه می دانید؟
ابت��دا مقدماتی را ع��رض می کنم. مقدمه اول اینک��ه به رغم اهمیت 

موض��وع ک��ودک و دوران کودک��ی و هم چنین توجهی که ش��ورای 

عالی انقالب فرهنگی و س��ازمان ها و نهادهای دیگر داش��ته اند، به 

نظرم در عمل توجه خوبی به این دوران مهم نشده است. 

تقلیل مس��ئله »کودک« به »مهدکودک« اش��تباه بزرگی بوده اس��ت 

که بعضًا برخی نهادهای رس��می یا بعضی از دوس��تان پژوهش��گر، 

ب��ه دلیل بحث سیاس��ی که معم��واًل در رس��انه ها پررنگ می ش��ود، 

ناخواسته به آن دچار می شوند.  هنوز جای شک و ابهام وجود دارد 

که سیاس��ت کلی نظام نس��بت به پدیده مدرنی به نام »مهدکودک« 

چیس��ت؟ آیا می خواهد این را کنترل و محدود کند؟ مدیریت کند؟ 

تشویق کند؟ آن را اجتناب ناپذیر می داند؟ بحث های مهم و مبنایی 

بس��یاری ش��بیه این وجود دارد که در میان موضوعات سیاس��ی گم 

می شوند.

مقدم��ه دوم بن��ده این اس��ت که منازع��ه اصلی بین دو نه��اد وزارت 

آموزش وپرورش و س��ازمان بهزیستی در صدور مجوز مراکز پیش از 

گفت  و گو
آسیه سادات میرمحمودی
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سیاست گذاری
پرونده دوم

دبس��تان اس��ت. درصورتی که بحث های مهم ت��ری مانند محتوا هم 

وج��ود دارد، اما به دلی��ل اینکه وجه اجرایی کمت��ری دارند، گاهی 

چن��دان توجهی به آن ها نمی ش��ود و این اش��تباه اس��ت. برجس��ته 

ش��دن این موض��وع در س��طوح سیاس��ت گذاری، بیش��تر ناش��ی از 

گزارش های نگران کننده ای بود که بعضی از اعضای شورای عالی 

انق��الب فرهنگی نس��بت به وضعیت برخی مراکز پیش از دبس��تان 

در س��طح ته��ران یا در کل کش��ور می دادن��د. این نگرانی ها س��بب 

ش��د که پژوهش هایی تعریف و انجام ش��ود و نتایج آن ها نیز در یکی 

از جلسات ش��ورای معین  مطرح گردید. به دلیل به تفاهم نرسیدن 

وزارت آموزش وپرورش و بهزیس��تی، این جلس��ه به تصمیم نرسید.  

در آن جلس��ه در زمس��تان 94، مقرر ش��د که آقای دکت��ر کبگانیان 

به عن��وان عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی طی جلس��ه ای این 

موض��وع را ب��ا کمک دو نه��اد درگیر به ی��ک جمع بندی برس��انند و 

نتیجه در جلس��ه شورای عالی مطرح شود. برای این موضوع جلسه 

کارشناسی سنگین و سپس جلسه اصلی به ریاست دکتر کبگانیان 

و حضور وزیر آموزش پرورش و معاونان وزیر کار و مسئولین سازمان 

بهزیستی برگزار ش��د و جمع بندی صورت گرفته در این جلسات به 

اطالع شورای عالی رسید.

م��رور تاریخچ��ه قوانی��ن و مصوب��ات مربوطه نش��ان می ده��د که به 

ه��ر ک��دام از این دو نه��اد در ی��ک بازه زمان��ی خاص مج��وزی داده 

ش��ده اس��ت و همین قوانین به دلیل تعارض منش��أ اختالف و ابهام 

شده اند. نکته این اس��ت که از یک سو سازمان بهزیستی سال ها در 

بحث مهدکودک ها وارد ش��ده، مجوز تأس��یس صادر کرده، نیروی 

انسانی گرفته است، ضوابط و گردش مالی دارد و حاال اگر یک باره 

این مس��ئولیت از او سلب ش��ود، برایش قابل قبول نیست و معقول 

نیز به نظر نمی رس��د. از سوی دیگر وزارت آموزش وپرورش عالوه بر 

مجوزهای قانونی که دارد ، بیش��ترین تأکیدش ناظر به نوع و جنس 

تربیتی فعالیت مراکز پیش از دبس��تان اس��ت و ازاین جهت قائل به 

این هس��تند که حتمًا باید تولی گری مراکز مذکور به این وزارتخانه 

سپرده شود.

 اش��اره فرمودید که بیش��تر مناقش��ه روی بح��ث صدور 
مجوز است. دلیلتان برای این ادعا چیست؟

وقتی س��ازمانی در مورد مهدکودک ها یا پیش دبستانی ها اقدام به 

صدور مج��وز می کند، برای بقی��ه جوانبش هم فک��ر می کند. قطعًا 

برای محتوا، س��المت و بهداشِت مکان، تربیت مربی و سایر جوانب 

هم یا آیین نامه می دهد یا تأثیرگذار اس��ت. وقتی نهادی وارد صدور 

مج��وز ش��د، دیگر به این راحت��ی خارج کردنش ممکن نیس��ت. لذا 

در س��ایر محوره��ا � تدوی��ن و تأیید محت��وا و نیروی انس��انی و غیره � 

ه��م قطع��ًا اختالف نظر خواهند داش��ت. لذا اگر قرار باش��د بگوییم 

کدام محور اصلی ترین جایی اس��ت که بیش��ترین مناقشه بر سر آن 

ص��ورت می گی��رد، به نظر من همی��ن بحث صدور مجوز اس��ت و در 

اختالف نظرهای دستگاه های متولی هم این ها عیان بود.

 اگر بخواهیم یک ارزیابی از عملکرد این دو نهاد داشته 
باشیم و از میزان صالحیت و توانمندی شان یک ارزیابی کالن 

بکنیم، شما چه تصویری ارائه می دهید؟
به واقع هیچ یک از این دو نهاد، ناظر به حد مطلوب، عملکرد موفقی 

نداش��ته اند. البته قوت هایی داش��ته اند و نباید ب��ه دور از انصاف در 

مورد عملکرد آن ها س��خن گفت.  سازمان بهزیستی مأموریت های 

مختلفی دارد که به نظر می رس��د بیشتر آن ها مربوط به آسیب های 

اجتماعی اس��ت. لذا مهدکودک واقع��ًا می تواند جزو مأموریت های 

بهزیس��تی نباش��د، مگر کودکانی ک��ه نیازمن��د مراقبت های خاص 

هستند.

نکت��ه دیگر اینکه طبق آنچه ما در منابع دین��ی داریم، دوره کودکی 

را به هیچ وج��ه دوره مراقب��ت و نگهداری صرف ی��ا دوره بازی کردن 

کودک ب��ه معنای س��رگرمی نمی دانند. بر این اس��اس می توان در 

ای��ن گزاره اصلی س��ازمان بهزیس��تی که »ک��ودک در اصل نیازمند 

نگهداری اس��ت و مهدکودک نیز برای مراقبت و نگهداری اس��ت«، 

مناقشه کرد. 

م��ن بازدید جامع��ی از مهدکودک ها نداش��تم، اما آن چی��زی که از 

طریق گزارش ها و پژوهش ها به دس��ت آمد و از آن جلسات می توان 

حدس زد، همین اس��ت که اولویت بهزیس��تی مراقبت و بهداش��ت 

کودکان بوده و هس��ت. این نگ��رش، در عمل نتایج بِد تربیتی دارد. 

لذا ازاین جهت، عملکرد بهزیس��تی نیازمند اصالح یا انقالبی است 

که باید در مورد آن تصمیم گیری شود. بااین حال سازمان بهزیستی 

وج��وه مثبتی ه��م دارد؛ ازجمله اینک��ه ظاهرًا در مقایس��ه با وزارت 

آموزش وپرورش چابک تر و از لحاظ اداری کاراتر و س��ریع تر اس��ت. 

اص��واًل هر س��ازمان دیگری نیز در مقایس��ه با گس��تردگی فعالیت و 

ابعاد وزارت آموزش وپرورش می تواند این ُحس��ن را داش��ته باش��د. 

مزی��ت دیگ��ر، عالق��ه بهزیس��تی ب��ه مدیری��ت مهدکودک هاس��ت، 

درحالی که بعضًا به نظر می آید وزارت آموزش وپرورش نمی خواهد 

ی��ا نمی توان��د ب��رای ای��ن موض��وع به ط��ور ج��دی ت��الش کن��د. در 

اعطای مجوز آن 
بیست نهاد فرضی 

اگر از سوی یک نهاد 
قانونی و با فکر باشد، 

مشکلی ندارد و به 
تشتت نمی انجامد؛ 

اما اگر حتی فقط 
دو نهاد به صورت 

غیرقانونی وارد این 
عرصه شوند، می تواند 

موجب تشتت و 
دوگانگی شود
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مهدکودک

پیگیری ه��ای هر دو نه��اد برای گرفتن ی��ا اصالح مصوبه س��ال 95 مجلس هم 

به وضوح کم انگیزگی وزارت آموزش وپرورش را مشاهده کردیم. بااین حال این 

مس��ئله کاماًل در راس��تای مأموریت های این وزارتخانه است و مصوبات بیشتر و 

محکم تری هم درباره این امر وجود دارد.  نکته حاش��یه ای و تکمیلی اینکه بین 

وزارت آموزش وپرورش و بهزیس��تی اختالف نظری درب��اره مهدکودک ها ایجاد 

ش��ده اس��ت. در این میانه، یک سری نهادهای دیگری هس��تند که اصاًل در این 

دعوا وارد نمی ش��وند، ولی دارند در همین حوزه مهدکودک فعالیت می کنند! 

این هم خودش آسیبی دارد.

 از توانمن��دی و صالحیت س��ازمان ها و نهادهای دیگر مورد اش��اره 
ارزیاب��ی دارید؟ به طور ویژه نهادهایی که صبغه دین��ی و انقالبی دارند، 

همچون سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان بسیج؟
 به نظرم جواب این س��ؤال شما به یک سؤال مهم تر برمی گردد؛ الگوی مطلوب 

ما برای مدیریت کالن مهدکودک ها چیس��ت؟ اگر این الگوی مطلوب را تعیین 

کنی��م، آن وق��ت مثاًل می توان س��طوح مختلف مدیری��ت و وظایف را ب��ا توجه به 

توانمندی و مأموریت دس��تگاه ها به صورت متناظر در نظر گرفت و تقسیم کاری 

در س��طح آن ه��ا انج��ام داد. در این ص��ورت به عنوان مثال س��ازمان بهزیس��تی 

شایس��تگی عهده داری وظیفه ای در حوزه مهدکودک را دارد و برنامه ریز مجوز 

فعالیت در این بخش را به این سازمان می دهد. لذا پاسخ به این سؤال و سؤاالت 

مش��ابه، بس��تگی به آن الگوی کلی دارد و بر اس��اس آن می توان تعیین کرد که 

ه��ر س��ازمان و نهادی چقدر می تواند وارد ش��ود. در حالت فعلی ک��ه ابعاد آن را 

اس��تخراج نکرده ایم و به تصویب هم نرس��یده است، باید کلی حرف بزنیم. مثاًل 

بگوییم بسیج چرا؟ چون مثاًل انقالبی و مردمی است، دغدغه تربیت دارد، پس 

احتمااًل موفق می ش��ود، فالن نهاد موفق نمی ش��ود، چون مثاًل تخصص الزم را 

ندارد و...

 از نظر ش��ما، فرصت ها و چالش های تع��دد متولیان در تربیت دوره 
کودکی چه می تواند باشد؟

 تع��دد متولی��ان به طورکل��ی اگر به ص��ورت قانونی باش��د، خیلی خوب اس��ت و 

مش��کلی هم ندارد؛ یعنی یک بار برای همیشه مسئوالن نظام به این جمع بندی 

رس��یده باش��ند که مثاًل بیس��ت نهاد مجاز باش��ند برای فعالی��ت مهدکودک ها 

مج��وز ص��ادر کنن��د. قاعدتًا چنی��ن تصمیم��ی مبتنی بر ی��ک اس��تدالل و بنیه 

علم��ی و ل��ذا قابل دفاع اس��ت. می خواهم این ط��ور بگویم که اعط��ای مجوز آن 

بیس��ت نهاد فرضی اگر از س��وی یک نهاد قانونی و با فکر باش��د، مشکلی ندارد 

و به تشتت نمی انجامد؛ اما اگر حتی فقط دو نهاد به صورت غیرقانونی وارد این 

عرصه ش��وند، می تواند موجب تشتت و دوگانگی ش��ود. لذا ما باید ابتدا به یک 

جمع بندی در مورد این مدیریت برسیم. بعد بر اساس آن تعیین کنیم که آیا این 

تعدد متولیان فرصت است یا تهدید؟ بر این اساس آن چیزی که در حال حاضر 

وجود دارد، قطعًا یک تهدید است؛ یعنی حالت رهاشدگی وجود دارد.

 ب��ا چه مبنای��ی می فرمایید تکثر قانونی اش��کالی ایج��اد نمی کند؟ 
مقوله تربیت مقوله حساسی است.

 منظ��ورم از تکث��ر را ب��ا ذک��ر مث��ال توضی��ح می ده��م. ف��رض بفرمایید م��ا اآلن 

مدارس مختلفی داریم که بعضًا غیردولتی هم هس��تند. شما این تکثر را منفی 

نمی دانی��د، چون اصطالحًا می گویید که این تکثر در مقام اجرا اس��ت. در مقام 

اجرا قرار نیس��ت که دولت همه کارها را انجام ده��د. ضمن اینکه اگر بخواهیم 

باری را از دوش دولت برداریم، از این تکثر استقبال می کنیم، به شرط اینکه این 

تکثر در آن الگوی مدیریتی که می خواهیم جای گرفته باشد؛ یعنی مجوزش را 

ما داده باشیم. لذا فرض بر این است که سازوکارهای نظارت، کنترل، بازرسی، 

ارزیابی، حمایت و خیلی چیزهای دیگر را هم مدنظر داریم.

در رف��ع ای��ن چالش ه��ا و معض��الت، ای��ده و جمع بندی ش��ورای عال��ی انقالب 

فرهنگ��ی را بفرمایید. بنا به بررس��ی ش��ورا، این مس��ئله چند بع��د دارد که باید 

ب��ر اس��اس آن ابعاد تصمی��م بگیریم که چارچ��وب نهادی چگونه باش��د و حیطه 

وظایف و اختیارات هر نهاد چه باش��د. این ابعاد گاهی س��ه سطحی و گاهی هم 

در چهار س��طح مطرح می شود. در حالت سه س��طحی، اتفاق نظر بر این بود که 

سیاس��ت گذاری های کالن بر عهده شورای عالی انقالب فرهنگی باشد که اگر 

صالح دانس��ت می تواند این وظیفه را به دبیرخان��ه یا زیرمجموعه های دیگرش 

تفوی��ض کن��د. اصل اختیار تعیی��ن متولی ص��دور مجوز نیز می توان��د در حیطه 

ش��ورای عالی انقالب فرهنگی باش��د. سطح س��وم هم »اجرا« اس��ت. در سطح 

اج��را، اتفاق نظر با تکثر مجریان بود؛ یعنی هر نهاد و ش��خص حقیقی یا حقوقی 

که عالقه مند اس��ت مج��وز فعالیت بگیرد، وقتی صالحیتش تأیید ش��د، بیاید و 

مهدکودک تأسیس کند.

س��طح دوم یعن��ی »مدیری��ت اجرای��ی«، عب��ارت اس��ت از تأمین محت��وا، نیروی 

انس��انی، ص��دور مج��وز و غی��ره. در ای��ن س��طح، اعض��ای کارگ��روه منتخب به 

جمع بندی نرس��یدند و لذا رأی گیری ش��د که درنتیجه، بیش��تر نظرش��ان روی 

سپردن این سطح به وزارت آموزش وپرورش بود. 

در دف��اع از ای��ن دی��دگاه، دلی��ل اصلی تجان��س و تناس��ب آن ب��ا مأموریت های 

تربیتی این وزارتخانه بود. ضمن اینکه در حاش��یه احس��اس کردند که به دلیل 

صبغه فرهنگی ک��ه متولیان وزارت آموزش وپ��رورش دارند، برخی نگرانی های 

کنونی درب��اره برنامه های بعضی از مهدکودک ها کمتر خواهد ش��د. در نهایت 

نحوه مواجهه مس��ئوالن س��ازمان بهزیس��تی با مس��ئله به دلیل نداشتن صبغه 

دغدغه های فرهنگی � تربیتی چندان در این تصمیم بی تأثیر نبود.

از خردادماه 95، بنا به دالیلی بحث مراکز پیش از دبستان از دستور کار شورای 

عالی خارج ش��د. از آن طرف، شاهد مصوبه مجلس شورای اسالمی هستیم که 

در بند دوم قانون »تأس��یس و اداره مدارس و مراکز آموزش��ی غیردولتی« صدور 

مجوز مهدکودک ها را به بهزیس��تی واگذار کرد. قابل تأمل اینکه کلیت موضوع 

مصوبه )مدارس غیردولتی( مستقیمًا نسبتی با مهدکودک ها و پیش دبستانی ها 

نداش��ت. بدین ترتیب می توان گفت این قانون مذکور به نوعی ش��ورای عالی را 

دور زد که شورا نیز اعتراض خود را به استحضار شورای نگهبان رساند.

 نظر خود شما به عنوان کارشناس ستاد راهبری نقشه جامع علمی 
کشور چیست؟

پیش��نهاد خود من مدلی اس��ت که »الگوی کارگزاری« نامیده می ش��ود. بر این 

اس��اس، باید جوانب مختلف ام��ر مهدکودک در دس��ت وزارت آموزش وپرورش 

باش��د، ام��ا خودش به خاط��ر بدنه حجیم مس��تقیم وارد موضوع نش��ود، بلکه به 

کارگزارانی همچون س��ازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات و شهرداری ها مجوز 

کارگ��زاری بده��د یا ب��ا این ه��ا تفاهم نامه همکاری امض��ا کند. ای��ن کارگزاران 

موظف ان��د که بنا به آئین نامه ها، ضوابط و محتوای��ی که وزارت آموزش وپرورش 

تعیین می کند، مجوز مراکز پیش از دبس��تان را صادر کنند. تأیید این مجوزها و 

مهر آن با وزارت آموزش وپرورش باش��د. با این کار عماًل دغدغه تربیتی محفوظ 

می ماند، ضم��ن اینکه وزارت آموزش وپرورش دیگر خودش مس��تقیمًا وارد این 

حوزه نمی ش��ود و با یک س��ری واس��طه های این چنینی در ارتباط است. مزیت 

چنین الگویی آن اس��ت که اگر مثاًل سازمان بهزیستی از مصوبات تخطی کند، 

وزارت آموزش وپ��رورش می تواند مجوز کارگ��زاری او را ابطال کند؛ درحالی که 

اآلن بهزیستی تبعیتی از وزارت آموزش وپرورش ندارد.

 اینک��ه ما صرف��ًا صدور مجوز را به آموزش وپ��رورش بدهیم، به بحث 
نظارت صدمه نمی زند؟

خیر! اواًل وقتی مس��ئولیتی را به نهادی مث��ل وزارت آموزش وپرورش می دهید، 

او موظ��ف اس��ت که ب��رای بقیه قس��مت هایش هم فک��ری بکند، مث��اًل نظارت و 

ارزیاب��ی همه این ها را باید ببیند. لذا نمی تواند مثل اآلن خودش را خیلی کنار 

بکش��د. نکته دوم این اس��ت که در چنین الگویی، وزارت آموزش وپرورش چون 

می خواه��د به کارگزاران مجوز بدهد که نقش واس��ط را داش��ته باش��ند، قانونًا 

روی این س��ازمان ها نظارت و ارزیابی خواهد داش��ت. این نظ��ارت و ارزیابی به 

دو صورت اس��ت؛ نخس��ت اینکه طبق گزارش هایی که خود س��ازمان بهزیستی 

ب��ه وزارت آموزش وپ��رورش می ده��د، وزارت آموزش وپ��رورش می توان��د این ها 

را پیگیری و بررس��ی کند که آیا س��ازمان بهزیس��تی به وظایف خودش درس��ت 

عم��ل ک��رده یا ن��ه.  اگر ضعف��ی در این کار وجود داش��ته باش��د، می توان��د به او 

تذک��ر ده��د و اگر به تذک��ر توجه نکرد، مج��وز کارگزاری اش قابل ابطال اس��ت. 

نظ��ارت دیگ��ر هم ب��ر خود مراک��ز پیش از دبس��تان اس��ت که یک س��ری مراکز 

را به عن��وان نمون��ه انتخ��اب و از آن ها بازرس��ی به عم��ل می آی��د. در این حالت، 

وزارت آموزش وپ��رورش ناظ��ر ب��ه نتیجه ب��ا کارگ��زار مربوطه مواجه می ش��ود.

باید جوانب مختلف 
امر مهدکودک 
در دست وزارت 
آموزش وپرورش 
باشد، اما خودش به 
خاطر بدنه حجیم 
مستقیم وارد موضوع 
نشود، بلکه به 
کارگزارانی همچون 
سازمان بهزیستی، 
سازمان تبلیغات و 
شهرداری ها مجوز 
کارگزاری بدهد یا 
با این ها تفاهم نامه 
همکاری امضا کند
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پرونده دوم

»دس��تورکار 2030 برای توس��عه پایدار « موسوم به »س��ند 2030«، برنامه ای 

15ساله برای توسعه پایدار کش��ورهای جهان )به ویژه کشورهای توسعه نیافته 

و در ح��ال توس��عه( اس��ت که جمهوری اس��المی ای��ران نیز آن را ب��ا برخی حق 

تحفظ ها پذیرفته است. این دس��تورکار حوزه های متنوع اجتماعی و اقتصادی 

)از جمل��ه آم��وزش و پرورش و زن��ان و خانواده( را در بر می گیرد. س��ند 2030 

ع��الوه ب��ر اصول و ارزش ه��ای حاکم، 17 ه��دف اصلی و 169 ه��دف فرعی و 

همچنی��ن راهبردهای��ی ذیل اهداف اصل��ی در هر یک از حوزه های یادش��ده را 

ش��امل می ش��ود. اهداف مذکور بر اس��اس مس��ائل شناسایی ش��ده از وضعیت 

کش��ورهای توس��عه نیافت��ه و در ح��ال توس��عه و همچنی��ن ادامه اه��داف تحقق 

نیافت��ه س��ند توس��عه ه��زاره )2000-2015( تعیی��ن ش��ده اند. در این س��ند 

س��ازوکار و روش های اج��را، حمایت های مال��ی و فناوران��ه و همچنین بازبینی 

و پیگی��ری در س��طوح بین الملل��ی، منطق��ه ای و مل��ی پیش بینی ش��ده اس��ت. 

ش��اخص های جهانی از یک س��و و ش��اخص های ملی و منطقه ای از سوی دیگر 

اب��زار پیگی��ری تحق��ق اه��داف هس��تند )م��اده 75 دس��تورکار 2030(. یکی 

از ن��کات مه��م و م��ورد تأکید س��ند 2030، درهم تنیدگ��ی برنامه ه��ا و اهداف 

حوزه های مختلف برای دس��تیابی به توس��عه پایدار اس��ت که این امر در تحلیل 

س��ند مذکور باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. ش��ایان ذک��ر اینکه برای هدف 

4 ای��ن دس��تورکار، س��ند جداگان��ه ای تدوین ش��ده که ش��امل بیانی��ه اینچئون 

و چارچ��وب عم��ل اس��ت که ای��ن مجموعه به »س��ند آم��وزش 2030« ش��هرت 

یافته اس��ت. برای اجرای س��ند مذک��ور در ای��ران، برنامه ملی توس��ط کارگروه 

مربوط��ه تهی��ه و پیش نوی��س آن در آذر 1395 رونمایی گردید. در پی هش��دار 

مک��رر مقام معظ��م رهبری، اعتراض��ات مردمی و تصمیم ش��ورای عالی انقالب 

فرهنگ��ی، هیئ��ت دول��ت مصوب��ه مرب��وط به تش��کیل ای��ن کارگ��روه و پیگیری 

س��ند آم��وزش 2030 را در تی��ر 1396 لغو نمود. با این حال ب��ه دلیل اهمیت 

مجموعه اس��ناد مذکور، به نظر می رس��د مرور نقادانه مف��اد و جهت گیری های 

آن با تمرکز بر آموزش های پیش از دبس��تان )تربیت اوان کودکی( الزم اس��ت.

 کودک��ی و تربی��ت پی��ش از دبس��تان در مجموعه اس��ناد 
2030

در مجموع��ه اس��ناد بین الملل��ی از جمل��ه معاه��ده مل��ل متح��د در حق��وق 

ک��ودکان ، »کودک« به همه اش��خاص زیر 18 س��ال اطالق می گ��ردد. بنا به 

تقس��یم بندی های رای��ج، »َاوان کودک��ی )کودک��ی اولیه( « بخش��ی از دوران 

کودکی اس��ت که بازه تولد تا هفت س��الگی را در بر می گیرد. مجموعه اسناد 

2030 در مفاد مختلف به ویژه حوزه های تربیت و سالمت به این دوره سنی 

توج��ه نموده اند. ش��واهد نش��ان می دهد که ک��ودک و کودک��ی در مجموعه 

اس��ناد 2030 جای��گاه قاب��ل توجهی دارد و حتی تحقق بخش��ی از »توس��عه 

پایدار« و تحول ذیل آن را منوط به آن ها دانس��ته اس��ت )ماده 51 دس��تورکار 

2030(. در این دس��تورکار، از کودکان با عنوان یکی از اقش��ار »آسیب پذیر 

« در کن��ار س��المندان، جوان��ان و معل��والن ی��اد می ش��ود که نیازمن��د توجه و 

توانمندس��ازی اند . این س��ند همچنین »س��رمایه گذاری ب��ر روی کودکان« و 

»رشد کودکان به دور از خشونت و سوءاستفاده« )ماده 8( را مورد تأکید قرار 

داده اس��ت. آموزش دوره کودکی به طور خاص در هدف اصلی 4 دستورکار 

آمده اس��ت که به مسایل آموزش��ی اختصاص دارد. یکی از هفت هدف فرعی 

ذی��ل این ه��دف، به طور خ��اص به دوره کودک��ی اولیه می پ��ردازد. در هدف 

4-2، »تضمی��ن دسترس��ی هم��ه دختران و پس��ران به رش��د اوان کودکی  و 

مراقبت و آموزش پیش دبس��تانی   با کیفیت به منظور آماده سازی آن ها برای 

آموزش ابتدایی تا س��ال 2030« مورد توجه قرار گرفته اس��ت که بر خدمات 

تربیت��ی و مراقبتی زیر هفت س��ال و به ویژه دوره پیش دبس��تانی تأکید دارد. 

توصیف و نقدی بر 
»آموزش پیش از دبستان« در سند 2030

یادداشت 
مجتبی همتی فر
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در م��اده 25 دس��تورکار نی��ز مضامین مش��ابهی آمده اس��ت. در ه��دف فرعی 

پنجم ذیل هدف اصلی 4 نیز »ریش��ه کنی نابرابری های جنس��یتی در آموزش« 

و »تضمی��ن دسترس��ی برابر به هم��ه مقاطع آموزش و تربیت فّن��ی و حرفه ای« 

از جمل��ه برای کودکانی که در ش��رایط آس��یب پذیر زندگ��ی می کنند و یا خود 

آس��یب پذیر هس��تند، تأکید ش��ده اس��ت. در هدف فرعی هفتم نیز به برخی از 

دانش ها و مهارت ها اشاره شده است که برای دستیابی به توسعه پایدار باید به 

در محتوای آموزش��ی و برنامه درسی دوره های مختلف گنجانده شود. به تبع، 

ای��ن توصیه تربی��ت َاوان کودکی به ویژه آموزش در مراکز و مؤسس��ات تربیتی 

را ه��م در بر می گیرد . بدین ترتیب به نظر می رس��د این س��ند، سیاس��ت های 

کل��ی آم��وزش پیش از دبس��تان ب��ه وی��ژه در جهت گیری ه��ای محت��وا، فضا و 

تجهی��زات و نی��روی انس��انی و همچنین سیاس��ت های گس��ترش این خدمات 

را تعیین نموده اس��ت. مفاد مذکور، در اس��ناد پایین دس��تی ذیل دس��تورکار � 

همچون بیانیه اینچئ��ون و چارچوب عمل آموزش 2030 � به صورت جزئی تر 

و تفصیلی آمده اس��ت. این سیاس��ت ها در کش��ورهای هدف با س��ازوکارهای 

پیش بین��ی ش��ده در مجموع��ه 2030 پیگی��ری و پیاده س��ازی خواه��د ش��د. 

 نق��دی ب��ر مف��اد اس��ناد 2030 از منظ��ر آم��وزش پی��ش از 
دبستان

اسناد 2030 به طور کلی با انتقادات جدی مواجه است که مهمترین آن ها را 

می توان »نقض حاکمیت و اس��تقالل کش��ورها« و »مداخله در سیاست گذاری 

پیش��رفت به ویژه در حوزه های علمی و فرهنگی« دانس��ت؛ اشکاالتی که ذیل 

»س��لطه گری« و »اس��تعمار نو« قابل تفسیر هستند. دس��تورکار 2030 برنامه 

بلندمدت 15 س��اله ای برای توس��عه همه جانبه کش��ورهای ذی ربط است که 

این امر حساسیت پرداختن به آن را تشدید می نماید.  تحلیل های کارشناسی 

نش��ان می دهد که ارزش های محوری زیربنای این اسناد با چالش هایی رو به 

روس��ت و ابه��ام مفاهیم واژگان ب��ه کار رفته در آن همچون »توس��عه، خانواده، 

برابری جنس��یتی و فراگی��ری« این چالش را افزون می کن��د. قابل تأمل اینکه 

عم��ده ای��ن اش��کاالت با بررس��ی م��وردی و جزئی مف��اد مذکور ب��دون در نظر 

گرفت��ن پیوند اجزا با ه��م و بی توجه به ارزش ها و نظری��ه مبنای آن چندان رخ 

نمی نمایانن��د. عالوه بر ای��ن انتق��ادات کالن، مفاد مرتبط با آم��وزش پیش از 

دبس��تان در این اس��ناد نیز با ابهام��ات و ایراداتی رو به روس��ت.  یکی از وجوه 

مهم تربیت پیش از دبستان )اوان کودکی(، نقش خانواده در تربیت است. بنا 

به آموزه های اس��المی، خانواده و مادر � با فرض صالحیت داش��تن � در کانون 

تربی��ت این دوره قرار دارند و س��ایر عناصر به عن��وان کمک یار و معین آن ها در 

خدمت قرار می گیرند. لذا بس��یاری از کارشناس��ان تربیت��ی و دینی، با اتکا به 

اصل »خانواده محوری« گس��ترش حس��اب نش��ده مراکز و خدم��ات مراقبتی و 

تربیت کودک )به ویژه در سنین ابتدای زندگی( را نادرست می دانند.  

مجموع��ه اس��ناد 2030 در این ب��اره موضعی مبه��م و تعارض گون��ه ای دارد. 

ای��ن اس��ناد از یک س��و بر گس��ترش خدم��ات آموزش��ی و مراقبت��ی دوره پیش 

از دبس��تان تأکی��د دارد )به وی��ژه هدف 4-2 دس��تورکار( و از س��وی دیگر در 

برخی مفاد به صورت مبهم از سیاس��ت های حمای��ت از »خانواده« یاد می کند 

)م��اده 5-4 دس��تورکار ( و در برخ��ی مفاد دیگر به اش��تغال و فعالیت زنان در 

حوزه ه��ای سیاس��ی و اقتصادی ب��ه عنوان ی��ک ارزش تأکی��د می نماید )ماده 

5-5 دس��تورکار(. قابل توجه اینکه این ابهام و تعارض به س��طح شاخص های 

ارزیابی میزان تحقق اهداف دس��تورکار نیز کش��یده ش��ده است؛ تعارضی که 

ش��اخص »افزای��ش حض��ور و فعالیت بدون دس��تمزد زنان در من��زل« )4-5-

1( ب��ا ش��اخص های »افزای��ش تع��داد ک��ودکان بهره من��د از خدم��ات تربیت و 

مراقبت دوره کودکی« )4-2-1 و 4-2-2( و »افزایش پس��ت های سیاسی و 

مدیریتی زنان« )5-5-1 و 5-5-2( دارد. بر این اس��اس نمی توان به راحتی 

سیاس��ت های گس��ترش خدمات تربی��ت و مراقبت پیش از دبس��تان را فارغ از 

خانواده مح��وری پذیرفت. عالوه بر این، در دس��تورکار 2030 به صورت کلی 

تأکید ش��ده اس��ت که میزان دسترس��ی به آموزش ه��ای پیش از دبس��تان )به 

ویژه پیش دبس��تانی( افزایش یابد. بر همین اس��اس بن��د 6 بیانیه اینچئون، به 

طور خاص توصیه نموده که کش��ورهای عضو مقطع پیش دبس��تانی را حداقل 

به صورت یک س��اله و با کیفی��ت، مجانی و اجباری تأمی��ن نمایند. در بند 12 

نیز دولت ها را نس��بت ب��ه تهیه چارچوب های حقوقی و سیاس��ت گذاری برای 

اجرای مفاد مذکور از جمله این توصیه متعهد می داند. 

ای��ن در حال��ی اس��ت که س��ند تحول بنیادی��ن آم��وزش و پرورش ک��ه باالترین 

س��ند سیاس��تی کش��ور در این حوزه اس��ت، دوره پیش دبس��تانی را ب��ه عنوان 

ی��ک دوره از آم��وزش رس��می پذیرفته اس��ت )از جمله راهب��رد کالن 10(، اما 

آن را غیراجباری می داند. بدین ترتیب تعارضی میان س��ند مذکور و اس��ناد و 

مقررات کش��ور بروز می یابد. قابل تأمل اینکه مسئولین امر در حالی به دنبال 

فراهم س��ازی امکانات و منابع مورد نیاز برای اجرای س��ند آموزش 2030 به 

ویژه در بخش آموزش پیش از دبستان بودند که در هنگامه تصویب سند تحول 

بنیادین با پیش��نهاد اجباری تلقی کردن دوره پیش دبستانی مخالفت نموده و 

معتقد بودند که این تصمیم اجرایی نیست، چون هزینه های مضاعفی به نظام 

آموزش و پرورش کش��ور تحمی��ل می نماید. عالوه بر ای��ن چالش ها، ماده 32 

و 34 چارچ��وب عمل در س��ند آموزش 2030، تأکید دارد که ش��روع آموزش 

و یادگی��ری در جوام��ع چندزبان��ه با زب��ان محلی ک��ودک باش��د، در حالی که 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در عین به رسمیت شناختن زبان های 

محلی، زبان اصلی و رسمی آموزش در مدارس را »فارسی« تعیین نموده است 

. بر این اس��اس به نظر می رس��د توصیه س��ند آموزش 2030 با قانون اساسی 

همخوانی ندارد. ش��ایان ذکر اینکه در س��ند تحول بنیادی��ن آموزش و پرورش 

در عین اینکه آموزش پیش دبستانی در مناطق دوزبانه در اولویت قرار گرفته، 

در ذیل س��ند برنامه درسی ملی، آموزش زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان 

رسمی و نشانه هویت ملی را در سال های اولیه مورد توجه قرار داده است.

تعهد و اجرای مفاد 
به ظاهر قابل قبول 
مجموعه اسناد 2030 
در بخش آموزش 
پیش از دبستان به 
جای زمینه سازی 
برای »حیات طیبه« 
به »توسعه پایدار« 
می انجامد



71
 شماره 34-زمستان96

سیاست گذاری
پرونده دوم

ارزیابی راهکارهای مطرح برای حل مشکالت مدیریت 

 

مراکز تربیت کودک

 از »شورای عــالی کودک« تا 

»مدیریت چند سطحی«

سطح  از  چالش  این  است.  ایران  در  پیش دبستانی  مراکز  و  مهدکودک ها  مسائل  مهم ترین  از  یکی  یکپارچه«  مدیریت  »فقدان 
سیاست گذاری تا مدیریت اجرایی و نظارت در ابعاد مختلف مراکز مذکور کم و بیش گسترده است و دشواری های زیادی را برای 
خانواده ها و فرآیند صحیح تربیت کودکان به وجود آورده است. خوشبختانه در حال حاضر، مسئوالن امر و کارشناسان مرتبط با 
تربیت کودک همگی به این امر اذعان دارند و بنا به اهمیت این مسئله، ایده هایی را برای حل این مسئله مطرح نموده اند. در این 
نوشتار تالش شده است که برخی از مهم ترین ایده های مطرح برای ساماندهی مدیریت مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و سایر 

مراکز مشابه معرفی و ارزیابی گردد.
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 ایده  تأسیس شورای عالی کودک
خدمات و محصوالت مرتبط به کودکان زیر هفت س��ال گس��تره بسیار وسیعی 

را در ب��ر می گی��رد که عالوه بر مهدکودک ها و دیگر مراک��ز تربیتی و مراقبتی، 

دیگ��ر ان��واع خدم��ات و کااله��ای فرهنگ��ی )همچ��ون اس��باب بازی، کت��اب، 

نوش��ت افزار و فیلم( را نیز ش��امل می ش��ود. در هر یک از ای��ن مقوله ها، یک یا 

چند دس��تگاه دولتی دخیل هستند که عمدتًا به صورت جزیره ای به فعالیت و 

خدمت رسانی می پردازند.

 برخی از مس��ئوالن و کارشناس��ان برای حل این مس��ئله و با توجه به اهمیت و 

حساسیت دوره کودکی، ایده ی راه اندازی »شورای عالی کودک« را پیشنهاد 

نموده اند تا این ش��ورا، به عنوان مرجع باالدستی سیاست گذاری و هماهنگی 

همه دستگاه های ذی ربط کودک را بر عهده داشته باشد.

چنین به نظر می رس��د که ایده ی تشکیل شورای عالی کودک در شرایطی که 

کش��ور با تعدد ش��وراهای عالی ب��ا مأموریت های بعضًا متداخل مواجه اس��ت، 

چندان به حل مسئله مورد بحث کمک نکند. 

مرج��ع  باالتری��ن  به عن��وان  فرهنگ��ی  انق��الب  عال��ی  ش��ورای  اکن��ون،  ه��م 

سیاست گذاری حوزه فرهنگ و علم در کشور می تواند در صورت حضور مؤثر، 

نقش مذکور را به خوبی ایفا نماید؛ لذا ایجاد شورایی مستقل با ساختار جدید 

چندان ضروری به نظر نمی رسد.

 ع��الوه ب��ر این، بنا ب��ه نظر کارشناس��ان در ای��ران تجربه مدیریت ش��ورایی در 

س��طوح کالن چندان موفق نبوده اس��ت و معموالً بین شورای عالی مربوطه و 

دستگاه های عضو از یک سو و ش��وراهای عالی موازی از سوی دیگر گسست، 

م��وازی کاری و حتی تعارض وجود دارد که ایجاد ش��ورای جدید مش��کل را دو 

چندان می کند.

ایده  تقسیم مسئولیت بین نهادها بر اساس سن کودک
برخ��ی از نهاده��ای پژوهش��ی حاکمیت��ی بر آنن��د که ب��ا توجه ب��ه تفاوت های 

ک��ودکان از تول��د ت��ا حدود س��ه چهار س��الگی با ک��ودکان بزرگ ت��ر، می توان 

مس��ئولیت هر یک از این دوره های سنی را به یکی از نهادهای مسئول سپرد. 

در این تقسیم بندی، نظر غالب این است که در سنین کمتر از چهار سال، وجه 

مراقبتی غلبه دارد و لذا س��ازمان بهزیستی متولی مناسبی برای مدیریت این 

دوره اس��ت و در س��نین باالتر که آموزش و آماده س��ازی برای ورود به دبستان 

معن��ادار می گ��ردد، وزارت آموزش و پرورش شایس��تگی تولی گری بیش��تری 

دارد.

ایده تقس��یم مس��ئولیت بر اس��اس تفکیک س��نی مخاطبان، از ای��ن نکته مهم 

غفلت نموده اس��ت که تربیت از بدو تول��د موضوعیت دارد، هر چند آموزش به 

معنای مرس��وم در س��نین خاصی آ غاز می ش��ود. بر این اس��اس، تفکیک هفت 

س��ال اول کودک��ی به دو بخ��ش کاماًل مج��زای »مراقبت« و »تربی��ت« و تعیین 

متول��ی جداگان��ه به لحاظ علم��ی و همچنین بن��ا به آموزه ه��ای دینی چندان 

صحیح نخواهد بود.

عالوه ب��ر این گرچه ایده مذکور در حال حاضر، بر سیاس��ت ها و قوانین حاکم 

اس��ت، اما همچنان که در اجرا نیز مش��خص ش��ده، با چالش های اساس��ی رو 

ب��ه رو اس��ت. از جمله اینکه سیاس��ت ها و برنامه ریزی کالن ه��ر یک از دو نهاد 

مذکور در ش��وراهای متفاوتی تعیین می ش��ود. وزارت آموزش و پرورش تحت 

سیاس��ت های ش��ورای عال��ی آموزش و پ��رورش فعالی��ت می نماید و س��ازمان 

بهزیستی ذیل شورای عالی رفاه. 

قاب��ل تأمل این اس��ت ک��ه در حال حاضر، س��ازمان بهزیس��تی اس��ناد کالن و 

باالدستی وزارت آموزش و پرورش همچون سیاست های کلی ایجاد تحول در 

آموزش و پرورش )ابالغی مقام معظم رهبری( و سند تحول بنیادین آموزش و 

پرورش را برای خود الزام آور تلقی نمی کند. از این رو این ایده، به رغم کاهش 

مشکالت اجرایی کمکی به یکپارچگی و همسویی برنامه های تربیت کودکان 

زیر هفت سال نکرده است.

در واقعی��ت، عم��ده مراک��ز ب��ه هر دو گ��روه س��نی مورد اش��اره خدم��ات ارائه 

می دهن��د و به دلیل ناهماهنگی ها با مدیری��ت دوگانه نهادهای مذکور مواجه 

می شوند. 

ب��ر همین زمینه، برخی از مهدکودک های تحت مجوز س��ازمان بهزیس��تی که 

دوره پیش دبستانی را نیز ارائه می کنند، در قبال کارشناسان وزارت آموزش و 

پرورش پاسخگو نیستند. الزم به یادآوری است که وزارت آموزش و پرورش نیز 

گرچه نهاد اصلی متولی تربیت زیر 18 سال به شمار می رود و از ظرفیت های 

زیرس��اختی قابل توج��ه )همچون وجود مرک��ز تخصصی تربی��ت معلم، مراکز 

پژوهش��ی و تولی��د محت��وا( برخوردار اس��ت، در حال حاض��ر آمادگی چندانی 

برای پذیرش مدیریت همه مراکز تربیت کودک را ندارد.

 به اعتقاد برخی کارشناس��ان تربیتی، وزارت آم��وزش و پرورش باید به نحوی 

برنامه ری��زی نمای��د که برای اج��رای بند دوم سیاس��ت های ابالغ��ی ایجاد در 

تحول آموزش و پرورش ظرفیت های الزم را در خود به وجود آورد.

 ایده  مدیریت چندسطحی
در ای��ن ایده، س��طوح سیاس��ت گذاری و س��طوح مدیریت اجرای��ی از هم تفکیک 

می شوند، اما در عین حال با هم پیوند دارند. طرفداران این ایده متناظر با هر یک 

از سطوح مذکور یک یا چند دستگاه  را به طور متناسب در نظر می گیرند. 

بر این اس��اس، ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی یا یکی از اقمار آن مس��ئولیت 

سیاس��ت گذاری کالن و تعیی��ن متول��ی ملی ص��دور مجوز را بر عه��ده خواهد 

داشت )ایده وحدت در سیاست گذاری(. 

در س��طح اج��را اصل بر تکث��ر و تعدد اس��ت تا ضم��ن ایجاد رقابت، ه��ر یک از 

دس��تگاه های دولت��ی و غیردولتی )باواس��طه( که صالحی��ت فعالیت آن ها در 

این حوزه احراز ش��ده است، به عنوان کارگزار بتوانند به ارائه خدمات مربوطه 

بپردازند.

ایده مذکور از وجوهی معایب ایده های پیشین را ندارد و تالش نموده است که 

تقسیم بندی عمودی مسئولیت را جایگزین تقسیم های افقی کند. با این حال 

به نظر می رسد این ایده با واقعیت های کشور همخوان نیست و لذا باید تدابیر 

مناسبی برای آن اندیشیده شود.

یک��ی از ای��ن واقعیت ه��ا، ع��دم پیون��د ارگانیک میان س��طح سیاس��ت گذاری 

و  سیاس��ت ها  از  بخش��ی  الاق��ل  رو  همی��ن  از  ک��ه  اس��ت  اجرای��ی  س��طوح  و 

برنامه ریزی ه��ای س��طوح عال��ی در س��طوح پایین ت��ر به ط��ور کام��ل پذیرفته و 

اجرایی نمی ش��ود )گسست سطوح مختلف(. ضمن اینکه این ایراد نیز معموالً 

به سیاس��ت ها و طراحی های کالن وارد اس��ت که به وضع موجود و داشته ها و 

نداشته ها توجه الزم را ندارند و برنامه های آن ها جنبه آرمانی پیدا می کنند یا 

به دلیل کلی بودن، تفسیرپذیرند. 

این اش��کاالت اقتضا می کند که در صورت اجماع بر پیاده س��ازی ایده مذکور، 

س��ازوکارهای ارتباطی س��طوح مختلف به ط��ور جدی مورد توجه ق��رار گیرد. 

عالوه بر این، در این ایده فرض بر این اس��ت که در صورت عدم رعایت ضوابط 

الزم از س��وی نهاده��ای کارگ��زار، می توان ب��ا آن ها برخورد تنبیهی داش��ت و 

مجوز فعالیت آن ها را لغو نمود. گذش��ته از تبعات اجتماعی چنین اقدامی، به 

نظر می رس��د این فرض بس��یار خوش بینانه و به دور از فرهنگ س��ازمانی رایج 

در کش��ور اس��ت. الاقل در حال حاضر، نهادهای سیاس��ت گذار کشور، به ویژه 

ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی، برای اعمال چنین اقدام��ات نظارتی چندان 

از ابزاره��ای الزم برخ��وردار نیس��ت . در نتیج��ه در ص��ورت ع��دم پیش بین��ی 

ضمانت ه��ای الزم، دام��ن زدن ب��ه تکثر و تع��دد مجریان پیچیدگی مس��ئله را 

بیشتر می کند. 

***

ارزیاب��ی اجمالی ایده ها و راهکارهای پیش��نهادی برای حل مش��کالت مراکز 

تربیت کودک نشان می دهد که این مسئله نیز همچون دیگر مسائل فرهنگی 

و تربیتی با پیچیدگی هایی رو به روست و نمی توان با ساده انگاری با آن مواجه 

شد. 

به کارگی��ری خالقی��ت در ارائ��ه راه حل، توجه ب��ه واقعیت های موج��ود و البته 

توجه به ظرفیت های مختلف دولتی و مردمی و همچنین استفاده هوشمندانه 

از تجربی��ات تاریخی بوم��ی و تجربیات بین المللی می ت��وان در یافتن راه حلی 

با قابلیت پیاده س��ازی بس��یار مفید باش��د. ش��ایان ذکر اینکه برای حل مسئله 

مدیری��ت مراک��ز آم��وزش پیش از دبس��تان و حتی در گس��تره وس��یع تر تربیت 

ک��ودک، نبای��د از عزم جدی همه مس��ئولین امر و اهتم��ام و همراهی آن ها در 

این باره غفلت کرد.

به کارگیری 
خالقیت در ارائه 
راه حل، توجه به 
واقعیت های موجود 
و البته توجه به 
ظرفیت های مختلف 
دولتی و مردمی و 
همچنین استفاده 
هوشمندانه از 
تجربیات تاریخی 
بومی و تجربیات 
بین المللی می تواند 
در یافتن راه حلی با 
قابلیت پیاده سازی 
بسیار مفید باشد
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تولی گری از شرق تا غرب 
مروری بر تجارب استرالیا، چین و فرانسه

پژوهش های متعددی از نتایج مثبت تمرکز بر آموزش های پیش از دبستان 
حکایت می کند. چنین یافته هایی سیاست گذاران و مسئوالن کشورها را 
به سوی سرمایه گذاری به منظور تربیت نسل نوپای جامعه جهت می دهد. 
پر واضح است برای نیل به اهداف و مقاصد معین شده نیاز به متولی یا 
متولیانی با حدود اختیارات و وظایف معین و شفاف وجود دارد. هر کشوری 
بنا به غایات کالنی که در تربیت فرد و جامعه دارد، ساختار خاصی را برای 
تحقق اهداف خود طراحی و اجرا می کند. بررسی تجارب دنیا در این حوزه 
می تواند زمینه ساز رفع یا بهبود اشکاالت موجود در کشور شود. به همین 
منظور به بررسی وضعیت سه کشور استرالیا، چین و فرانسه در این حوزه 

پرداخته ایم. 

گزارش
زهره سلیمانی
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مهدکودک

ش��د. بر این اساس دولت متعهد شده اس��ت که تا سال 2013، همه 

کودکان در س��ال قبل از ورود به مدرسه )4 سالگی( باید حداقل 40 

هفته به 15 س��اعت آموزش مبتنی بر بازی دسترس��ی داشته باشند. 

این آموزش ها با حمایت مالی دولت، توسط معلمان با مدرک آموزش 

اوایل کودک��ی و در مراکز دولتی، خصوصی یا انجمن های مراقبت از 

کودک ص��ورت می گیرد )2(. در س��ال 2010، »چارچوب یادگیری 

سال های اولیه « بازنگری شده است. این چارچوب پیش تر با همکاری 

مشترک واحدهای اجرایی و علمی مربوطه در ایالت ها طراحی شده 

بود )5(. در اس��ترالیا طیف گسترده ای از برنامه های پیش از دبستان 

از لح��اظ تنوع در نوع خدمات و میزان س��اعات حضور در مرکز وجود 

دارد که به سه دسته کلی جای می گیرند: مراکز مستقل ، مراکز ملحق 

ب��ه مدارس و مراکز مراقبت از ک��ودکان .  خدمات مراقبت از کودکان 

برای والدینی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که به دالیل مختلف از جمله 

اش��تغال، توانایی نگهداری از فرزندان خود را در س��اعات کار ندارند. 

در برخ��ی ایالت ها همچ��ون اس��ترالیای غربی، جنوبی و تاس��مانیا، 

پیش دبستانی ها از لحاظ منابع مالی و نیروی انسانی توسط آموزش 

و پ��رورش تأمین می گردن��د و به صورت یکپارچه یا مرتب��ط با مدارس 

اداره می شوند. در کوئینزلند و ویکتوریا، آموزش پیش از دبستان اکثرًا 

توسط انجمن ها اداره می شوند و آموزش و پرورش قسمتی از مقررات 

و تأمی��ن منابع مالی را بر عه��ده دارد. در ان.اس.دبلیو یک سیس��تم 

ترکیبی حاکم است که اکثریت آن را مراکز مراقبت از کودکان یا سایر 

انجمن ها پوش��ش می دهند و توس��ط اداره خدمات اجتماعی تنظیم 

می شوند .

ش��یوه مت��داول ای��ن اس��ت که ی��ک معل��م باصالحی��ت در کن��ار یک 

همی��ار، کالس را مدیریت می کنند. مس��ئولیت آم��وزش و نظارت بر 

صالحیت ه��ای معلم��ان در حیطه اختی��ارات مقام��ات مربوطه طبق 

ضوابط قانونی در هر ایالت است.

در هر ایالت، هزینه هر دانش آموز متفاوت اس��ت و به عوامل مختلفی 

بس��تگی دارد . مراکز آموزش��ی پیش دبس��تانی دولتی در ایالت های 

غرب��ی و جنوبی کامالً رایگان اس��ت. مدارس خصوص��ی نیز عالوه بر 

گرفتن ش��هریه از دانش آم��وزان، از یارانه آموزش��ی دولت های فدرال 

و محل��ی به��ره می برند. ای��ن مدارس غالب��ًا تحت مدیریت کلیس��ای 

کاتولیک یا هیئت امنای دیگر فرق مذهبی هستند .

متولیان آموزش پیش از دبستان در استرالیا
در استرالیا دوره آموزش عمومی 13 ساله است. مدارس ابتدایی این 

کشور با مهدکودک )دوره آمادگی(  آغاز می شود.  پیش دبستانی که 

بازه 3-5 سالگی را در برمی گیرد، از طرف دولت فدرال غیراجباری 

اس��ت، گرچه تصمیم گیری نهایی بر عهده اداره آموزش و پرورش هر 

ایالت اس��ت . باالتری��ن مرجع سیاس��ت گذاری در آم��وزش و پرورش 

استرالیا، »شورای وزرای آموزش و پرورش، حرفه آموزی و امور جوانان« 

اس��ت. این شورا هر دو سال یک بار برای بحث در خصوص موضوعات 

مورد نظر و همفکری در قبال سیاست های آموزشی تشکیل می گردد. 

دولت فدرال هیچ نقش مستقیمی در اداره آموزش و پرورش بر عهده 

ن��دارد. دولت های ایالت��ی از طری��ق وزارت آموزش و پ��رورش ایالت، 

مسئولیت تعیین سیاست های آموزشی و همچنین نظارت بر اجرای 

مس��ئولیت های واگذار ش��ده ب��ه مدارس نظی��ر برنامه ریزی درس��ی، 

ارزشیابی، اس��تخدام و آموزش معلمان و تخصیص بودجه را بر عهده 

دارند . از س��ال 2007، هم زمان با روی کار آمدن حزب کارگر ، اداره 

»آم��وزش اوایل کودکی و مراقبت از کودک« توس��ط دولت راه اندازی 

مسئولساعت در هفتهعنوان برنامهایالت

دپارتمان آموزش و یادگیری و دپارتمان خدمات اجتماعی17پیش دبستانیان اس دبلیو

11مهدکودککیو ال دی
سازمان مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی کوئینزلند تحت حمایت 

مالی دپارتمان آموزش، یادگیری و هنر

 دپارتمان استخدام، آموزش و یادگیری12پیش دبستانیان تی

دپارتمان آموزش و یادگیری11مهدکودکدبلیو اِی

دپارتمان آموزش و خدمات کودکان11مهدکودکاس اِی

دپارتمان آموزش و یادگیری12پیش دبستاناِی سی تی

دپارتمان آموزش11مهدکودکتی اِی اس

دپارتمان آموزش و رشد اوایل کودکی10مهدکودکوی آی اس

مراکز آموزشی پیش 
دبستانی دولتی در 
ایالت های غربی و 
جنوبی کاماًل رایگان 
است. مدارس 
خصوصی نیز عالوه 
بر گرفتن شهریه 
از دانش آموزان، 
از یارانه آموزشی 
دولت های فدرال 
و محلی بهره 
می برند. این 
مدارس غالبًا تحت 
مدیریت کلیسای 
کاتولیک یا هیئت 
امنای دیگر فرق 
مذهبی هستند
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سیاست گذاری
پرونده دوم

احت��رام به حقوق ک��ودکان و حفاظت از آن ها در برابر سوءاس��تفاده 

جنسی، تبعیض، تنبیهات بدنی و سایر رفتارهایی که برای کودکان 

آسیب زا هستند، مورد تأکید قرار گرفت .

»راهنمای برنامه درس��ی« )س��ال 1981 می��الدی(، »مقررات ملی 

برنامه بهداش��ت و سالمت« )س��ال 1985 توس��ط وزارت آموزش و 

پرورش و بهداشت( و »برنامه تنظیم طراحی معماری« )سال 1987 

توس��ط وزارت حفاظت از اماک��ن و وزارت آموزش و پرورش( از جمله 

اصلی تری��ن اس��ناد و مق��ررات اصل��ی چین درب��اره اس��تانداردهای 

محتوایی، بهداشتی و کالبدی مراکز تربیت و نگهداری کودکان زیر 

هفت سال به شمار می آیند.

در این کش��ور، کیفیت یک برنامه آموزش��ی توس��ط اس��تان یا ش��هر 

مربوطه نظارت می ش��ود که این سیس��تم نظارتی، شامل دو قسمت 

اس��ت: 1� سیستم بازرسی و 2� سیس��تم ارزیابی و رتبه بندی برنامه 

آموزش��ی. سیستم بازرس��ی توس��ط وزارت آموزش و پرورش تنظیم 

و توس��ط کمیته آموزشی اس��تانی سازمان دهی می ش��ود. بازرسان 

متخصص ناظر در هر شهر موظف اند از همه برنامه های آموزشی در 

یک بازه سه ساله بازدید کنند. گروه بازرسی معمواًل متشکل است از 

رابط بین پژوهش و آموزش محلی، مدیران مرکز، معلمان باتجربه یا 

سایر متخصصان آموزش اوایل کودکی.

سیستم ارزیابی و رتبه بندی در اکثر استان ها، از اوایل دهه 1990 

ش��کل گرف��ت. ای��ن ارزیاب��ی توس��ط کمیته آموزش��ی ش��هر و تحت 

راهنمایی های دفتر نظارت و راهنمایی آموزش��ی در کمیته آموزش 

شهر یا اس��تان اجرا می شود و مراکز حائز رتبه باالتر، مجازند شهریه 

بیش��تری دریافت کنند. این رتبه بندی اجباری نیس��ت و با توجه به 

تعداد ب��االی مراکز و امکانات محدود مناطق روس��تایی، بیش��تر در 

مناطق ش��هری انجام می ش��ود )7(. راهنمای آموزش��ی ملی که در 

س��ال های اخیر در کش��ور چین اجرا می ش��ود، یک نسخه عمومی و 

کاماًل تعیین شده به صورت برنامه هفتگی نیست. این راهنما تمرکز 

خود را بیشتر بر رشد کودک می گذارد تا افزودن اطالعات و مهارت 

به او. کودک و نیازهای تحولی او شناس��ایی می شوند و محور برنامه 

درسی قرار می گیرند. راهنمای فعلی فقط اهداف آموزشی و اصول 

کلی را ش��رح می دهد و از دولت های محلی انتظ��ار می رود که آن را 

بسط دهند و تفس��یر کنند و از مراکز پیش دبس��تانی انتظار می رود 

که با توجه به اصول، برنامه درسی را تنظیم کنند. بنابراین راهنمای 

فعلی کودک محور است و با توجه به شرایط جغرافیایی و فرهنگی هر 

منطقه گس��ترش می یابد. در این میان، ب��رای آوردن پدر و مادرها به 

میدان تربیت، هر مرکز آموزشی در ابتدای هر نیمسال طی جلساتی 

با مش��ورت اولیا و معلمان برنامه درس��ی یک ترم را تصویب می کند. 

البته در حال حاضر برنامه های درسی گوناگونی منتشر شده اند که 

مراکز می توانند از آن ها نیز استفاده کنند .

متولیان آموزش پیش از دبستان در کشور چین
نظ��ام آموزش��ی چی��ن، توس��ط وزارت آم��وزش و پ��رورش به صورت 

اس��تانی اجرا می شود. همه شهروندان چینی ملزم اند که حداقل نه 

س��ال تحصیالت اجباری از سنین 6-7 تا 15 س��الگی را بگذرانند 

)6(. ب��ا روی کار آم��دن حزب کمونیس��ت، وزارت آم��وزش و پرورش 

اولین مقررات برنامه پیش از دبس��تان موسوم به »مقررات مقدماتی 

اجرای��ی مهدک��ودک« را ص��ادر ک��رد. در این مقررات تأکید ش��د که 

»ه��دف از برنامه اوایل کودکی این اس��ت که اطمینان حاصل ش��ود 

کودکان در سن ورود به مدرسه دارای سالمت فیزیکی و رشد ذهنی 

هس��تند. ضمن اینکه برنامه مذکور قص��د دارد بار مراقبت از کودک 

را از دوش م��ادران بر دارد تا مادران فرصت کافی جهت ش��رکت در 

فعالیت های سیاس��ی، تولیدی و آموزش��ی داش��ته باش��ند«. در این 

راس��تا و به منظور بهینه س��ازی ش��رایط یادگیری و رش��د ک��ودکان، 

سیاس��ت های مهمی از جمله »راهنمای رشد کودکان چینی« )دهه 

1990 و 2001-2010(، اتخاذ و اجرا شده است. وزارت آموزش 

و پرورش، وزارت بهداش��ت و فدراس��یون ملی زن��ان نقش مهمی در 

ش��کل ده��ی سیاس��ت های ملی رش��د و آم��وزش کودکان ب��ر عهده 

دارند. در چین برنامه های متنوعی برای دوره سنی پیش از دبستان 

پیش بینی شده است. متداول ترین برنامه پیش از دبستان به صورت 

تم��ام وقت کودکان 3 تا 6 س��ال و در بعضی مناطق فقط کودکان 5 

و 6 س��ال را پوش��ش می دهد. پرورش��گاه نوزادان و کودکان زیر سه 

سال به صورت مؤسسات مستقلی هستند که معمواًل از طرف دولت 

و شرکت ها حمایت مالی می شود. نوع سوم که به تازگی ظهور یافته 

اس��ت، به کودکان زیر س��ه س��ال خدم��ات می ده��د و از لحاظ مالی 

توسط دولت محلی یا سایر منابع حمایت می شود. این مراکز معمواًل 

رایگان یا مزد ساعتی فعالیت های معلم محور یا فعالیت های عمومی 

والد � کودک ارائه می کنند. در کنار این مراکز، خدمات غیررس��می 

نیز برای کودکان زیر س��ه س��ال وجود دارد ک��ه به صورت خصوصی 

در من��زل ارائ��ه می ش��ود(. قب��ل از ده��ه 1990، درص��د باالی��ی از 

برنامه های آموزش��ی اوایل کودکی تحت حمایت دولت و ش��رکت ها 

و ادارات مدیریت می ش��د ک��ه در این وضعی��ت، 40 درصد هزینه ها 

بر عهده اولیا بود. در ده س��ال گذش��ته، برخی از این مراکز به بخش 

خصوصی واگذار شده اند )7(.

در پن��ج ده��ه گذش��ته، دولت مرکزی مش��ارکت گس��ترده ای جهت 

ارتق��ای کیفی��ت برنامه های آموزش��ی پیش از دبس��تان انج��ام داده 

است. تدوین چارچوب کیفی، تدوین مقررات برنامه های آموزشی و 

راهنمای برنامه درس��ی، بهبود تدریس مربیان و وضعیت کارمندان 

نمونه های��ی از این اصالحات اس��ت. مس��ئولیت نظ��ارت بر کیفیت 

برنامه های آموزشی بر عهده دولت های محلی و استان ها قرار دارد. 

آخرین اصالحیه مقررات ملی در س��ال 1996 تنظیم شد که در آن، 

در چین برنامه های 
متنوعی پیش بینی 

شده است. 
متداول ترین برنامه 

پیش از دبستان 
به صورت تمام 
وقت کودکان 

3 تا 6 سال و در 
بعضی مناطق فقط 

کودکان 5 و 6 سال 
را پوشش می دهد

پرورشگاه کودکان 
زیر سه سال 

به صورت مؤسسات 
مستقلی هستند 

که معمواًل از طرف 
دولت و شرکت ها 

حمایت می شود
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مهدکودک

متولی��ان آم��وزش پی��ش از دبس��تان در کش��ور 
فرانسه

نظام آموزشی این کشور متمرکز و دولتی است و خدمات آموزش 

پیش دبس��تانی به صورت رای��گان و اختیاری از س��وی دولت ارائه 

می ش��ود. آغاز آموزش رس��می و اجباری 6 سالگی در نظر گرفته 

شده است. به طور کلی آموزش پیش دبستانی با محوریت آموزش 

زبان فرانس��ه تعبیه شده اس��ت و در آن ضمن تقویت مهارت های 

زبانی و اهدافی نظیر »اجتماعی شدن و مهارت های ارتباطی و نیز 

ایجاد آمادگی برای ورود به مدرسه« مورد نظر هستند. 

آموزش پیش از دبس��تان توس��ط دو نوع مرکز ارائه می ش��ود: 1- 

مراکز مخصوص کودکان تا س��ه س��اله که غیرانتفاعی محس��وب 

می ش��وند و 2- مهدکودک هایی که به کودکان 2 تا 5 ساله ارائه 

خدمات می کند . کودکان 2 تا 5 س��اله به س��ه گروه سنی تقسیم 

شده و در هر گروه برنامه هایی متناسب سن و نیاز آن ها تعبیه شده 

اس��ت. مراکز کودکان زیر سه سال که با عنوان خدمات »مراقبت 

« از ک��ودک فعالیت می کنن��د، تحت نظ��ر وزارت امور اجتماعی، 

سالمت، جوانان و ورزش اداره می شوند. 

ای��ن گونه مراکز اگرچه برنامه درس��ی تدوین ش��ده ای ندارند، اما 

همگی افزایش بهزیس��تی و رش��د کودک را به عنوان هدف دنبال 

می کنند. نوع دوم که با عنوان »آموزش « کودکان فعالیت می کنند 

)ویژه کودکان باالی س��ه س��ال(، زیر نظر وزارت آموزش و پرورش 

اداره می ش��وند. در فرانس��ه، م��دارس ابتدایی باید ش��امل هر دو 

بخش »مهدکودک « و »دبس��تان « باش��ند. مهدکودک دوره اول را 

برای کودکان 2 تا 5 ساله تشکیل می دهد )دوره یادگیری اولیه(. 

ادام��ه این دوره با دبس��تان و آغاز دوره دوم اس��ت )دوره یادگیری 

پای��ه(. در س��ال 1995، در ذیل برنامه درس��ی م��دارس ابتدایی، 

برنامه درس��ی مهدکودک ها منتش��ر ش��د.  این برنامه آرمان های 

جمهوری��ت  را ب��ا تأکید بر یادگیری اولیه در پن��ج حوزه مورد تأیید 

قرار می دهد. در سال 2002، برنامه درسی جدید نیز بر آرمان ها 

مذکور تأکید نموده و اولویت مطلق را به تس��لط زبان فرانسه داد. 

امروزه مهدکودک ها تالش می کنند که مهارت های اولیه مرتبط با 

برنامه درسی دبستان را بهبود بخشند. آمادگی های اولیه یکسانی 

هم زمان به معلمان دبس��تان ها و مهدکودک ها داده ش��ده است. 

به طور کلی می توان گفت در مراکز پیش دبستانی باالی سه سال، 

تنظیم برنامه درسی، میزان حقوق معلمان، آموزش و ارزشیابی او 

از مس��ئولیت های وزارت آموزش و پرورش است و نوع ساختمان، 

اس��باب و اثاثیه داخلی، وس��ایل کمک آموزشی، دستمزد دستیار 

معلم، آموزش و ارزش��یابی او بر عهده شهرداری های محلی است 

. حقوق معلمان پیش دبستان و مهدکودک ها و دبستان به اندازه 

حقوق معلمان دوره راهنمایی اس��ت. عالوه بر معلم، دس��تیارانی 

ه��م وج��ود دارند که بای��د گواهی یک س��اله برای این کار داش��ته 

باش��ند، ام��ا معل��م پیش دبس��تانی و دبس��تان، موظف به داش��تن 

تحصیالت دانش��گاهی در رش��ته مربوط��ه اس��ت . مهدکودک ها 

رای��گان و اختیاری هس��تند، چه والدینش��ان ش��اغل باش��ند، چه 

نباش��ند. اما مراکز نگهداری کودکان زیر 3 س��ال، رایگان نیست 

و قان��ون خدمات مراقبت، از والدی��ن آن ها انتظار همکاری زیادی 

ندارد. در واقع والدین این کودکان عمدتًا از طبقه کارگر هستند. 

ارزیابی در مراکز آموزشی پیش از دبستان توسط وزارت آموزش و 

پرورش انجام می ش��ود و در س��ه سطح تعریف می شود. سطح اول 

به مراکز پژوهشی و س��ازمان های عمومی مرتبط است که به طور 

مرت��ب نیازهایش��ان را ب��ه مراکز دانش��گاهی و مؤسس��ات عرضه 

می کنن��د و نتای��ج این آزمایش ه��ا در سیاس��ت گذاری های بعدی 

مورد استفاده قرار می گیرد. در سطح دوم، بازرسان آموزشی قرار 

دارند که مسئولیت نظارت بر کار کارمندان و فرایند آموزشی را بر 

عهده دارند. سطح سوم سنجش مربوط به کودکان است که توسط 

معلمان انجام می گیرد؛ این س��طح در مراکز زیر س��ه س��ال وجود 

ندارد. ارزیابی بخش خدمات مراقبتی نیز اخیراً آغاز شده است که 

توسط وزارت امور اجتماعی صورت می گیرد.
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

مراک��ز  دیگ��ر  همچ��ون  مهدکودک ه��ا 
تربیت��ی، در س��طح خ��رد دارای عناصر و 
مؤلفه هایی هستند که در طراحی و اجرا 
باید به نحو شایس��ته بدان ها توجه شود. 
مهدک��ودک ب��رای دس��تیابی ب��ه اهداف 
تعیین ش��ده نیازمن��د الگ��وی تربیت��ی و 
برنامه درس��ی اس��ت. برای تحقق اهداف 
تربیت��ی مذکور، نیروی انس��انی ب��ه ویژه 
مرب��ی اهمی��ت واالی��ی دارد ک��ه زمین��ه 
از تربی��ت، ج��ذب و نگهداش��ت  بح��ث 
ایش��ان به می��ان می آید. همچنی��ن الزم 
اس��ت به وجوه مختلفی همچون معماری 
و فضاآرایی محیط آموزش��ی و مناس��ب و 
ایم��ن بودن تجهی��زات و نظام متناس��ب 
مال��ی مهدک��ودک نی��ز توجه ک��رد. این 
ه��م  در  نح��وی  ب��ه  مؤلفه ه��ا  و  عناص��ر 
تنیده هستند. بررس��ی وضعیت کنونی 
مهدکودک ه��ای ای��ران نش��ان می ده��د 
ک��ه مس��ایل و آس��یب های س��طح کالن و 
سیاست گذاری در سطح خرد نیز اثرگذار 
بوده و باعث آش��فتگی هایی ش��ده است. 
فقدان چارچوب های راهنم��ا در طراحی 
الگوی تربیتی و برنامه درس��ی متناس��ب 
ب��ا فرهن��گ جامع��ه و اقتضئات��ات نظ��ام 
تربیتی کش��ور، یکی از این مسائل است. 
در ذیل این چال��ش، ضعف تدابیر مربوط 
به پشتیبانی های مالی و لجستیکی الزم 
از مراکز فع��ال به غلبه مش��تری مداری و 
نگاه تجاری ب��ر دغدغه تربیتی انجامیده 
اس��ت. در نتیج��ه حاک��م ش��دن چنی��ن 
فضای��ی، در گزینش و به کارگیری مربیان 
و طراح��ی برنامه ها و محی��ط مهدکودک 
دقت و حساسیت الزم صورت نمی گیرد. 
پایین بودن دس��تمزدها نیز باعث ش��ده 
اس��ت که افراد توانمند کمت��ر تمایلی به 
فعالی��ت در ای��ن عرصه داش��ته باش��ند. 
ادامه چنی��ن روندی، نه تنها آس��یب های 
تربیت��ی و اجتماعی برای این دوره س��نی 
دارد، بلکه امتداد آن ها در دوره های بعدی 
زندگی کودک می تواند س��المت روانی و 
جس��می فرد و جامعه را به خطر بیندازد.

همه مصائب یک مربی 

مربیان و نهادهای ناکارآمدآموزشی

 پرونده چهـارم 

مدیریت داخــلی  

5799

9297

10210481
گفت و گو با دکتر نرگس سجادیه 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

مهدکودک
 در خدمت حیات طیبه

گفت و گو با  دکترعلی اصغر محکی، 
استاد  دانشگاه عالمه طباطبایی

نسخه قدیم و جدید تربیت کودک َچند؟

میزگرد معرفی و ارزیابی دوره های تربیت مربی پیش از دبستان

مربیان مهدکودک ها از مشکالت خود می گویند 

نظام آموزش مربی کودک در کشورهای دیگر

بررسی سازوکار تأمین مالی  مهدکودک ها در جهان

بررسی تجارب  ژاپن، مالزی، فنالند و آمریکا

نمونه های موردی چین، ترکیه، کره جنوبی، برزیل، مکزیک، هند و کنیا
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نگاهی به سازوکار تهیه و تدوین محتوای آموزشی در دوره پیش از دبستان

 آیین نامه های مسکوت
محتوای بازاری
گزارش
سیده زهره جوادی

مغز انسان در سال های کودکی، به لحاظ کّمی رشد بیشتری دارد 
و از ای��ن رو، توج��ه ویژه به آموزش در س��ال های قبل از دبس��تان از 
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. آموزش پیش از دبس��تان همچنین 
تأثی��ر مثبتی ب��ر عملکرد تحصیل��ی و یادگی��ری دانش آم��وزان در 
دوره ه��ای بعد می گ��ذارد و هزینه ه��ای جبرانی آموزش وپ��رورش را 

نی��ز کاه��ش می دهد.ش��کوفایی و رش��د همه جانب��ه 
ک��ودک یکی از نکات بس��یار مهمی اس��ت که باید 

در آموزش های پیش از دبس��تان مورد توجه قرار 
بگیرد. در نتیجه مهدها و مراکز پیش دبستانی 

باید از محیط غنی، محتوای آموزش��ی مناسب 
و مربی��ان ماهری برخوردار باش��ند. ش��واهد 
از تش��تت و آش��فتگی در تولی��د، ارزیاب��ی و 

نظ��ارت بر محت��وای مربوط به آم��وزش زیر 
هفت سال خبر می دهد که نوشتار حاضر 
به بررس��ی این امر پرداخته و در پایان نیز 
پیشنهادهایی برای اصالح وضع موجود 

ارائه گردیده است.
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

ال��ف( س��ازوکار و وضعی��ت تولی گ��ری در محت��وای آم��وزش پیش از 
دبستان

در زمینه محتوای آموزش��ی برای س��نین زیر هفت س��ال به ویژه کت��اب، متولیان 

متع��ددی وج��ود دارن��د ک��ه س��ازمان پژوه��ش و برنامه ری��زی آموزش��ی )وزارت 

آموزش و پرورش(، س��ازمان بهزیستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از جمله 

اصلی ترین متولیان در بخش دولتی هس��تند. در ادامه به اجمال گزارش��ی از هر 

یک از نهادهای متولی این امر ارائه شده است.

1� وزارت آموزش وپرورش
در س��ند تحول بنیادین آموزش وپرورش به عنوان س��ند باالدستی تعلیم و تربیت 

کش��ور و همچنین س��ند برنامه درس��ی مل��ی، دوره پیش دبس��تانی به رس��میت 

ش��ناخته ش��ده و به ضرورت گس��ترش آن در مناطق محروم و دوزبانه تأکید شده 

اس��ت . با این حال این اش��اره ها مختصر اس��ت و درباره محتوای این دوره بحث 

تفصیل��ی صورت نگرفته اس��ت؛ ه��ر چند بنا به برنامه درس��ی مل��ی، برنامه های 

آموزشی و تربیتی این دوره باید سیال و منعطف باشند.

به لحاظ س��اختاری، دفتر آموزش پیش دبستانی در ذیل معاونت ابتدایی وزارت 

آم��وزش و پ��رورش، کلی��ت دوره پیش دبس��تانی را مدیری��ت می کن��د و س��ازمان 

پژوه��ش و برنامه ریزی درس��ی به عنوان یکی از س��ازمان های وابس��ته به وزارت 

آم��وزش و پرورش، بخ��ش محتوای��ی دوره پیش دبس��تانی را بر عه��ده دارد. این 

س��ازمان ب��ه دو بخ��ش »اداره کل نظارت بر نش��ر و توزیع مواد آموزش��ی« و »دفتر 

انتش��ارات و تکنول��وژی آموزش��ی « تقس��یم می ش��ود. وظیف��ه اصل��ی دفتر 

انتشارات »مدیریت و تولید نشریات آموزشی رشد« و »ساماندهی 

مواد و رس��انه های آموزش��ی و تربیتی« و »نظارت بر نشر و توزیع 

کتاب های کمک آموزش��ی ناش��ران مختل��ف« اس��ت. این دفتر 

همچنی��ن به معرفی کتاب ه��ای برگزی��ده در زمینه ها و مقاطع 

مختلف از جمله پیش دبستانی می پردازد.

دفتر تکنولوژی و انتش��ارات کمک آموزش��ی در س��ال 1385، 

چارچوب راهنمایی را برای تولید محتوای کتاب های آموزش��ی 

پی��ش از دبس��تان تهی��ه و منتش��ر ک��رد. در ای��ن مجموع��ه، 

ویژگی ه��ای کتاب ها و تمام مواد آموزش��ی مورد اس��تفاده 

ای��ن مقطع ذک��ر گردی��ده و از مؤلفان، ناش��ران و معلمان 

خواس��ته شده است که بر مبنای آن ها به تألیف و طراحی 

کتاب بپردازند.

 یکی از س��رفصل های این راهنما، اهداف آموزش 

پیش از دبس��تان اس��ت که در آن، سعی 

شده است که تمام جنبه های 

مهم مورد توجه ق��رار بگیرد. 

ای��ن  از  دیگ��ری  بخ��ش  در 

راهنم��ا اص��ول تولی��د کتاب 

مقط��ع  آموزش��ی  م��واد  و 

پیش دبس��تانی این گونه ذکر 

شده است:

پ��رورش  ب��ه  توج��ه     

ش��خصیت  همه جانب��ه 

کودک )رویکرد کل نگری(

   فراه��م کردن ش��رایط 

ک��ودکان  ب��رای  کش��ف 

»کودک محوری«

بازی ه��ای  ب��ه  توج��ه     

هدایت ش��ده  و  ه��دف دار 

به جای بازی های آزاد

   

آموزش غیرمستقیم

   توجه به فرایند رشد شناختی کودک

   توجه به اصل درهم تنیدگی در آموزش

    یادگیری به شیوه تعاملی

   توجه به نقش مربیان به عنوان تسهیل کننده یادگیری

با وجود اینکه دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی تالش کرده است تا متصدیان 

مربوطه را با اصول تولید محتوا و کتاب آموزشی مقطع پیش دبستانی آشنا کند، 

در عمل به بیان گزاره های کلی اکتفا شده و چهارچوب دقیقی ارائه نداده است. 

ضمن اینکه راهنمای ذکرشده، به رغم تغییرات قابل توجه در حوزه های مختلف 

اجتماعی و تصویب و ابالغ اس��ناد تحولی آموزش و پرورش، از س��ال 85 تاکنون 

به روزرس��انی نش��ده است که این امر، س��ودمندی آن را کم می کند. همچنین به 

نظ��ر می رس��د که در ای��ن دفترچه راهنما م��واردی مغفول مانده اس��ت، از جمله 

اصول و رویکردهای مربوط به تصویرگری کتاب های آموزش��ی پیش از دبس��تان 

ک��ه به دلی��ل برق��راری ارتباط کودک ب��ا مفاهی��م از طریق تصوی��ر و ویژگی های 

شناختی انسان در این سنین اهمیت زیادی دارد .

طبق مصوبه ش��ورای عالی آموزش وپرورش  در س��ال 1387، سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی موظف به تدوین »راهنمای تفصیلی دوره پیش دبس��تانی، راهنمای 

برنامه انس با قرآن و نیز زبان آموزش مناطق دوزبانه« شده که این راهنما نیز تهیه 

و تصویب گردیده است.

ش��ایان ذکر این که در سیاس��ت اخیر وزارت آموزش و پ��رورش، کتاب های دوره 

پیش دبس��تانی ب��ه صورت اس��تانی تألیف و بع��د از تأیید س��ازمان پژوهش مجوز 

انتش��ار آن داده می ش��ود که به دلیل تفاوت توان تخصصی � محتوایی استان ها، 

این سیاست با نقدهایی روبه روست.

2� سازمان بهزیستی
س��ازمان بهزیس��تی کش��ور یک��ی از متولی��ان رس��می ص��دور مج��وز فعالی��ت 

مهدکودک هاس��ت ک��ه بنا به مصوبه اخیر مجل��س ، ارائه برنامه با این س��ازمان و 

تدوین محتوای مهدکودک های زیرمجموعه آن با وزارت آموزش و پرورش است. 

ب��ا ای��ن حال بن��ا به روی��ه ج��اری، بهزیس��تی چ��اپ و انتش��ار محتوای آموزش��ی 

مهدکودک های تحت پوشش خود را انجام می دهد.

س��ازمان بهزیستی س��ند مدون و راهنمایی دقیقی برای طراحی و ارائه محتوای 

مناسب کتب کمک آموزشی در مقطع پیش از دبستان منتشر نکرده است. البته 

این س��ازمان در س��ال 1390، کتاب راهنمایی برای مربیان مهدکودک و پیش 

از دبس��تان در زمینه ش��یوه های عملی ارائ��ه مفاهیم دین��ی در مهدهای کودک 

را ب��ه چاپ رس��اند که به بیان نکاتی درب��اره »موضوع، هدف، ح��دود انتظارات و 

فعالیت های پیشنهادی« مربوطه می پردازد.

همچنی��ن در بن��د 2-2-5 آیین نامه »اصالحیه دس��تورالعمل تأس��یس، اداره و 

انحالل انواع مهدهای کودک « یکی از وظایف کارشناس امور کودکان بهزیستی 

کش��ور، نظارت بر اجرای محتوای آموزشی تعیین ش��ده، اما درباره جزئیات نوع 

آموزش، محتوا و منابع توضیحی ارائه نگردیده است. الزم به ذکر این که سازمان 

بهزیس��تی در س��ال های اخیر تالش کرده اس��ت ک��ه با ارائه محتوای یکس��ان به 

مراکز تحت پوشش خود خأل و نواقص محتواهای متکثر را به نوعی پوشش دهد، 

اما کیفیت و اثرگذاری این محتوای یکسان نیز از جانب برخی کارشناسان محل 

تأمل جدی است.

3� هیئت نظارت بر نشر کتاب های کودک و نوجوان
ع��الوه بر وزارت آم��وزش و پرورش و س��ازمان بهزیس��تی، هیئت نظارت بر نش��ر 

کتاب های کودک و نوجوان ذیل وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در تیرماه 84، 

آیین نامه ای را تدوین و منتشر کرد که قواعد بازنویسی متون کهن، چگونگی درج 

آگه��ی در کتاب، چگونگی اس��تفاده از قواعد دس��توری زبان فارس��ی، چگونگی 

جایگزین��ی معادل های مناس��ب فارس��ی ب��رای واژه ه��ای خارج��ی و... را در بر 

می گیرد. در این آیین نامه ذکر ش��ده است که مالک کودکانه بودن یک کتاب به 

تش��خیص کارشناسی خواهد بود.  برخی از مهم ترین مفاد آیین نامه مذکور ناظر 

به حوزه کودک عبارتند از :

   در گونه ه��ای مختل��ف کت��اب تصوی��ر و مت��ن بای��د از تناس��ب و 

هماهنگی برخوردار باشد.

    زبان اثر باید مبتنی بر واژگان پایه و ترکیبات زبانی مناس��ب 

سازمان بهزیستی در 
سال های اخیر تالش 
کرده است که با ارائه 

محتوای یکسان به 
مراکز تحت پوشش 

خود خأل و نواقص 
محتواهای متکثر را 

به نوعی پوشش دهد، 
اما کیفیت و اثرگذاری 

این محتوای یکسان 
نیز از جانب برخی 
کارشناسان محل 

تأمل جدی است
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گروه سنی مخاطب باشد.

   با توجه به جنبه آموزش��ی کتاب هایی که عالوه بر متن فارسی 

ترجمه آن را درج می کنند، رعایت اصول درست نویسی و تناسب 

با گروه های سنی هر دو زبان الزامی است.

   در ش��عر رعایت اصول اولیه شعری در قالب های مختلف شعر 

کودک و نوجوان ضروری است.

    در ش��عر موس��یقی، صور خیال و صنایع مختلف ش��عری باید 

متناسب با گروه های مختلف مخاطب به کار رود.

ب( نهادها و ناشران غیردولتی در دوراهی استاندارد 
یا مردم پسند بودن

ع��الوه بر نهاده��ای دولتی ذی ربط در محتوای آموزش��ی س��نین 

پیش از دبس��تان، مؤسس��ات خصوصی نیز در ای��ن زمینه فعالیت 

می کنن��د که عمدتًا س��ند دقیقی ب��رای طراحی و ارائ��ه محتوای 

مناسب ندارند. 

ناشران حوزه کتاب کودک و کتاب های آموزشی برای اخذ مجوز 

انتش��ار، با قوانین دقیقی که چگونگی ارائه محتوا و کیفیت آن را 

ش��رح دهد، مواجه نیستند.  به دلیل ناآگاهی بسیاری از مجریان 

و متصدیان حوزه کتاب کودک از اهمیت مقطع پیش از دبس��تان 

و آموزش های مربوط به آن، تعدد ناش��ران این حوزه و سودجویی 

برخی از مؤسسات آموزشی در تولید کتاب های آموزشی، بسیاری 

از موارد الزم ندیده گرفته می شوند. در نتیجه، بازار کتاب کودک 

ممل��و از کتاب های��ی اس��ت که به ط��ور دقیق م��ورد ارزیاب��ی قرار 

نگرفته اند.  نابس��امانی در این حوزه، موجب سردرگمی متولیان 

آموزش کودکان و والدین آن ها برای انتخاب کتاب های مناس��ب 

شده است.  

مراک��ز  ترجیح��ات  پیش دبس��تانی  ناش��ران  اینک��ه  تأم��ل  قاب��ل 

پیش دبس��تانی را عامل تعیین کننده در محتوای کتاب های خود 

دانسته اند. تقاضای این مراکز نیز عمدتًا برخاسته از جنبه رقابتی 

میان آن ها و تحت تأثیر ذائقه والدین است. 

در این میان بخشنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی جایگاه 

قابل توجه��ی ندارد .  ب��ه عنوان مثال بنا به سیاس��ت های آمورش 

و پروش در دوره پیش دبس��تانی آموزش الفب��ا و اعداد به کودکان 

ممن��وع اس��ت، در حال��ی ک��ه ناش��ران ب��ه دلی��ل اقب��ال مراکز به 

انتشار این دس��ت کتاب ها می پردازند. از ارزیابی و مقایسه نمونه 

کتاب های موجود به نظر می رسد که در تهیه کتاب های آموزشی 

مقطع پیش دبس��تانی، مؤسس��ات و ناش��ران خصوصی نسبت به 

بخ��ش دولت��ی رون��د بهتری را ط��ی کرده ان��د. اغل��ب ارگان های 

دولت��ی از نظ��ر تهیه محت��وا، تصویرگ��ری، ارتباط متن ب��ا اهداف 

مقط��ع و ویژگی های این دوره س��نی، به روز نب��ودن و ارائه مطلب 

ضعیف ت��ر از ناش��ران خصوصی عم��ل کرده اند.  به نظر می رس��د 

ناشران دولتی محدودیت های بیشتری در ارتباط با تصویرگری، 

جذب نویس��ندگان و غیره دارند. این در حالی اس��ت که ناش��ران 

خصوص��ی با تنوع بخش��یدن ب��ه جن��س کتاب ها )به ج��ز کاغذ(، 

تصویرگری ه��ای جذاب ت��ر، ن��گاه جامع ب��ه مهارت ه��ای پیش از 

دبستان، گرد هم آوردن نویسندگان با نگرش های فکری مختلف، 

تبلیغ های مناسب، وجود سایت حرفه ای و امکان خرید اینترنتی 

و دادن اطالع��ات و جزیی��ات کافی درباره کتاب ها ب��ه والدین در 

س��ایت در این حوزه بس��یار موفق ت��ر بوده اند. ناش��ران خصوصی 

عالوه بر انتش��ار کتاب های آموزش��ی به قلم نویس��ندگان ایرانی، 

اقدام به ترجمه، چاپ و نش��ر کتاب های آموزش��ی از سایر زبان ها 

می کنن��د ک��ه برخی از آن ها نس��بت ب��ه کتاب های ایرانی س��طح 

آموزشی باالتری دارد.  

در فهرس��ت منتشر ش��ده توس��ط س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 

در دی 1395، 285 عن��وان کت��اب آموزش��ی و تربیت��ی جدی��د 

مناسب شناخته ش��ده اس��ت. قابل تأمل اینکه تمامی کتاب های 

برگزیده بخش فعالیت علمی پیش دبستانی، ترجمه ای بوده اند.

ج( چند پیشنهاد
به نظر می رسد که اولین اقدام در سامان دادن به حوزه کتاب های 

آموزش��ی کودکان پیش از دبس��تان، تهیه دس��تورالعملی دقیق و 

مستند توس��ط یک تیم پژوهش��ی کارآمد اس��ت. اعضای این تیم 

می توان��د ترکیبی از کارشناس��ان س��ازمان های مربوطه، مربیان 

برگزیده مقطع پیش دبستانی، مدیران مهدها، کارشناسان خبره 

در زمینه تعلیم و تربیت و روان شناس��ی کودک و س��ایر زمینه های 

مربوط��ه، ناش��ران برگزی��ده و نویس��ندگان مطرح در ح��وزه تهیه 

کتاب های آموزش��ی باش��د. همچنین ارائه ضوابط مشخص برای 

ناش��ران کت��اب ک��ودک الزام��ی اس��ت. این ضواب��ط بای��د دارای 

ق��درت اجرای��ی الزم نیز باش��ند. هم��کاری ناش��ران خصوصی و 

نهادهای دولتی در نش��ر کتاب های آموزش��ی می توان��د زمینه را 

برای غنای بیشتر این کتاب ها و استفاده بیشتر فراهم کند. توجه 

ب��ه پژوهش به منظور ارزیابی آثار منتشرش��ده در حوزه کودک نیز 

باید جدی تر شود. در حال حاضر، پژوهش های اندکی در این باره 

انجام می پذی��رد؛ چنانچه آخرین پژوهش مرب��وط به گرایش های 

موضوعی کتاب های اطالعاتی و آموزشی کودکان و نوجوانان، در 

سال 1384 انجام شده است .

منابع:
وزارت  آموزش��ی  برنامه ری��زی  و  پژوه��ش  س��ازمان   -1

آموزش وپرورش )1385(. ویژگی های کتاب ها و مواد آموزش��ی 

دوره پیش دبس��تانی، راهنم��ای تولید کتاب های آموزش��ی برای 

ناش��ران، نویس��ندگان و معلمان مؤل��ف. تهران: دفتر انتش��ارات 

کمک آموزش��ی س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دریافت 

شده از:

http://samanketab.roshdmag.ir/Roshdmag_

orig.pdf_1536/04/2011/content/media/image

 2- س��ازمان پژوه��ش و برنامه ریزی درس��ی )1390(. نشس��ت 

بررسی ش��اخص های کتاب آموزشی استاندارد. دریافت شده از: 

2940/http://oerp.ir/news

3- ش��ورای عالی آموزش وپ��رورش )1387(. راهنمای برنامه و 

فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی. تهران: دفتر 

برنامه ریزی و تألیف کتب درس��ی س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 

درسی.

4- ش��ورای عالی آموزش وپرورش )1391(. برنامه درس��ی ملی 

جمهوری اس��المی ایران. تهران: شورای عالی آموزش وپرورش و 

وزارت آموزش وپرورش.

5- خس��رونژاد، مرتض��ی. )1389(. معصومیت و تجربه، تهران: 

نشر مرکز

6- قایین��ی، زه��ره. )1390(. تصویرگری کتاب ه��ای کودکان: 

تاریخ، تعریف ها و گونه ها. تهران، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان

7- معاون��ت پیش��گیری و اجتماع��ی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور 

)1390(. دستورالعمل تأس��یس، اداره و انحالل انواع مهدهای 

http://www.behzistitehran. :ک��ودک. دریاف��ت ش��ده از

20%20tasis%org.ir/images/mojavez/dastor

mahd.pdf

8- ول��ی زاده، لی��ال )1390(. ش��یوه هایی عمل��ی جه��ت ارائ��ه 

مفاهی��م دینی در مهده��ای کودک. تهران: انتش��ارات س��ازمان 

بهزیستی کل کشور.

9- وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی )1384( آیین نامه نظارت 

بر نش��ر کتاب کودک )مص��وب تیرماه 1384(. دریافت ش��ده از: 

581180/http://www.mehrnews.com/news

در فهرست منتشر 
شده توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی 
در دی 1395، 285 
عنوان کتاب آموزشی و 
تربیتی جدید مناسب 
شناخته شده است. 
قابل تأمل اینکه تمامی 
کتاب های برگزیده 
بخش فعالیت علمی 
پیش دبستانی، 
ترجمه ای بوده اند
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

نخست درباره رویکرد انسان عامل و اهداف تربیتی دوران 
کودکی بر اساس آن توضیحاتی بفرمایید؟

نظریه اس��المی عمل توس��ط دکتر خس��رو باق��ری، تربیت پژوه معاص��ر، طرح و 

تبیین شده اس��ت. در این نظریه سه مؤلفه »شناخت، عاطفه و تخیل« به عنوان 

وجوه کلیدی در کودکی مطرح ش��ده اند که می ت��وان آن ها را در ذیل دو مؤلفه 

»ش��ناخت« و »گرایش« جای داد. شناخت در این تقسیم بندی، تخیل را هم در 

بر می گیرد که جلوتر به آن اشاره بیشتری می کنم.

ب��رای تعیین اهداف تربیتی دوره کودکی ما »حیات طیب��ه« و ابعاد آن در قرآن 

را به عنوان غایت تربیت در نظر گرفتیم و س��پس بررس��ی کردی��م که در دوران 

کودکی به کدام یک از آن ها و به چه میزانی می توان دس��ت یافت. دکتر باقری 

در تحلی��ل مفهوم حی��ات طیبه به عنوان غای��ت تربیتی ، اولین بعد را جس��می 

می دانند، اینکه فرد باید نیرومند، قوی و سالم باشد.

 بعد دوم اندیش��ه طیب )پاک( اس��ت که از آن با عنوان اندیش��ه قوی، منطقی، 

منسجم و متقن یاد می شود. در قرآن همچنین از احساساِت پاک یاد می شود. 

عرص��ه دیگر اراده و نیت پاک و درس��ت اس��ت، ب��ه این معنا که ف��رد از کنار هم 

گذاشتن شناخت ها و گرایش هایش اراده نیکی می کند یا نه )تصمیم درست(. 

در گام بع��دی بح��ث از عمل پاک و ناپاک می ش��ود. دکتر باق��ری از تحلیل این 

ابعاد، به اهداف واسطی تربیت رسیده اند که ما آن ها را به عنوان اهداف دوران 

کودکی هم در نظر گرفته ایم.

س��المت در دوران کودکی، سالمت »جسم« و »روان )بخش ناخودآگاه آن(« را 

در بر می گیرد. اینجا منظور احساس امنیتی است که کودک باید داشته باشد 

یا اضطراب هایی که نباید داشته باشد. با این هدف، می خواهیم بیشترین وسع 

و مح��دوده عمل آین��ده را برای کودک حفظ کنیم، به امی��د اینکه انتخاب های 

خوبی هم داشته باشد.

اه��داف واس��طی در ح��وزه اندیش��ه ورزی ش��امل س��ه عرص��ه اس��ت. یکی در 

آموزه های دینی، دیگری در پدیده های طبیعی و نهایتًا در پدیده های اجتماعی 

گفت و گو
آسیه سادات میرمحمودی

»کودکی« اساس��ی ترین دوره تربیت برای آدمی اس��ت. شاکله ابتدایی شخصیت هر فرد در این دوره تعّین می یابد و تأثیر غیرقابل انکاری بر ادامه 
حیات او خواهد داشت. به رغم این اهمیت، مطالعات و پژوهش های تربیت اوان کودکی در کشور ما سابقه چندانی ندارد. در این میان نبود بنیان 
نظری جامع و منسجم در این دوره تربیتی بستر بروز چالش های متعدد از سطوح کالن سیاستی تا حوزه عملیاتی شده است. در سال های اخیر، 
تالش هایی در تدوین و تبیین فلس��فه تربیت اوان کودکی ش��کل گرفته است که بخش��ی از این تالش ها را می توان در »نظریه اسالمی عمل« رصد 
نمود. در این رویکرد از »دوران کودکی« با عنوان »دوران تمهید« یاد می شود، دوره ای که مقدمات تربیت در آن شکل خواهد گرفت. از همین رو در 
این گفت وگو با دکتر نرگس سجادیه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر تربیتی، به تبیین جایگاه و اهداف تربیت اوان کودکی از منظر 
نظریه عمل پرداخته ش��ده اس��ت. ایشان در کارنامه علمی خود مقاالتی چون »اهداف واسطی تربیت در دوران کودکی بر اساس رویکرد اسالمی 

عمل« و »نقد و بررسی اهداف تفصیلی فعالیت های دوره پیش دبستانی در برنامه درسی ملی از منظر رویکرد اسالمی عمل« دارند.

مهدکودک در 
خدمت حیات طیبه

مسئله شناسی تربیت دوره 
کودکی در ایران از منظر تربیت 

 اسالمی در گفت وگو با دکتر 
نرگس سجادیه
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مهدکودک

ی��ا انس��انی. چ��ون در زیر هفت س��ال نمی توانی��م بگوییم که اندیش��ه ورزی رخ 

می ده��د، اینج��ا نامش را »آش��نایی« گذاش��تیم. در عرصه ها دو اتف��اق باید رخ 

بده��د؛ یکی اینکه خوب بتواند ای��ن داده ها را بگیرد و ارتب��اط برقرار کند و در 

گام دوم بتوانند تا حدی به تحلیل این ها بپردازد.

در پدیده ه��ای انس��انی و طبیعی به طور خ��اص، کودک باید بتواند ش��واهد را 

جمع آوری کند، مثاًل حاالت چهره را شناس��ایی کند.  می توان گفت مش��اهده 

جه��ت دار خوبی داش��ته باش��د، یعن��ی توجه به محی��ط پیرام��ون. همین جا دو 

هدف دیگر � آش��نایی با پدیده های طبیعی و انسانی � زاده می شود که هر کدام 

زیرهدف های��ی دارند که عبارتند از: مش��اهده، تفکر، تحلیل و تخیل. به عنوان 

مثال برای فهم برخی از آموزه های دینی � مانند بهشت و جهنم � در بزرگ سالی 

تخی��ل قوی نیاز اس��ت تا بعدًا بت��وان از نظر منطقی متوجه آن ش��د. از این وجه 

توجه به تخیل در کودکی مهم است.

با توجه به تبیینی که از ویژگی های انس��ان در دوره کودکی 
و اهداف تربیتی این دوره ارائه کردید، چه مالحظاتی در تربیت 

این دوره باید مدنظر باشد؟
در آموزه ه��ای دین��ی، قدرت ارتب��اط با دنیای واقعی و انس��انی مطرح اس��ت و 

چند چیز اولویت دارد: 1-پیام های انس��انی دین که هر انس��ان سلیم النفسی 

آن را می پذیرد و بچه ه��ا را دچار چالش نمی کند. پیام هایی از جمله مهربانی، 

صداقت، گذشت. 

اگر کودکان از این دریچه با دین آشنا شوند، گویی که پنجره فطری باز می شود 

و پذیرش برای آن ها آس��ان تر می شود؛ 2-وجه دیگر مناسک و مظاهر است که 

نبای��د بخش نامه ای باش��د، بلکه در زندگی باید اجرا ش��ود. مانند نماز خواندن 

والدی��ن ک��ه آرام آرام خود کودک درگیر می ش��ود. گاهی بدون ی��ک پاراگراف 

توضیح، خود بچه ارتباط برقرار می کند، به ویژه در باالی هفت سالگی.

یکی از مالحظاتی که در این مس��یر وجود دارد، پرهیز از اش��باع کردن محیط 

است که تشنگی را از افراد می گیرد و انفعال محض و دل زدگی ایجاد می کند. 

اآلن در جامعه یکی از مش��کالت ما همین اس��ت. تا زمانی که کودک س��ؤال و 

تشنگی برای فهم ندارد، لزومی به بیان نیست. البته ما می توانیم برای کودک 

چالش ایجاد کنیم تا تش��نگی و س��ؤال در او ش��کل بگیرد، اما به نظر می رس��د 

تعجیل خانواده های مذهبی در تربیت دینی زیاد است. 

در حال��ی ک��ه اگر روند طبیعی ایجاد ش��ود در موقعیت ق��رار بدهید و حتی اگر 

کالمی هم صحبت نکنید، برای بچه خود به خود سؤال پیش می آید.

مالحظ��ه دوم آنک��ه آم��وزش باید در بس��تر زندگی باش��د. در غیر ای��ن صورت، 

آم��وزش نتای��ج نامناس��بی دارد، از جمله آنکه خیل��ی زود به حفظی��ات تبدیل 

می ش��وند، اثر عملی دقی��ق ندارند و نهایتًا دوگانگی و نف��اق را ایجاد و نهادینه 

می کن��د.  دادن اطالع��ات بیش از آنچه در زندگی معم��ول کودک وجود دارد، 

به او آسیب می زند. وایتهد  می گوید: »این داده هایی که به بچه می دهید، باید 

هضم ش��ود وگرنه به مانند آنچه در معده اضافه اس��ت، بعد از مدتی آن ها را باال 

م��ی آورد«.  ب��ا توجه به محوریت امیال در کودک، بخش��ی از مالحظات تربیتی 

مرب��وط به مدیریت و جهت دهی به این امیال اس��ت. اولین وجه اینکه تأکید ما 

باید روی وسعت بخش��ی به امیال کودک باش��د. امیال ک��ودک حالت کانالی و 

س��اده دارد.  یکی از کمک هایی ک��ه می توان کرد، تبدیل یک میل به چند میل 

است تا کودک دست ورزی با امیال را آغاز کند.

وجه دوم اینکه مربی یا والد برخی از امیال را با مداخله تأخیر بیاندازند تا صبر 

کودک افزایش پیدا کند. مثاًل به بچه دوساله که آب می خواهد، می توان گفت 

ک��ه »کار دارم، دو دقیق��ه صب��ر کن، آب می ده��م«. همچنین بای��د در موقعیت 

انتخاب قرارش داد یا امیال را پیچیده کرد. اینجا قصه و کتاب اهمیت می یابد، 

چ��ون گاهی مواجهه مس��تقیم با امیال هزینه بردار اس��ت، ولی در قصه کودک 

ب��دون هزینه ای می تواند با همزادپنداری با ش��خصیت قص��ه چندگانگی را در 

درون خود تجربه کند. 

ناظ��ر ب��ه حدیث مش��هور، ک��ودک در هفت س��ال اول امیر 
اس��ت. بر این اساس، برخی این تأکید بر صبر کردن و به تعویق 
انداخت��ن خواس��ته ک��ودک را احتم��ااًل نمی پذیرن��د. نظر ش��ما 

چیست؟
در این بحث، یکی از مشکالتی که داریم، نداشتن یک نظام نظری برای تفسیر 

احادیث است. این حدیث به تنهایی تفاسیر متعددی می تواند داشته باشد. در 

این تفسیری که اشاره کردید، تبدیل »است« به »باید« صورت گرفته است. یک 

س��ؤال اساس��ی وجود دارد که آیا می شود »اس��ت« را به »باید« تبدیل کرد؟ این 

حدیث وجه توصیفی دارد و می گوید »کودک س��ید اس��ت«، نمی گوید که »باید 

سید باشد«.

تفس��یر دیگری از حدیث مربوط به امیر بودن کودک تا هفت س��الگی می تواند 

مورد قبول ما باش��د؛ این که کودک در هفت س��ال اول به علت ضعف شناختی 

از قوانی��ن عالم، فکر می کند ک��ه می تواند بر عالم امیری کند. اینکه ش��ما این 

حس را چقدر به رس��میت بشناس��ید، چگونه متناسب با ش��ناخت های کودک 

به تدری��ج او را از ای��ن فضا خارج کنید و ناظر به تفس��یر مذکور س��ؤاالتی از این 

دس��ت پیش می آید و متناس��ب با پاس��خ های مربوطه می توان برای تربیت این 

دوره برنامه ریزی کرد.

نمی خواهم بگویم خیلی دور از خواسته بچه ها باشیم و تقابل، محرومیت زیاد و 

عقده ایجاد کنیم، اما باید شیبی وجود داشته باشد.

اآلن بعضی از کارهایی که می کنیم، کودکی را بسط می دهد؛ یعنی بچه نه تنها 

در هفت س��ال اول، بلکه در 21 سالگی هم کودک است! بنابراین نظم بخشی 

در دوران کودکی خیلی مهم اس��ت، منتها باید کاماًل طبیعی و در حد طاقت و 

وسع کودک باشد.

در م��ورد اهداف مترت��ب بر پدیده های انس��انی و طبیعی و 
مالحظ��ات احتمال��ی در این حیط��ه هم توضیح مبس��وط تری را 

بیان بفرمایید.
در ه��دف تربیت��ی مترت��ب بر آش��نایی ب��ا پدیده ه��ای طبیعی دو بح��ث مطرح 

می شود؛ اول، بچه ها باید بینش مسئوالنه نسبت به پدیده های طبیعی داشته 

باش��ند، مثل بحث محیط زیس��ت که در حال حاضر خیلی پررنگ شده است. 

دوم، مهارت ه��ا را آرام آرام ب��ه بچه ها یاد بدهیم. یعنی بچه ها مهارت س��اخت 

اش��یاء س��اده یا فن آورانه را داشته باش��ند تا ما امیدوار باشیم که می توانند در 

آین��ده در عال��م طبیعت تس��خیری بکنند. منته��ا مالحظه ای که وج��ود دارد، 

خدش��ه دار نکردن دنیای امن کودک است.  در آشنایی با پدیده های انسانی، 

 بعضی از کارهایی 
که می کنیم، کودکی 
را بسط می دهد؛ 
یعنی بچه نه تنها در 
هفت سال اول، بلکه 
در 21 سالگی هم 
کودک است! بنابراین 
نظم بخشی در دوران 
کودکی خیلی مهم 
است، منتها باید کاماًل 
طبیعی و در حد طاقت 
و وسع کودک باشد
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

قابلی��ت انجام مس��ئولیت های مش��خص مط��رح می ش��ود، یعنی بچه ه��ا باید 

احس��اس مسئولیت اجتماعی پیدا کنند. ما اینجا نمی خواهیم بچه ها مداخله 

و مش��ارکت مؤثر اجتماعی داشته باش��ند که موضوع بحث روانشناسی است. 

می خواهی��م که بچه ها س��تون های مش��ارکت اجتماع��ی � مانن��د کار گروهی 

ک��ردن، حرف زدن ب��ا دوستانش��ان، کوتاه آم��دن از برخی خواسته هایش��ان، 

توانای��ی »ن��ه« گفت��ن و مس��خ نش��دن در گ��روه � را بلد باش��ند. عالوه ب��ر این، 

تفاوت ه��ای فردی را متوجه ش��وند و بعد به رس��میت بشناس��ند، در مقابل آن 

جبهه نگیرند و مسخره نکنند. 

ضمن اینکه از تفاوت های فردی ش��ان با دیگران متأثر نشوند، این ها را بتوانند 

بپذیرن��د و در مراوداتش��ان ب��کار بگیرند. جامع��ه عادالنه و منصفان��ه را تمرین 

کنند، دوستی، دوست یابی، اینکه چطور دوستی کنند.

در نهایت می خواهیم کودک تا حدی ذائقه زیباشناس��ی هم پیدا کنند. بچه ها 

تا حدی این ذائقه را دارند، ولی برای تقویت باید به رس��میت ش��ناخته ش��وند. 

در ای��ن م��ورد، زیبایی ه��ای محس��وس مث��ل تق��ارن، س��ادگی و هماهنگی در 

زیبایی خیلی مؤثر اس��ت. آرام آرام شما این زیبایی ها را به موارد اخالقی بسط 

می دهید که مثاًل فالن کار این بچه زیبا بود و این رفتار نه.

این که راجع به احساس مسئولیت اجتماعی و توانمندی در 
تعامالت فرمودید، با ویژگی های روان ش��ناختی کودک محدود 

می شود؟
بله! هم حد می خورد و هم اینکه مداخله گروهی اس��ت، نه مداخله اجتماعی. 

به عن��وان مثال س��ه ت��ا ک��ودک را در نظ��ر بگیری��د ک��ه در ح��ال تصمیم گیری 

ب��رای انجام کاری هس��تند. مِن بزرگ س��ال بای��د یک تحریک ه��ا، حمایت ها و 

پیگیری های��ی را به ص��ورت گام به گام و با حالت رفت و برگش��تی انجام بدهم. 

نگویی��م که »برو ف��الن کار را بکن!«. یک وقت هایی بچه ه��ا اصاًل نمی دانند که 

س��ازوکار چیس��ت و چه کاری باید بکنن��د. مثاًل با تع��دادی از بچه ها و چند نفر 

بزرگ سال به اردویی رفته بودیم. 

س��ر صبحان��ه این بحث مطرح ش��د که کج��ا بروی��م. بچه ها یکی یکی داش��تند 

اعتراضات��ی می کردند. بعد یکی از مربیان به بچه ها گفت: »تک تک بگویید که 

فایده ن��دارد، بیایید با هم صحب��ت کنید، بعد بیایید ح��رف بزنید«. همه جمع 

ش��دند و یک نماین��ده تعیین کردن��د که بیاید ح��رف بزند؛ یعن��ی فهمیدند که 

وقتی جمع می ش��وند و بعد منطقی حرفشان را می زنند، آن اتفاق مدنظرشان 

می افتد.

ب��ا این توضیح��ات، ب��ه نظر ش��ما ب��رای ایجاد یا گس��ترش 
مهدکودک ها چه مالحظات کلی را می توان در نظر گرفت؟

م��ا معمواًل ع��ادت داریم صورت مس��ئله را پ��اک کنیم، 

درحالی که باید مس��ئله را دید، در م��وردش فکر کرد و 

برای��ش راه حل یاف��ت. در این مورد، من بی��ش از اینکه 

به کلیش��ه های کلی اعتقاد داش��ته باش��م، معتقدم که 

باید برای اف��راد گزینه های متنوعی از مراکز و خدمات 

تربی��ت پیش از دبس��تان فراه��م کرد. نباید به س��متی 

برویم که با دیدن اکثریت، اقلیت را ندیده بگیریم و زیر 

پا له کنیم. برای مثال، خانم پزش��کی که بچه دارد و به 

دلیل اقتضائات ش��غلی در کش��یک ها، بعضی ش��ب ها 

باید سر کار باشد. 

جامعه بای��د از او برای نگهداری فرزندش در این موارد 

حمایت کن��د. همچنی��ن اآلن تعداد زی��ادی از خانم ها 

در جامع��ه دچار افس��ردگی پس از زایمان هس��تند و با 

همان افسردگی بچه خود را شیر می دهند؛ این خیلی 

آس��یب زننده اس��ت. برای این افراد باید مراکزی باشد 

ک��ه روزی س��ه تا چهار س��اعت مادر بچ��ه اش را بگذارد 

آنج��ا و برود ورزش کند، تفریح کند ت��ا بتواند کودک را 

خوب نگهداری کند.

ب��ه مراک��ز تربی��ت ک��ودک تن��وع  بای��د  ضم��ن اینک��ه 

بخش��ید و انواع��ی از مراک��ز تعریف ش��ود. یک��ی از این 

تقس��یم بندی ها ارائه رس��می خدمات پاره وق��ت، نیمه وقت و تمام وقت اس��ت. 

اآلن اگر به مراکز پیش از دبس��تان بروید و بخواهید فرزندتان را نیمه وقت آنجا 

بگذارید، نمی پذیرند یا با اکراه می پذیرند و می گویند آموزش های ما تمام وقت 

است و باید پول تمام وقت را بدهید. 

بنابراین گزینه ها محدود نمی شود، اما باید مالحظاتی را در نظر گرفت، آن هم 

نه به صورت قانون و تبصره، بلکه باید به انتخاب فرد اعتماد کنیم. درعین حال 

آگاهی بخشی هم داشته باشیم و بگوییم این گزینه ها هم وجود دارند.

باید فضا را بازتر کنیم تا افرادی که می خواهند و عالقه مندند، وارد ارائه چنین 

خدمات��ی بش��وند. اآلن به حدی روند مج��وز گرفتن مهدک��ودک تنگ و باریک 

اس��ت که فقط کس��انی می مانند که یا نفع مالی قابل توجه��ی در این کار برای 

خ��ود متصورند یا کفش آهنی پوش��یده اند ت��ا موفق به گرفتن مجوز ش��وند! به 

نظرم کس��ی که می تواند تعداد محدودی بچه مثاًل چه��ار تا را در خانه خودش 

نگه دارد، هم به عنوان یک مرکز به رس��میت شناخته ش��ود. در چنین مواردی 

باید مالحظات و ش��رایط سهل تر شوند. مثاًل همین که فرد مذکور قراردادی با 

والدین امضاء کند و صالحیت روانی اش تأیید شود، کفایت می کند.

نکت��ه دیگر، تربیت مربی اس��ت. در ح��ال حاضر، خانواده ها ب��رای مهدکودک 

اهمی��ت چندانی قائل نیس��تند و عم��ده خانواده ها حاضر به پرداخت ش��هریه 

مهدکودک ه��ا متناس��ب ب��ا هزینه های واقع��ی آن نیس��تند و بعضی ه��م البته 

بضاعتش را ندارند. 

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه می خواهیم برای مهدها حاش��یه س��ودی ه��م در نظر 

بگیریم! در نتیجه این شرایط، مهدها افرادی را به عنوان مربی به کار می گیرند 

که با حقوق حداقلی حاضرند کار کنند. 

چنی��ن وضعی آس��یب های بع��دی دارد، چون عم��ده این مربی��ان آموزش های 

تخصصی را نگذرانده اند.

ت��ک جنس��یتی بودن مربی��ان مهدکودک ها هم خیلی آس��یب زا اس��ت. بچه ها 

باید خاله و عمو داش��ته باش��ند تا ببینند و یاد بگیرند که رابطه انس��انی چگونه 

است؛ یعنی ببینند خاله و عمو درعین حال که با هم مراوده دارند، به هم کمک 

می کنند و با هم مهربان اند، ولی رابطه درستی هم دارند.

وجه دیگر این مسئله، تک جنسیتی شدن مراکز تربیت پیش از دبستان است، 

به خص��وص در مراک��ز مذهبی. یک��ی از آس��یب های چنین مراکزی این اس��ت 

ک��ه مربی به دلیل تک جنس��یتی ب��ودن بچه ها روی این مس��ئله چندان تمرکز 

نمی کند و حواسش جمع نیست و در نتیجه بعدًا مشکالتی ایجاد می شود. اگر 

نگرش جنسیتی کودک در این سن اصالح نشود، برایش در سنین باالتر حتی 

در دوره دانشگاه مشکالت جدی به وجود می آید. 

وقت��ی این دو جنس را از هم دور می کنید، برای هم تبدیل به جزایر ناش��ناخته 

می شوند و نمی توانند با هم ارتباط بگیرند. به نظرم تا یکی دو سال قبل از بلوغ 

مراکز آموزشی تربیتی می تواند مختلط باشد و باید این 

اتفاق بیفتد.

اش��اره ای به بحث تربیت مربی و جایگاه 
نامناس��ب مربیان در جامعه داش��تید. به نظر 

شما برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
بای��د واقعًا مقوله تربیت را در جامعه امروزمان برجس��ته 

کنی��م. بها دادن ب��ه مربی در این ج��ا خیلی موضوعیت 

از  یک��ی  اس��ت.  مدرس��ه  حی��ات  رگ  مرب��ی  دارد. 

ویژگی هایی مدرسه خانم میرهادی این است که ایشان 

مربیان��ش را خ��وب تغذیه می ک��رد، مثاًل آن ه��ا را برای 

ادامه تحصیل بورس می فرستاد.

از وج��ه مال��ی هم بای��د کار کنی��م؛ چرا کس��ی دلش به 

تربیت نیس��ت و حاضر نیس��ت برای تربیت هزینه کند؟ 

به عن��وان ی��ک راهکار بای��د به وق��ف برای تربی��ت توجه 

ش��ود. باید حساس��یت ایجاد کرد، اما ابت��دا باید نگرش 

عوض ش��ود. مثاًل با همین کارهای رس��انه ای تربیت را 

برای آدم ها مهم کرد. 

وقت��ی مه��م ش��د، آرام آرام آن منزل��ت ایجاد می ش��ود. 

خانواده ها در هر س��طح مالی که هستند، باید به تربیت 

بای��د حواس��مان باش��د ک��ه 
نبای��د  خان��واده  محوری��ت 
بعض��ی  ب��رود.  دس��ت  از 
وقت ه��ا م��ا یادمان م��ی رود 
اف��راد  دلس��وزترین  ک��ه 
نس��بت به بچه ه��ا، خود پدر 
و  هس��تند  مادرهایش��ان  و 
می خواهی��م ب��ه ج��ای پ��در 
و مادره��ا تصمی��م بگیری��م. 
خ��وب  مهده��ای  برخ��ی 
ویژگ��ی مثب��ت خ��ود را این 
می دانند که خان��واده را کاًل 

کنار می زنند
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مهدکودک

کودک اولوی��ت بدهند. اآلن افراد در انتخاب مدرس��ه و مهدکودک این قدری 

دغدغ��ه و حساس��یت ندارن��د که حاضر باش��ند از س��ایر هزینه هایش��ان بزنند. 

همیش��ه دستشان برای گرفتن کمک دراز اس��ت که چرا دولت نمی دهد، چرا 

فالن نمی کند، درحالی که ما در موضوع تربیت باید یک همت جمعی در کشور 

داشته باشیم.

در بح��ث نس��بت بین خان��واده و مهدکودک، ای��ن دو نهاد 
چطور می توانند مکمل هم باش��ند تا دوره کودکی به خوبی طی 

شود؟
اول اینک��ه بای��د حواس��مان باش��د که محوری��ت خان��واده نباید از دس��ت برود. 

بعض��ی وقت ها ما یادمان می رود که دلس��وزترین افراد نس��بت به بچه ها، خود 

پدر و مادرهایش��ان هستند و می خواهیم به جای پدر و مادرها تصمیم بگیریم. 

برخی مهدهای خوب ویژگی مثبت خود را این می دانند که خانواده را کاًل کنار 

می زنن��د! البته من هم می پذیرم که مدیریِت هم س��طح جواب نمی دهد، چون 

ش��ما با خانواده هایی با سالیق مختلف مواجه هس��تید، اما تنوع بخشی کمک 

می کند. 

مراکز باید مرام نامه داش��ته باش��ند که مش��خص باش��د چ��ه کاری می خواهند 

ب��رای کودک بکنند. ای��ن امر به خانواده ه��ا حق انتخاب می ده��د. البته برای 

هماهنگ��ی با والدین مراکز باید س��ازوکارهایی داش��ته باش��ند، مثاًل جلس��ات 

گروهی یا فردی. 

در ای��ن ارتباط��ات اس��ت که مثاًل م��ادر می تواند ی��ک ِقِلق از این بچ��ه را بگوید 

که ممکن اس��ت خیلی از مش��کالت مربی را حل کند. همچنین وقتی والدین 

احساسش��ان را بیان کنند و حرفش��ان ش��نیده شود، یک احس��اس آرامشی به 

آن ها می دهد. 

عالوه بر اینکه تغییر نگاه تربیتی و ارتقاء آن در بزنگاه های عملی بیش��تر و بهتر 

رخ می دهد تا صرف کالس دانش افزایی.

 او بگوی��د: »چرا این کار را ب��رای بچه من نمی کنید؟« و مرب��ی بگویید: »به این 

دالیل، این کار غلط اس��ت«. این یک روند طبیعی ارتقاء بینش خانواده هاست 

و مراکز پیش از دبس��تان باید از این فرصت استفاده کنند ضمن اینکه مدیریت 

داشته باشند تا فرصت تبدیل به تهدید نشود. 

در ای��ن نگرش همچنین ما باید تصورمان را از مربی اصالح کنیم. مربی عالوه 

ب��ر کار با کودک، بخش��ی از وقتش را بای��د با خانواده مرتبط باش��د. اما اآلن ما 

وقت مربیان را با بچه ها پر می کنیم، بعد پنج ش��نبه ای یا یک بعدظهر وقتی که 

دارد برای اس��تراحت می رود، تازه می گوییم می خواهیم جلسه ای بگذاریم؛ از 

این اصاًل آن منظور درنمی آید. مربیان باید یک وقت هایی برای گزارش دهی به 

خانواده ها داشته باشند.

نقش حاکمیت در تربیت چیست؟
ب��ه نظر من ورود حاکمیت در عرصه تربیت باید در کنار 

خانواده باش��د، نه به ج��ای آن. اگر جاهایی هس��ت که 

حاکمی��ت با خانواده اختالف نظر دارد، نباید نظرش را 

تحمیل کند. 

باید با روند متقاعدس��ازی آرام آرام نگرش خانواده ها را 

به نگرش درس��ت تغییر دهد. اآلن اش��کالی که داریم و 

بچه هایم��ان دارند پاره پاره می ش��وند، ب��ه همین دلیل 

اس��ت. در احادی��ث هم آم��ده که حق تربیت ب��ا والدین 

است.

در ای��ن تعارض و تض��اد فکری که ممکن 
اس��ت بین خان��واده و نهاد حاکمی��ت وجود 
داشته باش��د، می رویم به س��مت گفتگو، اما 
ممکن اس��ت یک جاهایی دیگر با گفتگو هم 

حل نشود.
رویه فعلی درست نیست، یعنی این بچه بعدش به خانه 

می رود و خانواده ممکن اس��ت آنچه را که او در مدرسه 

فراگرفته، انکار کند؛ لذا کل ماجرا زیر سؤال می رود. 

اش��تراک ها را بای��د در نظر گرف��ت.  می توانم بگویم که »گفتگ��و« عنصر و حلقه 

مغفول در  سیاست گذاری تربیتی در کشور ماست. 

یعن��ی ما پش��ت دره��ای بس��ته سیاس��ت گذاری می کنی��م، فک��ر نمی کنیم که 

وضعیت واقعی چگونه است تا متناسب با آن متقاعدسازی، گفتگو و هر راهکار 

دیگری را به کار بگیریم.

ب��رای این گفتگو، دو حالت می توان تص��ور کرد یکی اینکه 
تکثر ممکن است باال برود، دیگر اینکه اشتراکات افزایش یابد.

به هرحال اش��تراک حداقلی باید در کل کش��ور وجود داش��ته باشد، منتها آنجا 

هم حاکمیت می تواند انجمن اولیا مربیان و نمایندگانش��ان را به صورت واقعی 

و نه صوری بخواهد، با آن ها حرف بزند و ببیند چقدر قبول دارند. 

از آماره��ای موجود اس��تفاده کند، مثاًل می��زان دی��ن داری را ارزیابی کند و در 

برنامه ریزی ها دخالت بدهد. 

ح��اال ممکن اس��ت خانواده ای کاماًل با ش��ما همراه نباش��د، اما ای��ن حداقل را 

می پذیرد و باید هم بپذیرد، چون همه ما ایرانی هستیم. بیشتر از آن حداقل را 

تکثر ایجاد کنیم و بگذارید خانواده بتواند انتخاب کند.

درباره نس��بت مدرس��ه و آموزش های پیش از دبس��تان هم 
نظرتان را می فرمایید؟

تب کنکور آن قدر دارد جلو می آید که کم کم فیزیک و ش��یمی را می خواهیم در 

پیش دبستانی بگنجانیم! این اتفاق حتی کارکرد مدارس را دچار مشکل کرده 

است. 

دوره پیش از دبس��تان و دوره های بعد، به خصوص در پایه های اتصال این ها به 

هم باید با هم گفتگوهایی داشته باشند که درباره محتوا و اهداف تقسیم کاری 

بکنند که چه چیزی را بگویند یا نگویند.

اگر تکثر را در دوره پیش از دبس��تان بپذیریم، باید در همه پایه های اتصال آن 

را لح��اظ کنیم، یعنی اگر بچ��ه ای در مهد خاصی این دوره را گذرانده اس��ت، 

بتواند در ادامه به مدارس متناسب با آن الگو برود؛ حداقل این مسیر مشخص 

باشد.

ضم��ن اینکه باید نهادی باش��د که فرات��ر از این دو � مهدکودک و مدرس��ه � فضا 

را رص��د کند که چه اتفاقی دارد می افتد؟ یعنی این ه��ا جزیره هایی جدا از هم 

نباشند و در عین تنوع، استانداردهایی را هم رعایت کنند. 

من نمی خواهم بگویم یک نهاد متکفل از اول تا آخر باشد، چون همه نهادهای 

کنونی ما مشکل دارند و بار اضافی برای آن ها اوضاع را خراب تر می کند.

به زعم ش��ما نهاد بدیل مراکز پیش از دبستان چه می تواند 
باشد؟

بای��د نهاده��ای متن��وع نیم��ه رس��می و غیررس��می در 

حوزه پیش از دبستان تعریف ش��ود و فضا را برای انجام 

فعالیت های متنوع باز کنیم. اآلن یک خیزش��ی در بین 

مردم اس��ت ک��ه بیایند تکفل و تربیت بچه هایش��ان را به 

عهده بگیرند؛ از این س��رمایه نخبگانی اس��تفاده کنیم. 

البت��ه ای��ن تنوع ک��ه اتف��اق می افت��د، سیاس��ت گذاری 

پیچیده تری هم می طلبد. 

باید نهادهایی به این ها انس��جام نظری ببخش��ند و این 

یک حالتی نشود که همه از یک سرچشمه بیاید. 

به نظر من این نهادها حاکمیتی نیستند، یعنی در عین 

حال که صالحیت علمی الزم را دارند، وابسته به وزارت 

آموزش و پرورش نباشند، مثل انجمن های علمی.

انجمن ها این توانمندی و قابلیت را دارند. چابکی شان 

هم نسبت به نظام آموزش و پرورش خیلی بیشتر است.

در ای��ن صورت گرچه همه یک جور فکر نمی کنند، ولی 

به هر ح��ال یک س��ند روی میز قرار می گی��رد. چنانچه 

اآلن مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

مورد قبول همه نیست، اما به هر حال به عنوان یک سند 

قبولش داریم.

بای��د نهادهای متن��وع نیمه 
رسمی و غیررسمی در حوزه 
تعری��ف  دبس��تان  از  پی��ش 
ش��ود و فض��ا را ب��رای انج��ام 
فعالیت های متنوع باز کنیم. 
اآلن ی��ک خیزش��ی در بی��ن 
مردم اس��ت که بیایند تکفل 
و تربی��ت بچه هایش��ان را به 
عهده بگیرند؛ از این سرمایه 

نخبگانی استفاده کنیم
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توزیع عادالنه فرصت های آموزشی 
از حرف تا عمل  

یادداشت
علی پارسانیا

به نظر می رس��د اولویت دهی به مناطق محروم در افزایش نرخ پوش��ش تحصیلی پیش دبستانی، ش��رط جبران نابرابری هایی است که 
محی��ط بر متربی تحمیل کرده اس��ت. به عبارتی برای جب��ران نابرابری تحمیلی محیطی باید به »نابرابری معک��وس« دامن زد. توضیح 
اینکه در مقاطع پیش از دبستان و مقطع ابتدایی تحصیلی باید تأکید اصلی بر توزیع منابع و فرصت ها به نفع محرومیِن فرهنگی یعنی 
متربیانی باشد که در محیط های خانوادگی یا جغرافیایی نامناسبی رشد یافته اند تا پس از گذر از مقاطع ابتدایی در وضعیتی رقابت پذیر 
با دیگران به لحاظ استعداد و تالش قرار گیرند. در این صورت می توان توزیع فرصت ها را در مقاطع متوسطه و آموزش عالی بر اساس 

استعداد و تالش سامان داد.
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مهدکودک

عدالت یا تساوی؟
معم��واًل در صحن عمومی جامعه هرگاه صحبت از عدالت آموزش��ی می ش��ود، 

تس��اوی متربی��ان در بهره من��دی از امکان��ات و فرصت ه��ای آموزش��ی تداع��ی 

می گردد و گاهی نیز این دو به جای هم به کار برده می شوند. 

وقتی گفته می ش��ود در کشور عدالت آموزش��ی برقرار نیست، منظورشان این 

اس��ت ک��ه برابری آموزش��ی حاکم نیس��ت و به عکس! ام��ا آیا حقیقت��ًا »عدالت 

آموزش��ی« همان »تس��اوی آموزش��ی« اس��ت؟ اساس��ًا آیا عدالت همان تساوی 

اس��ت؟ به نظر می رسد از منظری اس��المی و در اندیشه اندیشمندان مسلمان 

نمی توانیم عدالت را به معنای مساوات در نظر بگیریم. 

اگر مراد ما از عدالت، »تس��اوی« نیس��ت، چه وجهی از تبعی��ض را پذیرفته ایم؟ 

و چه ش��اخصی می توان برای آن لحاظ کرد؟ در پاس��خ به این سؤاالت نظریات 

گونه گونی مطرح گردیده است . 

برخی عدالت را به معنای پیروی از قانون مراد کرده اند، اما مس��ئله این اس��ت 

ک��ه چه قانونی عادالنه اس��ت؟ برخی نی��ز عدالت را به معنای براب��ری افراد در 

برخ��ورداری از منابع و فرصت ها پذیرفته اند که گفته ش��د این معنا مورد قبول 

اندیشمندان مسلمان نیست.

دیدگاه س��ومی نیز مطرح است که در اندیشه اس��المی بیشتر بدان توجه شده 

است: »عدالت به معنای رعایت حقوق افراد«. در این دیدگاه تأکید بر این است 

که منابع، امکانات و فرصت ها باید بر اساس میزان استحقاق افراد جامعه میان 

ایشان توزیع شود. 

وقتی با این رویکرد در جس��تجوی عدالت آموزش��ی باش��یم، باید به این سؤال 

پاس��خ دهیم که معیار اس��تحقاق متربیان چیس��ت تا بتوان بر اساس آن، منابع 

و فرصت های آموزش��ی را توزیع کرد؟ به دیگر سخن، شاخص اصلی در تفاوت 

قائل ش��دن میان متربی��ان در بهره مندی از منابع مال��ی و امکانات و معلمان و 

مدیران و برنامه درس��ی باکیفیت چیس��ت؟ برای پاس��خ به این سؤال ناگزیر از 

توجه به تفاوت های متربیان با یکدیگر هستیم. یعنی ابتدا باید دید که متربیان 

در چه وجوهی با یکدیگر متمایزند تا بر اساس این وجوه تمایز، میزان و کیفیت 

استحقاق آن ها را در برخورداری از آموزشی متفاوت تشخیص داد.

شاخص های تبعیض 
نخس��تین وج��ه تمایز متربیان ب��ا یکدیگر »عزم و تالش« ایش��ان اس��ت. تمامی 

متربی��ان از می��زان هّم��ت یکس��انی برای ب��روز اس��تعدادهای خ��ود برخوردار 

نیستند. برخی با تمام قوا در توسعه استعدادهایشان می کوشند و برخی دیگر 

در این مس��یر کاهلی می کنند. طبیعی است که نظام آموزشی در قبال این دو 

گروه نباید به یک میزان متعهد باشد. 

مس��ئله این اس��ت که تفاوت در عزم و تالش میان متربیان تا چه اندازه متأثر از 

اراده ش��خصی ایشان اس��ت و تا چه میزان برخاس��ته از تفاوت محیط زندگی و 

تربیتی که در س��نین پیش از مدرس��ه و نی��ز در دوران تحصیل تجربه می کنند. 

به عنوان نمونه، دانش آموزی ممکن اس��ت به دلیل قرار گرفتن در یک خانواده 

فرهنگ��ِی کوش��ا از ع��زم باالیی در ام��ور و به طور خ��اص در تحصی��ل برخوردار 

باشد. دانش آموز دیگر به دلیل قرار گرفتن در خانواده ای که به لحاظ فرهنگی 

محروم تلقی می ش��ود، به دانش آموزی کم توجه و کم تالش تبدیل شود. آیا این 

عادالنه اس��ت که فرصت های آموزشی با کیفیت بیشتر را در اختیار دانش آموز 

اول ق��رار دهیم؟ پیش از پاس��خ به این س��ؤال، به دومین وج��ه تمایز متربیان با 

یکدیگر می پردازیم. »استعداد« شاخص دیگری است که او را از سایرین متمایز 

می سازد. تفاوت اس��تعدادی متربیان از یک سو در زمینه استعدادی و از سوی 

دیگر در میزان استعداد در آن زمینه نمود دارد.  استعدادها از یک نوع نیستند 

و می توان آن ها را در زمینه های هنری، علمی، بدنی و ... دس��ته بندی کرد که 

این زمینه ها را نیز می توان به زمینه های خردتر تقسیم کرد. همچنین استعداد 

افراد در هر یک از این زمینه ها به یک میزان نیست.

 برخی افراد در زمینه هنری مس��تعدتر از دیگران اند یا فرد در نس��بت با س��ایر 

اس��تعدادهایش، اس��تعداد هن��ری بیش��تری دارد. نمی ت��وان ب��رای پ��رورش 

اس��تعدادهای تم��ام متربی��ان و نی��ز ب��رای پ��رورش تم��ام اس��تعدادهای ی��ک 

دانش آموز از یک الگوی ثابت برنامه درس��ی بهره برد. استعداد شاخص مهمی 

در برخورداری از کّم و کیف آموزش باکیفیت است. 

اما س��ؤالی ش��بیه به آنچه در خصوص »عزم و تالش« مطرح ش��د، در این بخش 

نیز قابل طرح اس��ت: میزان و کیفیت اس��تعدادهای متربیان تا چه اندازه ذاتی 

ایش��ان و تغییرناپذیر است و تا چه اندازه متأثر از محیط خانوادگی و تربیتی که 

در آن قرار می گیرند؟

اس��تعدادپژوهی های اخی��ر نش��ان می ده��د ک��ه تلقی ه��ای گذش��ته از ثابت و 

غیراکتس��ابی بودن اس��تعداد به ط��ور کامل پذیرفتنی نیس��ت. اس��تعدادها از 

ی��ک س��و ریش��ه در وراث��ت و ژن دارد و از س��وی دیگر برس��اخته محیط اس��ت. 

اگرچ��ه اس��تعدادها از میزان��ی تعین یافتگ��ی نس��بی برخوردارن��د ک��ه تفاوت 

می��ان انس��ان ها را نش��ان می دهن��د، ام��ا در عین ای��ن تعین یافتگ��ی، محیط و 

ع��زم و س��عی انس��ان ها نی��ز در پدیدآی��ی استعدادهایش��ان مؤث��ر اس��ت .  اگر 

بپذیری��م ک��ه اس��تعدادها در عی��ن برخ��ورداری از زیرس��اخت صل��ب ابتدایی، 

به طور نس��بی قابل ترمیم و ش��کل دهی هستند، آنگاه این س��ؤال جدی مطرح 

می ش��ود ک��ه توزیع فرصت های آموزش��ی بر اس��اس اس��تعداد متربی��ان تا چه 

می��زان عادالنه اس��ت؟ آیا عادالنه اس��ت دانش آموزی که به دلی��ل قرار گرفتن 

در یک خانواده محروم فرهنگی برخی از اس��تعدادهایش نمو نیافته اس��ت، از 

فرصت های آموزشی کمتری نسبت به دانش آموزی برخوردار شود که پیش از 

دبس��تان و نی��ز در دوران تحصیل، در محیط غنی فرهنگی قرار گرفته اس��ت؟

تا کنون به س��ه مؤلفه برای وجوه تمایز متربیان از یکدیگر اش��اره شد: 1� عزم و 

سعی؛ 2� استعداد 3� محیط.

نق��ش آموزش های پیش دبس��تانی در مواجهه ب��ا اقتضائات 
محیطی 

آنچه در این مجال قصد داریم بدان بپردازیم و از رهگذر آن اهمیت آموزش های 

پیش از دبستان را آشکار سازیم، توجه سیاست گذاران و مدیران کالن آموزش 

و پ��رورش به محی��ط به مثابه عامل بس��یار مهِم »فرصت س��از« یا »فرصت س��وز« 

تربیت اس��ت. محیط می تواند از یک دانش��مند، یک سیاس��ت گذار یا یک مدیر 

بالقوه، نیروی کاری س��اده بس��ازد و اگر محیط می تواند از یک انس��ان صاحب 

استعدادپژوهی های 
اخیر نشان می دهد 
که تلقی های گذشته 
از ثابت و غیراکتسابی 
بودن استعداد به طور 
کامل پذیرفتنی 
نیست. استعدادها 
از یک سو ریشه در 
وراثت و ژن دارد و از 
سوی دیگر برساخته 
محیط است
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عزم راسخ بالقوه، انسانی تنبل و تن پرور بسازد؛ لذا تکلیف نظام آموزشی است 

ک��ه به این عوامل محیطِی خواس��ته یا ناخواس��ته توجه کن��د. در این خصوص، 

یک��ی از مهم ترین اصول الزم توجه این اس��ت که در مقاط��ع ابتدایی تحصیلی 

تأکی��د اصلی بر توزیع منابع و فرصت های آموزش��ی به نفع محرومیِن فرهنگی 

باش��د که لزوم��ًا از وضعیت اقتصادی نامناس��بی نیز برخوردار نیس��تند.  یعنی 

متربیانی که در محیط های خانوادگی یا جغرافیایی نامناس��بی رشد یافته اند، 

بای��د مورد عنای��ت ویژه باش��ند تا پ��س از گذر از مقاط��ع ابتدای��ی در وضعیتی 

رقابت پذیر با دیگران به لحاظ استعداد و تالش قرار گیرند. این توجه هم از نظر 

میزان زمانی است که صرف تعلیم آن ها می شود و هم محتوایی که برای تعلیم 

و تربیت ایشان در نظر گرفته می شود.

در این صورت می توان توزیع فرصت ها را از مقاطع متوس��طه و عالی بر اس��اس 

اس��تعداد و تالش سامان داد. بنابراین س��نین ابتدایی، سنین تفاوت در توزیع 

مناب��ع و فرصت ها به نفع متربیان محروم فرهنگی و اقتصادی اس��ت.  با وجود 

ای��ن، به نظر می رس��د انتظار از نظام آم��وزش و پرورش ای��ران در اجرای برنامه 

درس��ِی حس��اس به تفاوت های فردی و محیطی چندان انتظ��ار واقع بینانه ای 

نباشد؛ چرا که در حال حاضر، وضعیت اقتصاد آموزش و پرورش اجرای همان 

برنامه درسی یکسان برای همه را نیز با دشواری مواجه ساخته است. از این رو 

باید به راهکارهای دیگر نیز توجه نمود که »توسعه آموزش های پیش از دبستان« 

یک��ی از آن ها اس��ت. با توس��عه آموزش ه��ای پیش از دبس��تان می ت��وان با قرار 

دادن متربی��ان در محیط های غنی، فرصت تجربه ورزی بانش��اط در حوزه های 

متنوع یادگیری را برایش��ان فراهم نمود؛ ضعف های مربوط به حواس کالمی، 

شنیداری و مهارت های دس��تی و تمرکز را برطرف کرد؛ میزان توجه به محیط 

و طبیعت را ارتقا داد؛ انگیزه و عالقه به یادگیری را بهبود بخش��ید؛ ضعف های 

شخصیتی را جبران نمود و با تربیت هنری، آمادگی الزم برای پرورش خالقیت 

را ایجاد کرد. آموزش های پیش از دبستان که خدمات مهدهای کودک و دوره 

دوس��اله پیش دبستانی را در بر می گیرد، فرصتی فراهم می کند تا از هدررفت 

استعدادهای متربیان جلوگیری شود و فاصله استعدادی کاذب بین متربیان را 

که برساخته محیط است، پیش از ورود به مقطع ابتدایی به حداقل برساند.  به 

همین دلیل اهتمام به توسعه مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم از اولویت 

باالتری برخوردار اس��ت، زیرا افزایش نرخ پوش��ش تحصیلی پیش دبستانی در 

این مناطق شرط جبران نابرابری هایی است که محیط بر متربی تحمیل کرده 

است. به عبارتی برای جبران نابرابری تحمیلی بین مناطق برخوردار و مناطق 

محروم باید به »نابرابری معکوس« دامن زد.

به رغم مش��کالت عدی��ده  در این خص��وص، بارقه های امیدی نیز ش��کل گرفته 

است.  به عنوان نمونه، این موضوع در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 

مورد توجه قرار گرفته و راهکار 5�1 از این س��ند، بر »تعمیم دوره پیشدبستانی 

به وی��ژه در مناطق محروم و نیازمند« تأکید کرده اس��ت. همچنین اقدام 36 از 

راهبرد کالن ۶ در نقش��ه جامع علمی کش��ور، به ارتقای جایگاه مهدکودک ها 

و آموزش پیش دبس��تانی در نظام تعلیم و تربیت اش��اره کرده اس��ت. این س��ند 

از منظ��ر توج��ه به رش��د خالقیت ها و مهارت ه��ای الزم و روحیه جس��تجوگری 

دانش آم��وز به اهمیت مهدکودک ها و مراکز پیش دبس��تانی پرداخته و کمتر از 

زاویه عدالت آموزش��ی به موضوع نگریس��ته است. در س��ال های اخیر، با همت 

وزارت آموزش و پرورش نرخ پوش��ش پیش دبس��تانی از 38/1 درصد در س��ال 

تحصیلی 92-93، به حدود 65 درصد در س��ال تحصیل��ی 95-96 افزایش 

یافته اس��ت؛ ارائه خدمات آموزش پیش دبس��تانی رایگان به مناطق محروم در 

دس��تور کار ق��رار گرفت��ه  و اعتب��ار 50 میلیارد تومان��ی در قان��ون بودجه 95 و 

55 میلیارد تومانی در قانون بودجه 96 جهت توس��عه آموزش پیش دبس��تانی 

گنجانده شده است .

همچنین عدالت اقتضا می کند که س��امان دهی الگ��وی تغذیه و حتی المقدور 

تأمی��ن منابع تغذیه کودکان مراکز پیش از دبس��تان مناط��ق محروم و کودکان 

مح��روم س��ایر مناطق در دس��تور کار ق��رار گیرد تا رش��د جس��می و فکری این 

متربیان جبران شود.

در مقاطع ابتدایی 
تحصیلی تأکید 
اصلی بر توزیع 

منابع و فرصت های 
آموزشی به نفع 

محرومیِن فرهنگی 
باشد که لزومًا از 

وضعیت اقتصادی 
نامناسبی نیز 

برخوردار نیستند.  
یعنی متربیانی 

که در محیط های 
خانوادگی یا 

جغرافیایی 
نامناسبی رشد 

یافته اند، باید مورد 
عنایت ویژه باشند
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مهدکودک

مربیان مهدکودک ها از مشکالت خود می گویند 

همه مصائب یک مربی 

گزارش
سمیه زمانی

مربیگری در مهد؛ بنایی که هیچ گاه محکم نیست
  ش��اید مهم ترین مسئله مشترک در بین مربیان مهدکودک ها را بتوان نداشتن 

امنیت ش��غلی عنوان کرد. »حوراء« در این باره می گوید: »ترس از دس��ت دادن 

شغل همواره با ماست. قراردادهای ما 9ماهه و از مهر تا خرداد است و بعد بیکار 

می شویم«. یکی از مربیان دیگر که مهدش در مرکز شهر واقع شده نیز می گوید: 

»برخی مهدها به ش��کل موقت هر ماه یک کمک مربی جذب می کنند. س��ر ماه 

ه��م عذر آن ف��رد متقاضی را می خواهن��د و نیروی جدید جایگزی��ن می کنند تا 

درگیر حقوق و بیمه نشوند«. خانم »یادگاری« مربی دیگری است که در این باره 

می گوید: »بسیاری از مهدکودک ها، مربیان خود را خردادماه مرخص می کنند 

و برای تابس��تان کارورز و کمک مربی می گیرند. آن ها را تا مهرماه نگه می دارند 

و بعد عذرشان را می خواهند«. 

یکی از مربیان س��ابق مهد کودکی در خیابان »کوث��ر« هم می گوید: »مدیر مهد 

در دو-س��ه ماه اول قرارداد نمی بس��ت تا بتواند به راحتی عذر مربی را بخواهد. 

مرب��ی را دوم مهر اخراج ک��رد. در حالی که مهدها عمومًا در ش��هریورماه، کادر 

مربیانشان را می بندند«. 

خالصه شرایط استخدام: سلیقه مدیر!
»نس��رین« ش��رایط اس��تخدام مربیان را مبتنی بر س��لیقه و بدون هیچ چارچوب 

معینی می داند: »یکی از مهدها در محدوده خیابان باهنر برای کمک مربی6ماه 

شرط کارورزی بدون دریافت حقوق می گذارد. 

برخ��ی مهدها از این طریق یک نیروی کار را به صورت رایگان جذب می کنند«. 

یکی از متقاضیان مربیگ��ری می گوید مدیر مهد کودکی در محدوده بلوار معلم 

از او خواس��ته تا فضای چند کالس مهد را با هزینه ش��خصی خود تزئین کند تا 

اگر مورد پس��ند مدیر واقع شد اس��تخدامش کنند! یکی از مربیان هم می گوید 

ش��رایط پذیرش مربی باید یکپارچه ش��ود و مهدها شرایطش��ان را به بهزیس��تی 

بگویند: »یکی از همکاران ما با داشتن یک فرزند، 300 هزار تومان هزینه دوره 

آموزش��ی را پرداخت ک��رد اما حاال هر مهدکودکی برای به کارگیری یک ش��رط 

می گذارد. 

او ادام��ه می ده��د ظاهر آراس��ته و نحوه حرف زدن در کار ما خیلی مهم اس��ت و 

معیار مهمی است. حتی داش��تن مدرک هم چندان مهم نیست.« یکی دیگر از 

متقاضیان مربیگری که دوره های آموزش��ی را پشت س��ر گذاشته نیز می گوید: 

»در ی��ک مه��د گفتن��د که  برای ش��روع، ی��ک کمک مربی می خواهی��م با حقوق 

ماهیان��ه 100هزارتومان. در قبال این میزان حقوق، توقعات باالیی هم دارند. 

گاه��ی مدرک دیپل��م را بهانه می کنن��د. در حالی که اگر بهزیس��تی فردی را با 

مدرک دیپلم پذیرفته و به او مجوز مربیگری داده است، مهدها هم نباید مانعی 

برایش بتراشند... مشکالت فرعی دیگری هم داریم. 

مهدکودکی از من خواس��ته بود تا در شروع کار تا در دوره آزمایشی وسیله بازی 

یا کمک آموزشی را خودم تهیه کنم!«.

به نظر می رس��د سلیقه مدیران مهد، مهم ترین معیار استخدام مربی است؛ چرا 

 که مربیانی هم هس��تند که بدون س��ابقه کار ی��ا گذراندن دوره های آموزش��ی، 

از ابت��دا ب��ه عنوان کمک مربی یا مربی اس��تخدام می ش��وند. این ام��ر می تواند 

نشان دهنده فقدان یک نظام تعریف شده برای جذب مربی باشد که راه را برای 

سوءاستفاده برخی مدیران باز می کند. 

حقوق ومزایا: مویرگ به جای آب باریکه!
حقوق بس��یار پایین، یکی دیگر از دلمشغولی های مربیان مهدکودک است که 

عمومًا کفاف یک زندگی مجردی س��اده را هم نمی دهد! معاون آموزش��ی یکی 

از مهدها در منطقه سرافرازان، نظر مدیر را تصمیم گیرنده و تعیین کننده حقوق 

مرب��ی می دان��د و می گوید مدرک تحصیلی، س��ابقه و هر معی��ار دیگر بنا به نظر 

مدیر می تواند سقف حقوق را مشخص کند. 

مربی همین مهد با س��ابقه سیزده س��ال کار، حقوقش 450هزارتومان با بیمه 

15روزه است. 

»مق��دم« مربی یک مهد واقع در خیابان »راهنمایی« با س��ه س��ال س��ابقه کاری 

350هزارتومان دریافت می کند. »س��پیده س��لطانی« مربی مهدی در خیابان 

»امام��ت« دریافتی خ��ود را 600ه��زار تومان اع��الم می کند. بررس��ی میدانی 

میزان حقوق ماهیانه مربیان در ش��هری همچون مش��هد، نشان دهنده مبالغی 

بی��ن 100 ت��ا 650هزارتوم��ان اس��ت. البته  تعداد بس��یار کم��ی از مهدها هم 

وجود دارند که بین 800 هزار تا یک میلیون تومان به مربی حقوق میدهند. در 

وقتی از مربیان مهدکودک ها صحبت می شود، در اذهان عمومی 
بانویی شاد در فضایی مفرح و درحال بازی و شعرخوانی با کودکان 
نقش می بندد که نه کار پرمشقتی دارد و نه دغدغه خاصی! مرور 
مهدکودک  مربیان  از  تعدادی  با  گفتگو  چکیده  که  گزارش  این 
به چالش  را  این تصور عمومی  سطح شهر مشهد است، احتماالً 
خود  درخواست  به  شوندگان  مصاحبه  برخی  )اسامی  می کشد. 
آن ها مستعار است(
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

برخی محالت پایین شهر به دلیل کاهش شهریه مهد، حقوق مربی هم کاهش 

می یابد و به 100هزار تومان هم می رسد. این در حالی است که در این مناطق 

تعداد کودکان در مهدها بیشتر است و برخی کمبودهای فرهنگی و اقتصادی، 

فعالیت را مشکل تر می سازد.

یکی از مربیان که 5 سال در مهدهای تحت نظر بهزیستی و 3 سال در مهدهای 

تحت نظر آموزش و پرورش فعالیت کرده، می گوید: »با تغییر متولی مهد قواعد، 

کتاب ها و بازرسان تغییر کرد، اّما تغییری در حقوق و مزایای ما ایجاد نشد. هنوز 

هم حقوق به س��لیقه مدیریت بس��تگی دارد. س��اعت کاری ما  8 تا 2 بعدازظهر 

است. 

شش روز هفته هم باید سرکار باشیم. او می افزاید قانون کار برای مربیان تعریف 

نش��ده اس��ت؛ در حالی که باید ی��ک پایه حقوق ب��رای مربیان تعریف ش��ود و بر 

اس��اس توانایی های فردی، افزایش حقوق داشته باشند. اگرچه توقعات زیادی 

هم از مربی دارند، ولی در مورد حق و حقوق مربی چنین نگاه سخت گیرانه ای 

وج��ود ن��دارد. ای��ن دیگ��ر ربطی ب��ه مدیری��ت ن��دارد و ب��ه متولی��ان مهدها چه 

بهزیس��تی، آموزش و پرورش یا سازمان تبلیغات اس��المی برمی گردد. افزایش 

حقوق، پاداش و عیدی هم سلیقگی است و به قانون کار مرتبط نیست«. او پس 

از 8 س��ال سابقه کاری به عنوان مربی برتر، ماهانه مبلغی در حدود 600 هزار 

تومان می گیرد!  

 خان��م »ش« می گوی��د: »اکث��ر مهدکودک ه��ا حق��وق فروردی��ن ماه را ب��ه دلیل 

تعطیالت عید، نصف می کنند. مدیر مهد گاهی قرارداد سفید با مربی می بندد. 

مبلغ 800هزارتومان الی یک میلیون در قرارداد می نویس��د اّما به مربی نصف 

این مبلغ را هم نمی دهد. بنابراین حقوق قیدشده واقعی نیست«. مربی دیگری 

گالیه اش را این گونه مطرح می کند: »ش��هریه پایه ش��یرخوار در مهدکودک ها، 

بیش��تر اس��ت و پی��ش2 کمتری��ن ش��هریه را دارد. بنابراین مربی ش��یرخوار هم 

باید حقوق بیش��تری دریافت کند ولی در عمل این طوری نیس��ت. گاهی مربی 

ش��یرخواری که ک��ودکان 7 یا 8ماهه را نگه��داری می کند250 ت��ا 300هزار 

تومان حقوق می گیرد«. 

گاه��ی تم��ام مربی��ان با هر می��زان س��ابقه کاری حقوق یکس��ان دارن��د. در یک 

مهدکودک در خیابان حجاب، مربی با سیزده سال سابقه کار 450هزار تومان 

و مرب��ی ت��ازه کار ه��م همان ان��دازه حقوق می گی��رد. »چرا حقوق م��ا به صورت 

پرداخ��ت بانکی صورت نمی گیرد و در دس��ت و س��لیقه مدیر مهد اس��ت که هر 

گونه و هر وقت بخواهد پرداخت کند؟«. این س��وال مربی یک مهدکودک واقع 

در خیابان س��رافرازان اس��ت. »نس��رین« هم می گوی��د: »مدیران معم��واًل تاریخ 

مشخصی برای واریز حقوق ندارند. 

در بیش��تر مهدها بابت س��اعات اضافه و حتی فعالیت های فوق برنامه خبری از 

اضافه کاری نیست. 

مربی حق ندارد و اگر هم داش��ته باش��د وقت درست کردن کاردستی را در مهد 

ندارد و مجبور اس��ت بخش زیادی از س��اعت اس��تراحت خود در منزل را صرف 

درس��ت ک��ردن آن کند. اّم��ا صرف وق��ت و انرژی باب��ت این کاردس��تی ها هیچ 

بازخورد مالی و اضافه کاری و پاداشی ندارد«.

»ش« می گوی��د ب��ا اینکه در ق��راردادی که مدی��ر با مربی می بندد قید می ش��ود 

عیدی باید برابر با حقوق باش��د، اّما در عمل باز هم به نظر مدیر وابس��ته اس��ت. 

او می گوید س��ال گذشته من با 300هزار تومان حقوق،  80هزار تومان عیدی 

گرفت��م.  آن هم ب��ه این صورت که مدیر مهد 13روز عید م��ا را تعطیل کرد و60 

هزارتومان حقوق ما را بابت تعطیلی کس��ر کرد و 80 تومان عیدی داد. در واقع 

20ه��زار توم��ان عیدی به م��ن داد. همچنین در قرارداد قید ش��ده مربیانی که 

جشن برگزار می کنند پاداش دارند ولی مدیران به آن توجهی ندارند. 

بیمه مربیان: شوخی تلخی که گریه می آورد! 
داشتن بیمه با حقوق های اندک و جایگاه نامعلوم مربیان مهد بیشتر شبیه یک 

شوخی تلخ است! البته در مواردی هم بیمه وجود دارد که  10، 15 یا 20 روزه 

رد می ش��ود. مواردی انگشت ش��مار هم وجود دارد که بیمه کامل هستند. یک 

مربی با 8 سال سابقه کاری در یکی از مهدهای مرکز شهر می گوید: »ما برخالف 

معلمان، زنگ تفریح نداریم و به صورت مداوم از 8 صبح تا 2 بعدازظهر با کودکان 

هستیم، حتی زمانی که به حیاط می روند این وظیفه ماست که بر آن ها نظارت 

داشته باشیم. اّما بیمه ما را کامل نمی ریزند. حد نصاب سنی برای بازنشستگی 

مربیان، تعریف نش��ده است. وقتی شادابی و جوانی مربی برود عذرش خواسته 

می شود. آن وقت این مربی که جوانی اش را روی این کار گذاشته چه می شود؟«

به نظر می رسد 
سلیقه مدیران مهد، 

مهم ترین معیار 
استخدام مربی است؛ 

چرا  که مربیانی هم 
هستند که بدون 

سابقه کار یا گذراندن 
دوره های آموزشی، 

از ابتدا به عنوان 
کمک مربی یا مربی 

استخدام می شوند. 
این امر می تواند 

نشان دهنده فقدان 
یک نظام تعریف شده 

برای جذب مربی 
باشد که راه را برای 
سوءاستفاده برخی 

مدیران باز می کند
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مهدکودک

مربیان مهد دیگری در خیابان سرافرازان می گویند: »یک مربی معمواًل تا پایان 

س��اعت کارش باید بایستد و به تدریج به درد مفاصل، واریس و اضافه وزن دچار 

می ش��ود. با سروصدای موجود در مهد و استرس کاری زیاد، سردرد و ناراحتی 

اعصاب و روان س��وغات کارمان می شود، بدون اینکه بیمه داشته باشیم. با این 

تفاسیر یک مربی تا چه سنی می تواند در این کار دوام بیاورد و توان کار با کودک 

را داشته باشد؟«

خان��م دیگری که عطای مربیگری را به لقایش بخش��یده می گوید برخی مهدها 

اصاًل به فکر بیمه مربی نیستند و سعی می کنند با تقلب و حقه کارشان را پیش 

ببرند. برای مثال مدیر مهد»......« یکی از اقوام خود را به عنوان مربی استخدام 

و بیم��ه کامل کرد. مربی دیگ��ری را هم بیمه 10روزه کرد. اّم��ا برای این مربی 

شاید درطول نه ماه یک ماه بیمه رد می کرد. وقتی بازرس می آمد این دو مربی 

حاضر بودند و مربیان غیربیمه از مهد بیرون می رفتند. 

ع��الوه ب��ر این ه��ا، مرخص��ی ه��م  معن��ا ن��دارد. خان��م »ش« می گوی��د یک��ی از 

همکارانمان، سنگ کلیه اش عود کرد اّما به او مرخصی نمی دادند. نسرین هم 

می گوید: »ما حتی برای تعطی��الت عید یا تعطیالتی که در روزهای برفی پیش 

می آید قاعده مش��خصی نداریم. برای مثال در تعطی��الت روزهای برفی برخی 

مهده��ا مربیان خود را ش��یفتی کردند اّما مهدهایی بودن��د که با اینکه مراجعی 

نداشتند همه مربیان خود را در مهد حبس کرده بودند!«.

خانواده ها: توقعاتی که رمق ما را می گیرد! 
توقعات بیجای خانواده ها از مربیان مهد، معضل دیگر مربیان اس��ت. مربی یک 

مه��د در خیابان راهنمای��ی می گوید که اولیا توقع دارند م��ا بی توجهی آن ها به 

کودک را جبران کنیم. 

مق��دم ه��م در این ب��اره می گوید ک��ه مربی یا حتی مدی��ر مه��د نمی توانند تمام 

مشکالت بچه را بدون همراهی خانواده حل کنند. مربی دیگری می گوید یکی 

از کودکان سر کالس شعری مبتذل و بی محتوا خوانده بود و تذکر گرفته بود. 

خان��واده کودک، مربی را بازخواس��ت کردن��د که چرا به کودک م��ا تذکر دادی 

یا هنگام��ی که کودکی در مرحله پیش دبس��تانی پس از چندب��ار تذکر به دلیل 

نپوش��یدن فرم، چن��د دقیق��ه ای از حضور در حیاط برای بازی بازداش��ته ش��د، 

مادرش ش��کایت کرد و با اغراق آن را تا حبس کودک در کالس بزرگنمایی کرد 

که البته به دلیل تناقض های موجود، واقعیت قضیه عیان شد. 

توقع دیگر خانواده شاید به تصوری بازمی گردد که آن ها از مربیان دارند. برخی 

اولیا مربی را پرستار کودک فرض می کنند. این توقعات و انتظارات بیجا گاهی 

خیلی دوستانه هم مطرح می شود.

 ب��رای مث��ال واداش��تن کودک ب��ه انجام خیل��ی از کارهای��ی که در خان��ه انجام 

نمی دهد مانند نخوردن یک غذای خاص یا لبنیات یا بازداشتن کودک از کاری 

همچون اس��تفاده مداوم از تبلت یا گوش��ی همراه. مربی دیگ��ری هم می گوید 

می خواهند کودکش��ان پ��س از حضور در مهد یکی دیگر ش��ود و تغییر آنچنانی 

کند. 

توقع��ات نابجای خانواده گاهی ه��م به آموزش مفاهیمی باالتر از س��طح فهم و 

درک کودک بازمی گردد؛ مانند آموزش س��اعت، ح��روف الفبا یا یک جزء قرآن 

به کودک. 

بیش��تر مربی��ان از نگاه جامعه و مدیر و معاونین  مهد گل��ه دارند و رابطه مدیر-

مرب��ی را رابط��ه ای ارباب-رعیتی توصی��ف می کنند. آن ه��ا می گویند در نگاه 

جامع��ه، مربی مهد ش��غل جدی و مهمی نیس��ت. در حالی که به گفته بیش��تر 

مربیان، مربی کارش از معلم س��خت تر اس��ت. مدیران هم نگاه از باال به پایین 

به مربیان دارند. 

»نسرین« با انتقاد از این دیگاه از مدیری می گوید که حتی برای خط کشی های 

داخ��ل دفترش هم اعمال نظر می کرده: »مدیر مهد قبل��ی ام، یک بار در حضور 

اولی��ای بچه ه��ا ب��ا یک مرب��ی برخ��ورد نامطلوب��ی کرد که چ��را ص��ورت بچه را 

نشس��تی؟!  خان��م مدی��ر چنددقیق��ه بعد که آرام ش��د ب��ه من گفت ک��ه برخورد 

تحکم آمی��ز ب��ا مربیان رضای��ت والدین را به هم��راه دارد و برای حف��ظ کودک و 

شهریه اش باید پشتیبان والدین باشد!« 

دوره های آموزشی، نیاز یا رفع تکلیف؟
مربیان از تحمیل هزینه دوره های آموزش��ی و کارت س��المت از سوی بهزیستی 

با توجه به حقوق اندک خود گالیه دارند. می گویند هزینه دوره های بهزیس��تی 

که دویست و پنجاه هزار تومان است با توجه به حقوق ما، سنگین است؛ هر چند 

این دوره ها همیشگی نیست. هر شش ماه هم باید سی هزار تومان بابت کارت 

سالمت هزینه کنیم.  به گفته مربیان، شرکت در این دوره ها هیچ مزایایی برای 

آن ها ندارد. 

 اّم��ا یک��ی از معاونین مه��د کودکی در منطقه قاس��م آب��اد می گوید ما از س��وی 

بهزیستی ملزم هستیم مربی خود را وادار به شرکت در این دوره ها کنیم. مربی 

که 300 الی 400 تومان می گیرد، برای یک دوره باید نصف حقوقش را بدهد 

و هر ش��ش ماه هم هزینه کارت سالمتش را پرداخت کند. برخی مواقع مربی با 

ای��ن حقوق هزینه خانواده اش را تأمین می کن��د و ما اگر بخواهیم با مربی مدارا 

کنیم وقتی بازرس بهزیس��تی آمد بابت نداش��تن کارت س��المت یا عدم شرکت 

مربی در دوره ها توبیخ می شویم. 

کیفی��ت آموزش��ی ای��ن کالس ها ب��ا توجه به زم��ان، هزین��ه و انرژی ک��ه مربیان 

می گذارند هم جای سؤال دارد. مقدم در این باره می گوید: »دوره های آموزشی 

چی��ز خاصی ن��دارد. در ای��ن دوره ها نح��وه مواجهه ب��ا ک��ودک دارای اختالل، 

آموزش داده نمی شود.« 

نس��رین هم می گوید: »در دوره های بهزیستی هر درس دو الی سه جلسه زمان 

می ب��رد؛ در ای��ن زمان کوت��اه چه مبحث��ی را می خواهن��د بگویند. آن ه��ا فضا و 

امکانات ما را در مهد نمی س��نجند.« مربی دیگ��ری می گوید: »چیزهایی که در 

ای��ن کالس ها گفته می ش��ود در محیط مهده��ای ما که 200مت��ر زیربنا دارند 

جواب نمی دهد.«

از سوی دیگر بنا به گفته عده ای از مربیان، آموزش های این کالس ها در تناقض 

با رویه عملی مهدهاس��ت. یکی از مربیان می گوی��د: »در این دوره ها می گفتند 

ک��ودک زی��ر 7س��ال فقط ب��ازی کن��د؛ ولی وقت��ی ب��ازرس می آید اگ��ر کمی از 

آموزش ها عقب باش��د توبیخ می ش��ویم. در کالس مربیگری می گویند بچه باید 

خودش لباسش را بپوشد ولی در مهدها مربی وظیفه دارد این کار را کند و اگر 

انجام ندهد توبیخ می شود.« 

کودکانی با شرایط خاص در کالس هایی عادی و شلوغ!
تع��دادی از مربیان بر وجود کودکان اوتیس��م و دارای اخت��الل رفتاری در میان 

کودکان خود نیز اشاره دارند که مدیر مهد به دلیل نیاز به شهریه، مربی را وادار 

به نگهداری آنان کرده است؛ در حالی که هیچ گونه آموزشی در این باره به آنان 

داده نش��ده اس��ت. یکی از مربیان می گوید: »در کالس 16 نفره من، 6 کودک 

اختالل داش��تند؛ یکی اوتیسم داش��ت و کودک دیگری هم با سن 7سال، رشد 

عقلی دو س��اله را داش��ت! مدام غش می کرد و باید دس��تش در دس��ت من بود. 

مدیر به اعتراضات من بی توجه بود و می گفت وظیفه ات نگهداری از این هاست؛ 

در حالی که مراقبت از این نوع بچه ها مس��ئولیت زیادی داشت. به همین دلیل 

من از آن مهد بیرون آمدم.« 

برخ��ی مربیان ه��م از تعداد باالی ک��ودکان در کالس ها ش��اکی بودند. یکی از 

مربیان می گوید برخی کالس ها در مهدهای کمتر برخوردار 40 کودک آن هم 

بدون کمک مربی دارند. 

نگه داش��تن این کودکان س��خت اس��ت چه رس��د به آموزش آن ها. البته برخی 

مربیان ش��اغل در مناطق مرفه تر نیز این مشکل را داش��تند. »ش« نیز می گوید 

در برخی مهدها، مربی شیرخوار که باید 3 الی 4  کودک شیرخوار را نگه دارد، 

گاهی از 8 الی 9 بچه آن هم بدون کمک مربی، نگهداری می کند.

اگرچ��ه بخش عمده این گ��زارش لحنی تلخ و گالیه آمیز داش��ت ام��ا  نمی توان 

چشم بر حقایق موجود در وضعیت مربیان مهدکودک ها بست. 

برای حل مش��کالتی که در باال به آن اشاره ش��د، الزم است تا با نگاهی فراگیر، 

هم محدودیت های مالی و مکانی مدیران و هم خالءهای قانونی و سازمانی در 

ای��ن حوزه در نظر گرفته ش��ود؛ اّما آنچه به وضوح دیده می ش��ود، بی توجهی به 

حقوق مادی و معنوی مربیان مهدهای کودک و نگاه حاش��یه ای به آن هاس��ت. 

ای��ن رویک��رد حتی در بیش��تر موارد ب��ه رابطه اس��تثمارگونه و یک طرف��ه ای نیز 

می انجامد. 

روش��ن اس��ت که با ت��داوم چنین وضعی��ت نامطلوب��ی، نمی توان انتظ��ار بهبود 

وضعیت مهدهای کودک و افزایش مهارت های ش��ناختی، اجتماعی و حرکتی 

خردساالن و کودکان را داشت. 

 از سوی بهزیستی 
ملزم هستیم مربی 
خود را وادار به 
شرکت در این 
دوره ها کنیم. مربی 
که 300 الی 400 
تومان می گیرد، 
برای یک دوره باید 
نصف حقوقش را 
بدهد و هر شش 
ماه هم هزینه 
کارت سالمتش را 
پرداخت کند. ما 
اگر بخواهیم با مربی 
مدارا کنیم وقتی 
بازرس بهزیستی 
آمد بابت نداشتن 
کارت سالمت 
یا عدم شرکت 
مربی در دوره ها 
توبیخ می شویم
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مدیریت داخلی
پرونده سوم مهدکودک چگونه جایی باید باشد؟

معماری؛ اصلی به حاشیه رفته!

 فضای آموزش��ی به عنوان یک��ی از اجزای مهدک��ودک اولین م��کان پس از محیط 

خانواده اس��ت که کودکان در مواجهه مکرر با آن قرار دارند. معماری و فضاس��ازی 

محیط آموزشی فارغ از اینکه با قصد و آگاهی قبلی رخ دهد یا بالعکس می تواند بر 

تربیت و آموزش اثرگذار باشد. 

چرا فضای آموزشی مهم است؟
فض��ا، قصدش��ده یا بدون قص��د قبل��ی پیام هایی را منتق��ل می کند و ب��ر یادگیری 

اثرگذار است. چیدمان صندلی کالس ها به صورت گرد یا پشت سر هم می تواند از 

ساده ترین مثال ها در این باره باشد که نشان می دهد یک تغییر ساده در فضا چگونه 

ب��ر افزایش مش��ارکت یادگیرندگان اثر می گ��ذارد و روش های آموزش��ی مبتنی بر 

مشارکت یادگیرندگان و کارگروهی را سهل تر می کند. در هر مرکز تربیت کودک، 

فضا می تواند برخاسته از تفکر خاصی باشد یا به طور ضمنی پیامی را منتقل کند. 

برخی فالس��فه و رویکردهای آموزش��ی به طور مش��خص به فضای آموزش اش��اره 

کرده ان��د. برای مث��ال برخی همچون فوکو  درباره رابطه نیاز یک س��ازمان به تنوع 

خاصی از رفتار و طراحی فضا برای رسیدن به مقاصد خود صحبت می کند. شارون  

معمار نام آشنای معاصر در طراحی مدارس خود متأثر از هایدگر  است و آلدو روسی  

با نگاهی پست مدرن مدرسه را به مثابه یک شهر کوچک می داند. 

برخی از الگوهای تربیت پیش از دبستان مؤلفه هایی را برای رعایت در طراحی فضا 

تعیین می کنند. گاه این مالحظات در طراحی آموزشی از چند مؤلفه محدود فراتر 

رفت��ه و کل فضای مرکز � اعم از کالس ها، آش��پزخانه، جنس دیواره��ا و غیره � را در 

برمی گیرد. برای مثال رویکرد رجیو امیلیا که برخی از مراکز تربیت کودک زیر هفت 

سال کشور مدعی اجرای آن هستند، از محیط به عنوان »معلم سوم« یاد می کند. در 

این رویکرد، هیچ فضایی حاش��یه ای و بی اهمیت تلقی نمی ش��ود و هیچ گوشه ای 

بدون ارزش نیست. برای آشنایی بیشتر کودکان با زندگی شهری، مرکز آموزشی 

به منزله یک شهر ترسیم می شود و میدان یا »پیازا « در مرکز مهدکودک قرار دارد.

نگاهی به وضع موجود
در وضعی��ت کنونِی جامعه ما، س��اختمان مهدکودک امری متعارف و حاش��یه ای 

تلق��ی می ش��ود. معموالً س��اختمان هایی که ب��رای راه اندازی مهدک��ودک به کار 

گرفت��ه می ش��ود، برای س��کونت ی��ا در بهترین حالت ب��ه عنوان مدرس��ه طراحی 

ش��ده اند و لذا با اقتضائات کودکی و تربیت ای��ن دوره همخوانی ندارند. مراکزی 

نی��ز ک��ه مدعی اج��رای رویکرده��ای خاص هس��تند، معم��والً از متناسب س��ازی 

معماری مرکز با آنچه باید باش��د، صرف نظر می کنند. مکان مراکز تربیت کودک 

اغلب اس��تیجاری هس��تند و صرفًا با رنگ های ش��اد و تصویره��ای کودکانه آماده 

پذیرایی از کودکان می شوند.

ه��ر ق��در تصاویر ش��خصیت های کارتونی و ماکت های اس��تفاده ش��ده براس��اس 

آخرین پویانمایی ها باش��د و بیشتر به چشم آید، کودکان و حتی مادران بیشتری 

را به خود جلب می کند. مادری را تصور کنید که صرفًا با دیدن ظاهر این چنینی 

ب��دون مک��ث و با خوش��حالی عن��وان می کند که ی��ک مهد خیلی خوب و ش��یک 

برای فرزندش پیدا کرده اس��ت! اما مس��ئله گاهی به اینجا هم ختم نمی شود. در 

برخی مراکز تربیت کودک زیر هفت س��ال، نه تنها به معماری برخاس��ته از بینش 

و س��بک تربیتی خ��اص توجه نمی ش��ود، بلکه فض��ای حداقل امکان��ات ممکن و 

استانداردهای الزم را هم ندارد. نمونه قابل تأمل این بی توجهی، مهدکودکی در 

تهران است که در فضای کوچکی به وسعت 45 متر در طبقه دوم به ارائه خدمات 

به 25 کودک مشغول اند .

برای رفع این کاستی ها چه اقداماتی صورت گرفته؟
اساسی ترین زمینه آشفتگی در فضا و معماری مراکز تربیتی کودکان زیر هفت سال 

را می توان در »اختالف متولیان تربیت کودک، فعالیت مراکز با مجوز چندین نهاد 

و مؤسسه و فقدان نظارت یکپارچه و مؤثر بر آن ها« جستجو کرد.  سازمان بهزیستی 

به عنوان یکی از متولیان قانونی مهدکودک هاست که برای نظارت بر مراکز تحت 

پوش��ش خود اس��تانداردهای قابل توجهی را تعیین کرده اس��ت که برخی دیگر از 

نهاده��ای دخیل در صدور مجوز نس��بت به لزوم چنین اس��تانداردهایی توجه الزم 

را ندارند. بخش عمده این استانداردها در خصوص الزامات کلی در زمینه ضوابط 

فضای فیزیکی و اصول مکان یابی است. اگرچه وجود همین استاندارد نیز مغتنم 

اس��ت، اما در برخی م��وارد اجرایی کردن آن با توجه به اقتضائات فضای ش��هری و 

وضعی��ت مراکز موجود ق��دری دور از واقعیت می نماید و بررس��ی میدانی می توان 

فاصله میان این استانداردها و وضعیت موجود را نشان دهد. برای مثال بر مبنای 

این اس��تانداردها مهدکودک باید دارای ورودی با اتاق انتظار، س��الن غذاخوری با 

دو درب ب��رای ورود و خروج کودکان در فضایی به وس��عت حداقل 80 متر، س��الن 

ف��وق برنامه با 100 مترمربع و 6 متر فضای باز به ازای هر کودک باش��د. از س��وی 

دیگر این اس��تانداردها به الیه های رویین فضای فیزیکی منحصر شده و به ارزیابی 

شاخص هایی مانند میزان تقویت توان جسمی کودک، کسب مهارت برای ارتباط 

ب��ا محیط و خان��واده، برقراری ارتباط با محیط زیس��ت، طراحی فضا برای کس��ب 

تجربیات مختلف و ... نمی پردازد. به نظر می رس��د اس��تانداردهای فعلی نیازمند 

تکمیل و اصالح هستند و باید با نظارت دقیق در همه مراکز تربیت کودک زیر هفت 

سال اعمال گردند. 

در کنار مسئله نظارت یکپارچه، سیاست های تشویقی نکته دیگری است که مغفول 

مانده اس��ت. متولیان امر می توانند با شناسایی مراکزی که عملکرد خوبی در این 

زمینه دارند و در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای آن ها امتیاز به افزایش توجه به این 

مهم کمک کنند. خالقیت و نوآوری نکته دیگری است که در این استانداردها دیده 

نشده است. ساختمان مراکز تربیت کودک می تواند از معماری های مرسوم فراتر 

رفته و الگوی معماری خاص و متفاوتی داشته باشد؛ برای مثال در گرجستان یک 

هواپیمای قدیمی و در ژاپن یک معبد یا واگن های یک قطار خارج از رده با تغییراتی 

به مرکز تربیت و نگهداری کودک تبدیل شده است. استفاده از محیط های خالقانه 

و اصولی عالوه بر اثرات و پیامدهای تربیتی، می تواند در عالقه مند کردن کودکان 

به حضور در برنامه های مرکز نیز بسیار مؤثر باشد.

توج��ه ب��ه نماده��ای ایرانی اس��المی در معم��اری نیز نکت��ه دیگری اس��ت که در 

اس��تانداردهای موجود تقریبًا لحاظ نشده اس��ت. معماری می تواند کودکان را با 

س��بک زندگی اس��المی � ایرانی آش��نا کند. از این جهت معماری متناسب با بوم 

و دی��ن اهمیت خاص خ��ود را دارد.  در روس��تامهدها توجه ب��ه ویژگی های بومی 

می تواند اهمیتی مضاعف داش��ته باش��د. چنانچه فضا با در نظر گرفتن معماری 

بومی منطقه طراحی ش��ود و فضای مهد با معماری مرس��وم در روس��تا همخوان 

باشد، می تواند پذیرش بیشتری در کودکان ایجاد کند، از اضطراب آن ها بکاهد و 

حس تعلق بیشتر به فرهنگ خود در آن ها ایجا کند.  البته در شهرهای بزرگ باال 

بودن هزینه های اجاره و تهیه مکان یکی از دغدغه های مدیران اس��ت. بس��یاری 

از مدی��ران مبل��غ اجاره را از عوام��ل مؤثر در افزایش ش��هریه ها قلمداد می کنند و 

اس��تیجاری بودن مکان را به عنوان مانعی برای تغییرات اساسی در محیط مرکز 

قلم��داد می کنند. سیاس��ت های حمایتی در این راس��تا، نقش مهم��ی در بهبود 

وضعیت فضا و تجهیزات مراکز تربیت کودک زیر هفت سال خواهد داشت.

منابع در دفتر رصد موجود است

یادداشت
رضوان اسامی
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معرفی و ارزیابی دوره های تربیت مربی پیش از دبستان

مربیان و نهادهای ناکارآمد آموزشی
رضوان اسامی - به رغم اهمیت مقوله نیروی انسانی در مراکز تربیت و نگهداری کودک، توجه شایسته و درخوری از جانب مسئوالن امر 
تربیت کودک به این مسئله وجود ندارد. این بیتوجهی سبب چندپارگی نظام تربیت و تأمین مربی شده است. نظام جذب، گزینش و رصد 
متمرکزی برای استخدام افراد متقاضی و پایش افراد شاغل در این مراکز وجود ندارد. همچنین نظام آموزش عالی کشور، در باب تأمین 
و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه با چالش های کّمی و کیفی جدی مواجه است. در همین راستا با کارشناسان بخش دولتی و 
مؤسسات خصوصی فعال در حوزه تربیت مربی به گفت وگو نشستیم و افتخار میزبانی خانم ها اسفندیاری)کارشناس آموزش پیش دبستانی 
آموزش و پرورش(، خاک رنگین )کارشناس سازمان بهزیستی(، شاه حسینی )دانش آموخته هنر و روان شناسی و از مؤسسین حسینیه کودک 
شهید چمران(، نافعی )دانش آموخته روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای کتاب کودک و موسسه پژوهشی کودکان دنیا(، 

صادقی )دانش آموخته کارشناسی پیش دبستان و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تربیت( را داشتیم. 
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

ضمن  دوستان  از  یک  هر  می شویم  ممنون  بحث،  به  ورود  از  پیش 
معرفی، سابقه ای از فعالیت های مؤسسه وابسته خود را در تربیت مربی 

بفرمایند.
خان�م نافع�ی: م��ن از س��ال 64، کار خ��ود را از مربیگ��ری کودک آغ��از کردم و 
بعدها مدیر آموزش��ی و مش��اور خانواده ها در امور کودکان ش��دم. از س��ال 64 

� 65، از اعض��ای ش��ورای کتاب ک��ودک و عضو داوطل��ب فرهنگنامه کودکان و 

نوجوانان بودم. آن موقع احس��اس کردیم که کودکان خردسال نیاز به یک نگاه 

همه جانبه در رش��د دارند. لذا در س��ال 73، مؤسسه پژوهش��ی کودکان دنیا را 

ب��ه همراه چن��د نفر از اعضای ش��ورای کتاب کودک تأس��یس کردیم که همگی 

از حوزه ه��ای روان شناس��ی، تعلیم و تربیت، آموزش هن��ر و تعدادی هم مددکار 

اجتماعی بودند.

ش��روع کار م��ا از تألی��ف و تدوین کتاب های مرج��ع پیش از دبس��تان بود، چون 

مهدکودک ها هیچ منبعی نداش��تند. در مؤسس��ه احس��اس کردی��م که مربیان 

آموزش��ی ندارن��د و آموزش وپرورش هم آن زمان به فکر کالس و دوره آموزش��ی 

نبود. از همان دهه 70، دوره های آموزش��ی خود را در شهرس��تان ها هم شروع 

کردیم که طرح ایده »واحد کار« از آنجا بود. بعد از شروع به کار ما، خوشبختانه 

بهزیس��تی ه��م ب��ه خود آم��د و دوره های��ش را آغاز ک��رد. دوره ای ک��ه در نهضت 

س��وادآموزی برای آموزش��یاران داش��تیم، به آن ها می گفتیم: »معم��واًل مادرها 

ب��ا بچه هایش��ان ب��رای س��وادآموزی می آین��د. در زم��ان کالس، این ه��ا به حال 

خودش��ان رها هس��تند. ش��ما در کنار اینکه به مادران الفب��ا می آموزید، رفتار با 

ک��ودک را هم به آن ها ی��اد بدهید«. همین نکات در نهضت س��وادآموزی تبدیل 

به یک بسته آموزشی شد.

در آموزش وپ��رورش از نواح��ی مختلف از ما دعوت می کردن��د که برای مربیان، 

دوره های آموزش��ی بگذاریم و در 12 ش��هر کش��ور هم دوره برگزار کرده ایم. در 

تهران هم کالس های خودمان را داشتیم که در حال حاضر نیز ادامه دارد. غیر 

از این با خانواده ها هم کار می کنیم. نگاه ما این بود که کودک را با ش��یوه های 

خالق و نو راهبری کنیم و به او آزادی هایی بدهیم تا اس��تعدادهایش را ش��کوفا 

کن��د. ما با این مس��ئله که همه چی��ز را باید از پیش و در ی��ک قالب برای کودک 

تعریف کنیم، مخالف بودیم. بنا به چشم اندازی که خانم میرهادی برای پرورش 

کودکان در نظر داش��تند، منبع اصلی ما تجربه کاری، دانش جهانی، شناختن 

سیس��تم های مختل��ف و بوم��ی کردن و پیاده س��ازی آن در ایران بوده اس��ت. ما 

نیاز داریم که سیس��تم های آموزش��ی � تربیتی دنیا و س��یر تحول و تطور آن ها را 

بشناسیم.

خانم اس�فندیاری: من 24 س��ال س��ابقه کار در آموزش و پرورش را دارم. کارم 
را ب��ا مربیگ��ری کودک آغاز ک��ردم و در تمام این س��ال ها در بخش های مختلف 

وزارت آموزش وپ��رورش ب��ا موض��وع کودک و پیش دبس��تانی مش��غول بوده ام و 

در ح��ال حاض��ر هم به عنوان کارش��ناس آموزش��ی در آموزش وپ��رورش خدمت 

می کنم.

ج��ذب نی��روی انس��انی در وزارت آموزش وپ��رورش ب��ا اح��راز ش��رایط عموم��ی 

ب��ا  آموزش وپ��رورش  وزارت  در  ح��وزه  ه��ر  متقاضی��ان  و  اس��ت  اختصاص��ی  و 

توج��ه ب��ه قوانی��ن و چارچ��وب ج��ذب نی��رو، در ص��ورت اح��راز این ش��رایط، با 

گذران��دن دوره ه��ای آموزش��ی در کالس های آموزش��ی حضور پی��دا می کنند. 

در آموزش وپ��رورش، مرک��ز برنامه ری��زی مناب��ع انس��انی و فن��اوری اطالع��ات 

مس��ئولیت طراح��ی و برگ��زاری دوره ه��ای م��ورد نیاز آموزش��ی جه��ت ارتقای 

توانمن��دی نیروی انس��انی را به عه��ده دارد. هر دوره دارای یک کد اس��ت. این 

دوره ها بر اس��اس اع��الم حوزه های مختلف طراحی می ش��ود و مجوز می گیرد. 

در ح��ال حاض��ر، عناوین زی��ادی از ان��واع دوره های م��ورد نیاز پیش دبس��تانی 

در ای��ن ح��وزه وج��ود دارد. ب��رای مث��ال در گذش��ته نه چن��دان دور، ی��ک دوره 

200 س��اعته برای مربیان پیش دبس��تانی طراحی ش��ده بود. مربیان متقاضی 

آم��وزش ک��ودکان ب��ا گذران��دن آن ب��رای ورود ب��ه کالس و آم��وزش ک��ودکان 

آم��اده می ش��دند. در س��ال های اخیر ه��م این روند ادام��ه دارد. ع��الوه بر این، 

دوره های��ی ب��ا عناوی��ن مختل��ف و ب��ا توجه به نی��از هر اس��تان برگزار می ش��ود. 

بدی��ن ترتی��ب که ح��وزه معاون��ت ابتدایی اس��تان ها با توجه به ش��رایط اس��تان 

و نیازس��نجی مربوط��ه اق��دام ب��ه برگ��زاری دوره های��ی متناس��ب ب��ا ش��رایط و 

نی��از می کن��د. اج��رای دوره ها توس��ط مدرس��ین م��ورد تأیی��د آموزش وپرورش 

ص��ورت می گی��رد و در ارتب��اط ب��ا س��ازمان های دیگ��ر هی��چ مش��کلی وج��ود 

معرفی و ارزیابی دوره های تربیت مربی پیش از دبستان

مربیان و نهادهای ناکارآمد آموزشی

یکی از اشکاالت 
بزرگ سیستم این 
است که می گویند 

مرد نباید به 
مهدکودک برود. 

وقتی مربی مرد به 
مهد می رود، در نقش 

پدر برای پسرها 
ظاهر می شود و بازی 

می کنند. این قانون 
از کجا آمده است؟ 
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ن��دارد. البته آن مؤسس��ات و حوزه ه��ای متقاضی برگزاری دوره می بایس��ت دارای مج��وز تأیی��د از وزارت آموزش وپرورش 

باش��ند. در مرک��ز آم��وزش نیروی انس��انی وزارت آموزش وپرورش فهرس��تی از مؤسس��اتی ک��ه می توانند مج��ری دوره های 

م��ا باش��ند، وج��ود دارد. با مراجعه ب��ه مرک��ز برنامه ریزی آم��وزش نی��روی انس��انی وزارت آموزش وپرورش می ت��وان به این 

اطالعات دس��ت پیدا کرد. مؤسس��ات متقاضی برای کس��ب مجوز باید س��یکل اداری را طی و مج��وز الزم را دریافت کنند.

خاک رنگین: بنده از س��ازمان بهزیس��تی در خدمت ش��ما هس��تم. ما دس��تورالعمل های آموزش��ی مدیران و مربیان کودک 
را در س��ال 70، از س��ازمان دریافت کردیم. جهاد دانش��گاهی، دانش��گاه های علمی کاربردی و بعدها کانون های توس��عه 

و همی��اری به مؤسس��ات برگزارکننده دوره های مورد نظر س��ازمان بهزیس��تی اضافه ش��دند. برای ما بخ��ش خیلی مهم تر، 

نظارت اس��ت که صالحیت حرفه ای افراد را بررس��ی و تأیید کند. از نظر ما فرد باید سالمت روان داشته باشد. برای بررسی 

و تأیی��د صالحیت ه��ا جامعه ای که 15 هزار واحد � مرکز دارد و در ای��ن مراکز حدود 100 هزار نفر کار می کنند، چند فیلتر 

داریم. یکی هنگام تأسیس مهدکودک است که درخواست کننده مجوز، باید دوره مربوطه را گذرانده باشد. دیگری هنگام 

درجه بندی مهد اس��ت که ابزار نظارتی خیلی قوی برای دفتر ما و مهدهای کودک ش��ده است؛ مراکز در رقابت با هم تالش 

می کنن��د و ای��ن باعث ش��ده که خودنظارتی هم ش��کل بگیرد. ع��الوه بر این ها زمانی ه��م که مؤسس��ین می خواهند اولین 

موافقت نام��ه اصول��ی را بگیرند، فیلتر می ش��وند. لذا این اطمین��ان خاطر را داریم که مربی حتی اگ��ر دیپلم دارد، مبانی را 

گذرانده و بعد وارد مهدکودک شده است.

خانم اس�فندیاری: از این نظر، وزارت آموزش وپرورش یک فیلتر اولیه گذاش��ته است و در جذب نیروی پیش دبستانی افراد 
ب��ا تحصی��الت مرتبط با علوم تربیتی را جذب می کند. از این رو اولویت با دانش آموختگان گرایش پیش دبس��تانی و آموزش 

ابتدایی و در مرتبه بعد، روان شناس��ی و مشاوره است. البته در مواردی مثل روستاها، ناظر به شرایط تبصره داریم که افراد 

با رشته های غیرمرتبط هم بتوانند با طی دوره آموزشی در مراکز پیش دبستانی مشغول به کار شوند.

اشاره  هم  بهزیستی  سازمان  آموزشی  دوره های  سرفصل های  و  محورها  به  می توانید  رنگین،  خاک  خانم   
کنید؟ گویا عموم مدیران مهدها نسبت به سختی و عدم جذابیت این دوره ها شکایت دارند.

خانم خاک رنگین: درباره این ش��کایت ها توضیحی بدهم. س��ازمان بهزیستی دو قس��مت دارد و به این افتخار می کند. یکی 
همین توجه همیش��گی به اس��تاندارد فضای فیزیکی به عنوان یک ُبعد مهم اس��ت که با بسیاری از افراد به خاطر رعایت این 

شرایط مشکل داریم. به زعم ما در صورت عدم رعایت این استانداردها، ضربه ای که به کودکان وارد می شود، خیلی بیشتر 

از این اس��ت که در خانواده محروم باشند و در کوچه بازی کنند. همچنین ما یک نظام درجه بندی داریم که استانداردهای 

آن س��خت تر از اس��تانداردهای تأسیس است. این سختی ش��رایط و این فیلترها باعث شده است که عده ای راضی نباشند. 

عن��وان کرده ای��م که اولوی��ت ما برای مربی گ��ری دارا بودن م��درک در رش��ته های مرتبط با عل��وم تربیتی، روان شناس��ی و 

مش��اوره اس��ت. برای افراد کم تجربه هم برگزاری دوره های آموزش��ی پیش بینی ش��ده اس��ت. برای این دسته، در برگزاری 

دوره مش��کلی نداری��م، چون مطالب برای آن ها تازگی دارد و اس��تقبال می کنند؛ اما اآلن ب��رای آن گروه متخصص باتجربه 

در تأمین اس��اتید دچار مشکل هس��تیم، چراکه این افراد خودشان حکم استاد را دارند. مثاًل در یکی از این دوره ها با وجود 

اینکه اس��تاد فرد باس��وادی بودند، می گفتند: »من فکر نمی کردم در مهدهای کودک این همه خبرهای خوب باش��د«. یک 

نکته دیگر اضافه کنم؛ ما مؤسساتی را که برایمان دوره  برگزار می کنند هم رصد و بررسی کردیم که چقدر مطابق با نیاز ما 

توانسته اند این دوره را اجرا کنند. خود این یک فیلتر مجدد است.

خانم نافعی: در حال حاضر، یکی از مش��کالت ما افراد دانش��مندی هس��تند که مهارت تعامل با کودک ندارند؛ مهدکودک به 
دانشمند نیاز ندارد. ما به یک مربی احتیاج داریم که بتواند با کودک حشر و نشر داشته باشد، زندگی کند، حس های کودک 

را بشناس��د و بدان��د که چطور با کودک رفتار و برخورد کند. دانش��ی ک��ه به ما در عمل کمک نکند، چه فای��ده ای دارد. چقدر 

لیسانس مرتبط معرفی کنم که باید از ابتدا برای رفتار درست با کودک با او کار کنیم. مسئله ما نداشتن معلومات دانشگاهی 

نیست.

خانم خاک رنگین: اتفاقًا استاد دوره با مهارت باالی همکاران ما مواجه شده بود. نقدی هم که مربیان و مدیران به آن دوره 

داش��تند، این بود که اصاًل نمی توانیم چهارچوب های آموزش��ی را که شما می گویید، در مهدهای کودک اجرا کنیم؛ چراکه 

ما با تفاوت های فردی مواجه هستیم و کالس های ما را بچه ها رقم می زنند.

خانم اس�فندیاری: پس این س��ؤال مطرح اس��ت که چرا با وجود ادعاهای موجود مبنی بر برگزاری دوره های کافی و وجود 
کالس های فعال کودک، هنوز در دسترسی به اهداف آموزشی و تربیت کودکی دچار خأل و مسئله هستیم؟

خان�م خاک رنگین: اگر ما پ��روژه تحقیقی انجام دهی��م، می توانیم ادعا کنیم ک��ه برای بچه های ما اتفاق��ی نمی افتد. چند 
تا پروژه تحقیقاتی واقعی انجام ش��ده اس��ت که نش��ان دهد بچه ای که از مراکز آموزش پیش از دبس��تان خارج می ش��ود، با 

کودکان دیگر متفاوت است یا نه؟

خانم نافعی: هنوز مهدکودک هایی هستند که در دفتر شطرنجی با بچه ها کار می کنند؛ روشی که منسوخ است! می گویند 
خالقیت بچه را رشد می دهد، در حالی که معنی خالقیت و رشد و محدودیت این روش را نمی دانند؛ این فاجعه است.

خان��م خ��اک رنگین: خواهش می کنم بر اس��اس مطالع��ات موردی قضاوت های کلی نکنیم. اآلن، در س��ازمان بهزیس��تی، 

رویک��رد رش��دمحور را ب��رای مهدهای ک��ودک داریم. چرا مطالع��ه نکرده س��خن می گوییم. من فقط در خص��وص مجموعه 

خ��ودم س��خن می گویم. نگوییم که در فالن منطقه 4 نفر را دیدم که اش��تباه عمل می کردند، پ��س 100 هزار نفر مربی هم 

همین گونه کار می کنند. بی رحمانه راجع به جامعه مربیان قضاوت نکنیم.

 به نظرم اجازه بدهید طبق روالی که مدنظرمان بود، خانم شاه حسینی هم توضیحی در مورد خودشان و 
حسینیه کودک شهید چمران بدهند تا به ادامه بحث بپردازیم.

خانم شاه حسینی: من و همسرم کار حسینیه کودک شهید چمران را مشترکًا شروع کردیم. ایشان لیسانس نمایش عروسکی 

یکی از مشکالت ما 
افراد دانشمندی 
هستند که مهارت 
تعامل با کودک 
ندارند؛ مهدکودک به 
دانشمند نیاز ندارد. 
ما به یک مربی احتیاج 
داریم که بتواند با 
کودک حشر و نشر 
داشته باشد، زندگی 
کند، حس های کودک 
را بشناسد و بداند 
که چطور با کودک 
رفتار و برخورد کند

صادقی

نافعی

خاک رنگین

اسفندیاری

شاه حسینی



95
 شماره 34-زمستان96

مدیریت داخلی
پرونده سوم

و فوق لیس��انس کارگردان��ی تئات��ر دارن��د و در ح��ال حاض��ر هم در ح��وزه علمیه 

تحصیل می کنند. خود من هم تدوین فیلم و روان شناس��ی خوانده ام. ش��روع کار 

م��ا با اردوه��ای جهادی بود که ب��ه مناطق محروم س��ر می زدیم؛ ام��ا نقطه عطف 

کار س��فری ب��ه لبنان بود که آنجا به دالیلی من و همس��رم تصمی��م گرفتیم راجع 

به مدرس��ه ش��هید چمران یک فیلم بسازیم. این مدرسه توس��ط امام موسی صدر 

راه اندازی ش��ده بود و شهید چمران آن مدرس��ه را مدیریت می کرد. به نوعی یک 

مدرس��ه فنی و حرفه ای بود که دانش آموزان در کنار تحصیل، کار هم می کردند. 

این س��فر و اینکه شهید چمران در آن زمان و در شرایط جنگی هم برای آموزش و 

تربیت بچه ها وقت می گذاشت، خیلی برای ما درس داشت . بنا به مشورت ها، به 

اهمیت دوره پیش از دبس��تان رس��یدیم. نهایتًا پس از یک سری تجربه و بررسی، 

مصمم ش��دیم که خودمان یک مرکز تأس��یس کنیم. برای شروع، دوره های مدیر 

موفق جهاد دانش��گاهی را گذراندیم، گرچه اص��اًل رضایت بخش نبود. در فرآیند 

اخذ مجوز از س��ازمان بهزیس��تی بودیم که البته فقط به رش��ته های مرتبط مجوز 

می داد. آن زمان شهرداری تهران محدودیت خاصی هم برای مجوز خانه کودک 

نداش��ت و در مرتبط بودن رش��ته هم س��خت گیر نب��ود؛ لذا مجوز را از ش��هرداری 

گرفتیم، اما ایمن س��ازی محی��ط را طبق آیین نامه بهزیس��تی انج��ام دادیم. اآلن 

هم چهار س��ال اس��ت که ب��ا بچه های رده 5 و 6 س��اله کار می کنی��م. روش کار ما 

هم بر اس��اس اصول تربیتی اسالم است که »هفت س��ال اول بچه فقط باید بازی 

کن��د«. اوایل ب��رای تربیت مربی به مجتمع مفید درخواس��ت دادی��م که یک دوره 

عملی به س��فارش ما برگزار کند که آقای س��لطانی هم از اس��اتید آن دوره بودند. 

تغیی��ر قالب ه��ای ذهن��ی، درک نی��از ک��ودک و کاردس��تی به عن��وان محورهای 

دوره برایم��ان اهمی��ت داش��ت. اآلن فایل ها و فیلم ه��ای آن دوره ه��ا را در اختیار 

مرب��ی جدید ق��رار می دهیم. در حال حاضر، خودمان ه��م دوره برگزار می کنیم. 

به عنوان مثال، امس��ال تعدادی کارورز گرفته ایم. روال هم بدین صورت است که 

در ش��ش ماه اول، به کارورز وظیفه مس��تقیمی در قبال ک��ودک نمی دهیم. ابتدا 

صرفًا مش��اهده دارن��د و باید مشاهداتش��ان را مکت��وب کنند. برای ای��ن، کارگاه 

مشاهده نویس��ی را می گذرانند. ای��ن کارورزها در اردوه��ای هفتگی بچه ها ما را 

همراه��ی می کنند. بع��د از گذراندن دوره مش��اهده، دو کتاب کاربردی و س��اده 

)نه روان شناس��ی( مثل »توتوچان« و »تیس��توی س��بز انگش��تی« برای مطالعه در 

اختیارشان می گذاریم، با این هدف که فکرش باز شود و تصوری در مورد کودکی 

پیدا کنن��د. بعد از این کارگاه آموزش آش��پزی، خیاطی و غیره داریم. وس��ایل در 

اختیارش��ان می گذاریم تا هر طور می خواهند با این وس��ایل کار کنند، چون اول 

باید خودش��ان خالقیت داش��ته باش��ند. بعد این دوره، مطالبی از روان شناس��ی 

رشد هم به ایشان می گوییم. بعد از 6 ماه آموزش، تازه به مربیان جدید مسئولیت 

می دهیم؛ مثاًل اینکه در اردو مراقبت از این دو بچه با شما باشد، چون ما زیاد اردو 

می رویم. بعد از ش��ش ماه مربی ممکن اس��ت با ما بماند یا بعض��ًا به جاهای دیگر 

معرفی اش کنیم. البته مدل تربیت مربی ما س��خت اس��ت. قباًل دوره ما سه ماهه 

بود و س��ر ماه چهارم خستگی مربی نمود پیدا می کرد! به تدریج متوجه شدیم که 

این سه ماه برای آبدیده شدن یک مربی کافی نیست. بد نیست بگویم که ایده ما 

این اس��ت که حداقل تا مقطع سوم دبستان، مربی با بچه ها به مقطع باالتر برود.

خان�م خاک رنگین: مبنای کار ما مربی اس��ت. س��ه جلد کتاب ط��رح کار مربی 
فقط برای مفاهیم داریم که کاماًل مهارتی است و یک جلد کتاب دانشی داریم. 

مهدکودک ه��ا هن��وز وابس��ته ب��ه کتاب هس��تند و به جه��ت وجود ای��ن فرهنگ 

نمی توانستیم کتاب را رها کنیم.

مدیری که توان نوش��تن پروژه را دارد، می گوییم تجربه کرده است که این توان را 

دارد. ت��ا اینجا می پذیریم که این دانش و مهارت را دارد، اما مش��کالت یکی دو تا 

نیس��ت. اگر خدمات و تعرفه های مهدهای کودک درس��ت تعریف شود، آن زمان 

ما قدرت چانه زنی خواهیم داشت و از مؤسسان و مدیران مهدکودک می خواهیم 

که نیروی انس��انی خود را بفرس��تند به مؤسس��ات خوب و سطح باال. ضمن اینکه 

باید مربی اس��تخدام رسمی شود و مدیران و مؤسس��ان نسبت به عملکرد نیروی 

انس��انی خود مسئول باش��ند. بهترین وضعیت این است که مهدکودک ها دولتی 

شود و پرداخت ها را دولت انجام دهد؛ چراکه صاحب این کار است.

خان�م نافعی: طبق بررس��ی م��ن، مدیر و مرب��ی مهده��ای آلمان دغدغ��ه مالی 
نداش��تند، چون دول��ت ش��هریه ها را از خانواده ها دریافت می ک��رد. خانواده ای 

که ش��اغل بود، بخش��ی از حقوقش��ان را کس��ر می کرد و به مهدکودک می داد و 

اگر کس��ی ش��اغل نبود، دولت یارانه می داد. وقتی این جور باش��د، مدیر و مربی 

دغدغه مس��ائل مال��ی ندارند و به دنبال پ��رورش و آموزش بچه ها هس��تند. این 

کاری اس��ت که متولی باید به آن فکر کند و برای آن چاره اندیشی داشته باشد، 

فقط این گونه نیست که دوره برگزار کند.

خان�م خاک رنگی�ن: ما ت��ا زمانی که ای��ن همه ج��ا به جای��ی داری��م، اتفاقی رخ 
نمی دهد. هر سال داریم میلیون ها تومان خرج آموزش می کنیم و معلوم نیست 

این مبالغ چه می ش��ود. اولین چیزی که س��طح اجتماعی شغل شما را مشخص 

می کند، درآمد اس��ت. این بحث مستلزم وجود یک سیستم آزاد یا دولتی است. 

ی��ا دولت تأمین کند یا آزاد بگذارد که بازار تعیین کند. اینکه برای همه یکس��ان 

در نظر بگیریم، کار خوبی نیس��ت. مدیر پیش از دبستان برای هر یک نفر آدمی 

که اس��تخدام می کند باید یک میلیون و هش��ت صد هزار تومان هزینه کند. شما 

یک محاسبه کنید؛ هزینه آنجا را برج می ساختند، درآمدش بیشتر می شد!

خانم اس�فندیاری: من فکر می کنم م��ا دو نیاز داریم؛ یکی نی��از مربی و دیگری 
نیاز سیس��تم آموزش��ی. پراکنده کاری در مس��ئله توانمندس��ازی نیروی انسانی 

موجب ش��ده اس��ت که این توان و انرژی در جهت های مختلف پراکنده شود. به 

نظر می رس��د باید مهارت را با تحصیالت دانشگاهی آمیخت تا تغییر نگرش رخ 

ده��د.  صرف آموختن تئ��وری و یا صرف تجربی کار ک��ردن نمی تواند مؤثر واقع 

ش��ود و نیاز اس��ت پیوندی بین این دو اتفاق بیفتد. وقتی م��ا نتوانیم دانش را به 

مهارت تبدیل کنیم، هر چقدر سخن بگوییم، فایده ندارد.

خانم خاک رنگین: اآلن در بسیاری از مراکز، دانش به مهارت تبدیل شده است.
خانم نافعی: من چنین برداشتی ندارم.

خانم اسفندیاری: من هم چنین تصوری ندارم.
خانم صادقی: مهم ترین دوره رش��د انس��ان تا ش��ش س��الگی اس��ت و از این وجه، 
دوره پیش دبس��تانی اهمی��ت بیش��تری دارد؛ ضم��ن اینکه نقط��ه ورود کودک به 

نظام رس��می آموزش اس��ت و ع��الوه بر اینک��ه آمادگی مهارتی و ش��ناختی ایجاد 

می کند، یک س��ری گرایش های عاطفی و احساس��ی ب��ه وی می دهد. به رغم این 

اهمیت، بیش��تر مربیان در رش��ته های مرتبط با علوم تربیتی تحصیل نکرده اند و 

از رش��ته های دیگر هس��تند و فقظ با گذراندن ی��ک دوره کارورزی وارد این حوزه 

ش��ده اند. گویا به مربیگری مهد، به عنوان ش��غل نگاه می کنن��د. این فرد از لحاظ 

دانش��گاهی، اطالع��ات اولی��ه را دریاف��ت نک��رده و عملک��ردش در مهدک��ودک 

احتمااًل همراه با آس��یب اس��ت. از سویی دیگر در دانش��گاه یک رشته دبستانی و 

پیش دبس��تانی داریم. اگ��ر دروس عمومی و اصلی را از س��رفصل های آموزش��ی 

ح��ذف کنیم، تعداد محدودی واحد اختصاص��ِی گرایش باقی می ماند. در همین 

تعداد اندک هم پیش دبستانی در سایه دبستان قرار می گیرد و دانش آموخته این 

رشته در مورد کودک و کار با کودک زیر هفت سال اطالع اندکی خواهد داشت. 

با برخی از افراد متولی که صحبت می کنیم، توجیه شان این است که در دبستان 

تعداد سال های تحصیلی بیشتر است و طبیعتًا حجم بیشتری از دروس و واحدها 

به آن اختصاص پیدا می کند. در حالی که به نظر من، نباید کّمی نگاه کرد. سنین 

قبل از مدرسه زیرساخت هستند و به توجه جدی نیاز دارند.

جلوت��ر که می آییم می بینیم مش��کالت دیگری هم در این رش��ته وجود دارد. در 

این رش��ته، هیئت علمی خوب نداریم و تنها دکترای این رش��ته در ایران، خانم 

دکتر فرخنده مفیدی هس��تند. اس��اتیدی که در این رش��ته تدریس می کنند، با 

کار با کودک آش��نایی ندارند، چون فضای رش��ته تحصیلی ش��ان کاماًل متفاوت 

بوده اس��ت. کسی که وارد کار با بچه شده باشد، باید نگاهش تغییر کرده باشد. 

اینکه عمل مهم اس��ت، چی��زی از اهمیت ُبعد نظری کم نمی کند. دانش��جویان 

پیش دبستانی در بعد عملی هم خیلی ضعیف هستند. 

در رش��ته م��ا س��ه درس کار عمل��ی وج��ود دارد، اما این طور نیس��ت ک��ه لزومًا با 

مهده��ا و م��دارس ارتباط بگیرند. بر حس��ب تش��خیص دانش��گاه و اس��تاد، کار 

عملی ه��ا بی��ن مدرس��ه و مهدک��ودک تقس��یم می ش��ود. حت��ی گاه��ی اس��اتید 

می گوین��د ک��ه بروید ی��ک آزم��ون روان شناس��ی از ک��ودک بگیرید و تفس��یرش 

کنی��د. اگ��ر به مهدک��ودک ه��م برویم، هی��چ امکانی ب��رای تجربه ک��ردن وجود 

ن��دارد. ب��ه نظ��رم ب��رای رف��ع ای��ن مس��ائل نخس��ت بای��د در ح��وزه نظ��ری یک 

س��رفصلی برای پیش از دبستان مشخص ش��ود تا با دبستان خلط نشود. ضمن 

اینک��ه یک ارتباط درس��ت بی��ن دانش��گاه و مهدکودک ها برای بح��ث کارورزی 

ش��کل بگی��رد که دانش��جو بتوان��د یکی دو ت��رم کام��ل و تجربی کار ی��اد بگیرد.

خان�م خاک رنگین: دانش��گاه ها نتوانس��تند مراک��ز آموزش��ی � کارورزی خوبی 
فراهم کنند. مش��کل این است که مراکز به خوبی شناسایی نشدند و لذا کارورز 

بیشتر مربیان در 
رشته های مرتبط 

با علوم تربیتی 
تحصیل نکرده اند و 

از رشته های دیگر 
هستند و فقظ با 

گذراندن یک دوره 
کارورزی وارد این 

حوزه شده اند. 
گویا به مربیگری 

مهد، به عنوان شغل 
نگاه می کنند
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را به هر جایی می فرستند که همکاری کند!

خان�م ش�اه حس�ینی: یک��ی از دانش��جویان دانش��گاه فرهنگی��ان ک��ه بع��د از 
فارغ التحصیل��ی دوره ه��ای م��ا را گذراند، می گفت: »اگر این ش��ش م��اه نبود، 

چیزی بلد نبودم، چون آن چهار سال اصاًل به دردم نخورد«.

خانم نافعی: این معضل برای این اس��ت که دانش��گاه ما ب��ا مراکز کودک ارتباط 
درستی ندارد.

خانم خاک رنگین: وقتی می گوییم مش��کل سیس��تمی داری��م، یعنی همین. یکی 
از مش��کالت وجود تش��کیالت موازی اس��ت. مثاًل در دانش��گاه های دولت��ی، آزاد، 

علمی کاربردی و فرهنگیان رشته های مشابه داریم. چه نیازی به این همه ساختار 

موازی است؟ آن هم در شرایطی که فارغ التحصیالن در پست های خود نیستند.

خانم نافعی: وقتی انتخاب رش��ته به دس��ت شما نیس��ت، هر چه را قبول شدی، 
باید بروید؛ این یک عامل اس��ت. فارغ التحصیالن این رش��ته ها هم در مش��اغل 

غیرمرتبط مشغول به فعالیت می شوند.  

خان�م صادقی: دقیقًا! این مش��کلی اس��ت ک��ه م��ا در گرایش پیش از دبس��تان 
و دبس��تان داری��م. اف��رادی به رش��ته پیش دبس��تانی می روند که روان شناس��ی 

و حقوق را قبول نش��وند. عمدتًا از س��ر اجبار در این رش��ته مش��غول به تحصیل 

می شوند و هیچ عالقه و انگیزه ای ندارند.

خان�م نافعی: این ابهام وج��ود دارد که چق��در از این دانش ها ب��ه بینش و مهارت 
تبدیل ش��ده اس��ت. با این اوضاع راه به جایی نمی بریم. ما آن قدر درگیر ضوابط و 

مقررات می ش��ویم که اصل ماجرا از دس��تمان در می رود. در شهرستان به مربی 

200 ه��زار توم��ان حقوق می دهن��د؛ با 200 ه��زار تومان چه انتظ��اری از مربی 

دارید!؟ بعد شما می گویید این ها دوره می بینند. خانواده دنبال یک جایی است 

که امن باش��د تا دختر یا همس��رش کار کند و لذا مهدکودک را انتخاب می کند. 

عمدتًا هر کسی از هر کجا رانده و مانده بشود، می آید به سمت مهدکودک. 

جای��گاه و منزل��ت این ش��غل ب��رای مدی��ران، برنامه ری��زان و سیاس��ت گذاران 

مش��خص نیس��ت؛ همه حرف می زنند. چند مورد لیس��انس غیرمرتبط با علوم 

تربیتی به ش��ما نشان بدهم که عاشق کودک هستند و در فرآیند کار، دانش و 

مهارت خود را باال برده اند که بهترین کار را ارائه می دهند؟!

خانم صادقی: باید تمرکز روی تربیت افرادی باشد که تحصیالت دانشگاهی مرتبط 
دارند و در حال کسب تجربه مناسب هم هستند. باید از حالت جزیره خارج شد.

خانم نافعی: ما سازمان های غیردولتی داریم که خیلی خوب کار می کنند. دور 
خودمان یک حصار کش��یده ایم و قانون و فیلت��ر و... را مطرح می کنیم و در آخر 

هم اتفاق درستی نمی افتد. س��ازمان های دولتی چقدر دست دوستی داده اند 

به آن سازمان های مردم نهادی که کار درست و مناسب انجام می دهند؟

خانم ش�اه حس�ینی: م��ن از موقعی ک��ه دوره جهاد دانش��گاهی را رفت��ه بودم، 
دغدغه برگزاری دوره داش��تم. به ما گفتند که بهزیس��تی از کارهای این چنینی 

استقبال می کند. سال گذشته، برنامه خودمان را بردیم بهزیستی و با مسئوالن 

چند س��اعت صحبت کردیم. عنوان کردند که نتیجه را به ش��ما اعالم می کنیم. 

مدتی بعد که خبری نش��د، پیگی��ری کردیم. گفتند: »ش��ما می خواهید آموزش 

اسالمی بدهید!«. در حالی که ما یکی از مراکزی هستیم که همین جور کارورز 

می آید و می رود...

خانم اسفندیاری: مسئله این است که استانداردهای یادگیری در حوزه آموزش 
ک��ودک وجود ندارد. متأثر از همین، مش��خص نیس��ت که مرب��ی باید چه توان و 

شایستگی های حرفه ای و تخصصی  داشته باشد.

بای��د ی��ک مطالع��ه تطبیقی ب��ا توجه به ش��رایط مل��ی و بومی صورت بگی��رد و از 

جزیره ای عمل کردن خارج ش��د. باید با تب��ادل اطالعات و تجربیات حوزه های 

مرتب��ط ب��ه کودک به یک وفاق رس��ید تا ام��کان ارائه  یک الگو در کش��ور فراهم 

گ��ردد و در مقام اجرا باید از همه ظرفیت ها اس��تفاده کرد. مش��خص اس��ت که 

نهادهای دولتی به تنهایی نمی توانند این بحث را پوشش بدهند.

خانم نافعی: چرا از ش��ناخت سیستم آموزش��ی که در سطح جهان کارایی دارد، 
ف��رار می کنیم؟ چ��را مدیران و مربی��ان را با این سیس��تم ها آش��نا نمی کنیم که 

بیایند این ها را بومی کنند؟

خانم صادقی: یکی از اساتید درباره نقطه قوت خانم میرهادی می گفتند ایشان 
الگوها را از خارج گرفته و بومی می کردند.

خان�م خاک رنگین: مس��ئله ما فقط اس��تاندارد نیس��ت. مه��م ورود و خروج زیاد 
مربیان است؛ مربی ما هویت شغلی ندارد.

خان�م نافع�ی: پ��س خانواده ن��اآگاه ه��م آم��وزش می خواه��د. همین اس��ت که 
می گوییم با خانواده ها کار می کنیم.

خانم خاک رنگین: دانشگاه هایمان اشکال دارد، تعامل بین بخشی اشکال دارد. 
چند نه��ادی که متولی این حوزه هس��تیم، تعامل نداریم. نگرش جامعه مش��کل 

دارد و باید تکلیف خود را روشن کنیم که اگر کودک حساس ترین دوره است، چرا 

برنامه های تلویزیون اکثرًا برای بزرگ س��االن اس��ت؟ چ��را توجهی به برنامه های 

دوره کودکی نمی ش��ود؟ اگر دوره کودکی حساس اس��ت، چرا آموزش رسمی از 

سن هفت س��الگی و زمانی که فرصت های طالیی از دس��ت رفته، آغاز می شود؟ 

اتفاقًا حضور بانوان در مهدکودک و محیط امن آن یک فرصت است.

خانم نافعی: یکی از اش��کاالت بزرگ سیستم این اس��ت که می گویند مرد نباید 
ب��ه مهدکودک برود. وقتی مربی مرد به مهد می رود، در نقش پدر برای پس��رها 

ظاهر می شود و بازی می کنند. این قانون از کجا آمده است؟ بحث یک سازمان 

و دو س��ازمان نیس��ت و همه در جایگاه خود مس��ئول هس��تند. بای��د یک الگوی 

توسعه داشته باشیم تا بر اساس آن هر کس کار خود را بکند و یک سیستم برای 

کشور 80 میلیونی کافی نیست؛ ما باید سیستم های مختلف را بشناسیم.

خان�م خاک رنگین: برخی از مش��کالت ما سیس��تمی اس��ت. برای مث��ال چند 
مهدک��ودک ما داوطلبانه رفت��ه بودند که با این رویکردها از جمله مونته س��وری 

آشنا شوند. به خاطر این ها به سازمان بهزیستی اتهام سکوالر بودن زدند.

 این ادعای یک روزنامه بود که متأسفانه بدون کار علمی آن را طرح 
کرد و اشتباه کرد.

خان�م خاک رنگین: ببینید ش��ما در س��اختار اداری و دولتی حض��ور ندارید که 
بدانی��د ما چه مش��کالتی داری��م. برای برنامه رش��د همه جانب��ه تکامل کودکان 

نزدیک به 6 سال دور یک میز نشستیم. 

بروید ببیند چه کسی بر سر میز نیامد، سهم خواهی کرد و گفت: »سهم من چه 
می شود و من باید متولی باشم«. مستنداتش در وزارت بهداشت هست.

خانم نافعی: به نظرم همه نهادها این میان مقصرند. آموزش و پروش و بهزیستی 
و یونیس��ف طرحی داشتند که شش س��ال بر روی آن کار کردند. نهایتًا به خاطر 

همین سهم خواهی ها رها شد.

خانم خاک رنگین: چه کسی گفته بهزیستی نیامده است که امضا کند؟ اگر من 
بهترین س��رفصل های آموزش��ی و بهترین کارورزی ها را بگذارم، در این شرایط 

من به تنهایی نمی توانم تغییر ایجاد کنم. ما نیازمند یک عزم ملی هستیم.

خان�م نافعی: تربیت کودک یک مثلث اس��ت ک��ه یک ضلع آن اولی��ای مهدکودک 
و ی��ا مربیان هس��تند که بچه ه��ا را اداره می کنند، یک ضلع ک��ودک و یک ضلع هم 

خانواده است. شما بدون آموزش خانواده نمی توانید کار کنید. سازمان های دولتی 

و دانش��گاه چق��در به نگاه های مدرن جهانی مجهز هس��تند و آن ن��گاه را کاربردی 

کردند؟ چقدر اساتید ما با دانشجویان کار پژوهشی انجام دادند؟ آموزش هایی که 

مربیان می بینند، چقدر به روز و کاربردی است؟ چقدر از سازمان های مردم نهادی 

ک��ه برای کودک کار می کنند، خب��ر داریم؟ چقدر تجربه تلفیقی نظر و عملی را که 

آن ها در آموزش داش��تند، بررسی کردیم؟ چقدر دس��ت کمک به سمت آن ها دراز 

کردیم؟ باید بنشینیم همه با هم فکر کنیم که موفقیت ها و شکستها چه بوده است؟ 

خانواده ه��ا چقدر آموزش دیده اند و به حساس��یت پیش دبس��تان واقف هس��تند؟ 

رسانه ها چه نقشی دارند؟ همه این ها باید بررسی شود.

خانم خاک رنگین: سازمان بهزیستی بود که موفق شد حساسیت دوران کودکی 
را در کش��ور مطرح کند. با راه اندازی مراکزی مثل مراکز پیش از دبس��تان و غیره 

م��ا به اندازه س��هم خودمان وارد کار ش��دیم. صداوس��یما باید وارد میدان ش��ود و 

آموزش به ویژه برای زیر س��ه س��ال حتمًا باید در خانواده باشد. وقتی سیستم عام 

آموزشی مثل رسانه در اختیار داریم که دغدغه اش کودک نیست، از چه مجرایی 

می خواهید وارد خانواده ها شوید؟ شبکه پویا کاًل کارتون پخش می کند! بررسی 

کنید دانش خانواده ها بیش��تر در کدام حوزه ها باالتر اس��ت!؟ در حوزه بهداشت 

ممکن اس��ت همه ما اصول اولیه را بدانیم؛ آیا در س��ایر ابعاد رش��د و مهارت های 

زندگ��ی خانواده ه��ای م��ا آگاه��ی دارن��د؟ 15 درصد بچه ه��ا در مراک��ز پیش از 

دبس��تان هس��تند. ما ب��رای آن جمعیتی ک��ه در مهدکودک حض��ور ندارند، هیچ 

برنام��ه ای نداریم. ما اگ��ر می خواهیم اصولی فکر کنیم، ش��ما بهترین ابزار برای 

حساس س��ازی هس��تید و بهتر از ما می توانید کار کنید. چند جلسه بگذاریم تا به 

نتیجه فرابخشی برسیم.

عمدتًا هر کسی از 
هر کجا رانده و مانده 
بشود، می آید به سمت 
مهدکودک.  جایگاه و 
منزلت این شغل برای 
مدیران، برنامه ریزان 
و سیاست گذاران 
مشخص نیست؛ 
همه حرف می زنند. 
چند مورد لیسانس 
غیرمرتبط با علوم 
تربیتی به شما نشان 
بدهم که عاشق 
کودک هستند و در 
فرآیند کار، دانش و 
مهارت خود را باال 
برده اند که بهترین کار 
را ارائه می دهند؟!
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

گزارش
شریفی نیا

امروزه، مراقبت و تربیت دوره کودکی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. به دلیل اهمیت نیروی انسانی در مراکز ارائه دهنده این 
خدمات، دوره ها و رشته های ویژه ای طراحی و اجرا می شود تا مربیان و پرستاران بتوانند دانش و مهارت های الزم برای انجام احسن وظایف را کسب 

نمایند. در ادامه گزارشی اجمالی از تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه ارائه شده است.

نظام آموزش مربی کودک
 در ژاپن، مالزی، فنالند و آمریکا

 آموزش معلمان و مربیان پیش از دبستان در ژاپن
در ژاپن، برای کودکان پیش از دبستان دو گونه مرکز طراحی شده است: الف 

� کودکستان )یوچین (: تحت نظارت وزارت »ِمکست « اداره می شود که متولی 

حوزه های آموزش و پرورش، علم و فّناوری، ورزش و فرهنگ اس��ت. این مراکز 

ب��ه کودکان 3 تا 5 س��اله خدم��ات ارائه می دهند و در درجه نخس��ت، به منظور 

آموزش��ی و اجتماعی )به ج��ای مراقبت تمام وقت( برای والدین ش��اغل در نظر 

گرفت��ه ش��ده اند؛ ب � مراک��ز مهدک��ودک )هویکن (: توس��ط وزارت بهداش��ت، 

درم��ان، کار و رف��اه اجتماع��ی اداره می ش��ود و برای ارائه خدم��ات به کودکان 

مادران ش��اغل اس��ت. این مهدکودک ها مراقبت روزانه کاملی را در طی شش 

روز هفت��ه ب��رای کودکان تا 6 س��اله را فراه��م می کنند. مهدکودک ه��ا با ارائه 

مراقبت ضمن تأکید بر ایمنی و بهداش��ت، به س��مت ارائه برنامه های مبتنی بر 

آموزش مثل برنامه های پیش دبستانی ها )کودکستان ها( تحول یافته اند.

در ژاپن، شایس��تگی های معلمان و مربیان هر دو نظام یادش��ده تا حدی زیادی 

مشابه است. 

در واق��ع، ب��ه حدود 80درصد از مربی��ان مهد گواهینامه ای اعطا می ش��ود که 

می توانند در مراکز پیش دبس��تانی نیز فعالیت کنند. معلمان بایس��تی مطابق 

با یکی از س��ه اس��تاندارد مصوب توس��ط دول��ت ملی احراز صالحیت ش��وند. 

تقریبًا 98درصد معلمان پیش دبستانی گواهی سطح دوم را دریافت می کنند 

ک��ه نیاز ب��ه گذراندن 31 واحد درس��ی پیرامون تربیت )از جمله روانشناس��ی 

تربیت��ی، فلس��فه تربی��ت، پیانو و اقس��ام هنرها و تربی��ت بدن��ی( دارد. مربیان 

مهدکودک نیز باید در مدارس فنی و حرفه ای مورد تأیید دولت تحصیل نمایند 

یا در آزمون ملی مربوطه موفق ش��وند. به معلمانی ک��ه پس از فارغ التحصیلی 

از دبیرس��تان، دو س��ال در م��دارس فن��ی حرف��ه ای ی��ا آموزش��کده ها آموزش 

می بینند، گواهینامه های درجه دو اعطا می ش��ود. معلمانی که دوره 4 س��اله 

آموزشی را در دانش��گاه می گذرانند، گواهینامه درجه یک را کسب می کنند. 

معلمان��ی هم که به تحصی��الت تکمیل��ی راه می یابند، می توانن��د »گواهینامه 

تخصص« اخذ نمایند. 

دول��ت ژاپ��ن قری��ب ب��ه 400 مرک��ز آم��وزش عال��ی )ش��امل 96 کال��ج، 223 

آموزش��کده ، 66 مرکز تحصیالت تکمیلی و 45 مرک��ز دیگر( را به عنوان مراکز 

مجاز تربیت معلم پیش دبستانی تأیید نموده است. اکثر معلمان پیش دبستانی 

از آموزش��کده ها و تنها 11 درصد آن ها از دانش��کده ها فارغ التحصیل شده اند. 

دوره ه��ای تحصیالت تکمیلِی تربیت معلم در رش��ته تربیت اوان کودکی نیز در 

برخ��ی از دانش��گاه های ژاپ��ن برگزار می ش��ود. برخی از زمینه ه��ای مطالعاتی 

مقط��ع کارشناس��ی ارش��د مذک��ور عب��ارت اس��ت از: زب��ان ژاپن��ی، مطالع��ات 

اجتماع��ی، ریاضی��ات، عل��وم، بهداش��ت و تربی��ت بدن��ی، خان��ه س��ازی، زبان 

انگلیسی، کودکستان و هنرهای زیبا.

 آموزش معلمان و مربیان پیش از دبستان در مالزی
در مالزی، طبق گزارش »آموزش برای همه: ارزیابی سال 2000« برنامه های 

تربی��ت اوان کودکی به دو صورت دنبال می ش��ود: الف � مراک��ز خانه محور  که 

»مادر پرستار « نیز نامیده می شوند. 

این خانه ه��ا نهایتًا به 10 کودک خدمات می دهند و عمدت��ًا برای کودکان زیر 

4 س��ال هدف گذاری ش��ده اند؛ ب � مراکز پیش دبس��تانی که برای کودکان 4 

تا 6 س��ال در نظر گرفته شده اس��ت. مهم ترین اهداف این مراکز عبارت اند از: 

مراقبت از کودکانی که والدینشان شاغل اند و فراهم کردن فرصت های شغلی 

برای زنان، فراهم نمودن تحرکات شناختی، اجتماعی، جسمی و روحی برای 
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مهدکودک

کودکان و آماده س��ازی آن ها برای ورود به دبس��تان. بنا به آمار وزارت آموزش و 

پ��رورش مال��زی در س��ال 2005، 38 درصد مراکز از ن��وع اول و 62 درصد از 

نوع دوم بوده اند. 

در مال��زی، برای اش��تغال به عنوان مربی اوان کودکی پ��س از گذراندن آزمون 

»اس پ��ی ام«  ک��ه در پایان 15 س��الگی برگ��زار می گردد و مع��ادل آموزش پایه 

دوازدهم آمریکاست، افراد دو مسیر کلی در پیش رو دارند: اتمام موفقیت آمیز 

کودک��ی  اوان  تربی��ت  س��اله  س��ه  دوره  گذران��دن  و  پیش دانش��گاهی  دوره 

)دانش��گاه ها و کالج ه��ا( یا انتخ��اب و گذران��دن دوره 2 الی 2.5 س��اله دیپلم 

تربی��ت اوان کودکی  که البته در ادامه، امکان ادامه تحصیل در دوره های س��ه 

س��اله نی��ز وجود دارد. اف��راد پس از اخذ دیپل��م می توانند ب��رای ورود به مقطع 

باالتر اقدام نمایند که در این صورت به س��ال دوم دوره کالج وارد می شوند و یا 

بالفاصله پس از اتمام دوره دیپلم در مراکز فوق شروع به کار نمایند. 

شکل 1  - مسیرهای آموزشی پیش رو برای اشتغال در مراکز مراقبت و تربیت 

کودک مالزی

ب��رای اخذ دیپل��م ِ تربی��ت اوان کودکی دروس��ی در زمینه آم��وزش و یادگیری 

خردس��االن، مطالع��ات روانشناس��ی اجتماع��ی ک��ودک، فن��اوری اطالعات و 

ارتباطات و چندرس��انه ای ها، مش��اهدات و ارزیابی محیط ه��ای کودکی، زبان 

انگلیسی مربیان، فنون زبانی در اوان کودکی، تغذیه و بهداشت، تربیت بدنی 

و بهداش��ت، مهارت های رهبری، کودکان و بازی، بازی و یادگیری مشارکتی، 

رشد کودک، روانشناس��ی تربیتی، جامعه شناسی تعلیم و تربیت و به طور کلی 

مطالعات کودکی گذرانده می شوند.

قاب��ل تأمل اینکه در عم��ده دوره های تربیت مربی، عالوه ب��ر واحدهای مذکور 

ممکن اس��ت برگزاری یک ترم کارآموزی و یا آموزش عملی نیاز باشد تا مربیان 

و معلم��ان تجربه عملی کار کردن با کودکان را در مراکز مهد و پیش دبس��تانی 

داشته باشند.

 آموزش معلمان و مربیان پیش از دبستان در فنالند
در فنالن��د، ان��واع مختلف��ی از مؤسس��ات مراقبت��ی � تربیتی ک��ودکان  در کنار 

یکدیگ��ر وج��ود دارند. قب��ل از ش��روع آموزش اجب��اری در 7 س��الگی، والدین 

می توانن��د انتخاب کنند ک��ه فرزندانش��ان را در مهدکودک ه��ای خصوصی یا 

مهده��ای وابس��ته به ش��هرداری ثبت نام کنند یا اینکه خودش��ان ب��ه مراقبت و 

نگهداری از کودک بپردازند. 

در ه��ر یک از انواع فوق، بس��ته به می��زان درآمد خانواده کمک هزینه ای ش��ده 

اس��ت، حتی اگر والدینی تصمیم به نگهداری از کودک در محیط خانه داش��ته 

باش��ند.در فنالند، تربیت معلم دو مس��یر کل��ی را دنبال می کند؛ مس��یر اول و 

قدیمی تر مربوط به تربیت معلمان ِ آموزش متوسطه است و مسیر دوم به تعلیم 

و تربی��ت معلمان ِ مدارس ابتدایی اختصاص دارد. آموزش معلمان مهدکودک 

و پیش دبس��تانی نزدیک و وابس��ته به این مسیر اس��ت. برای پرستاران کودک 

ک��ه در بخ��ش خدم��ات مراقبت��ی روزانه خانگ��ی فعالی��ت می کنند، ع��الوه بر 

مدرک حرفه ای تکمیلی، آموزش تخصصی نیز ضروری اس��ت. حدود یک سوم 

کارمن��دان مراک��ز مراقب��ت روزان��ه )مهدک��ودک( ش��هرداری بایس��تی مدرک 

مرتبط دانش��گاهی )کارشناسی یا کارشناسی ارشد تربیت یا کارشناسی علوم 

اجتماعی( داش��ته باش��ند. ویژگی اصلی برنامه درسی آموزش کارکنان بخش 

مراقبت و تربیت کودک، تمرکز بر »رشد کودک« است. 

خدمات مراکز مهدکودک فنالند به دلیل ماهیت یکپارچه آن، کودکان 0 تا 6 

سال را در برمی گیرد و باید نیازهای متفاوت کودکان را تأمین نماید. بنابراین 

کارمن��دان ای��ن مراکز چند رش��ته ای  هس��تند و نیاز ب��ه احراز شایس��تگی ها و 

صالحیت ه��ای متفاوت��ی دارن��د. ب��ر این اس��اس آن ها باید س��طوح آموزش��ی 

متفاوت��ی داش��ته باش��ند. در س��اختار م��دارس پیش دبس��تانی، معلم��ان باید 

حداق��ل دارای مدرک کارشناس��ی باش��ند. ای��ن برنامه فرصت های��ی را ایجاد 

می کند ت��ا پیوند میان تربیت معلم��ان مهدکودک با معلمان م��دارس ابتدایی 

برای یکپارچگی میان دو نقش مذکور بهتر صورت بگیرد. ضمن اینکه ماهیت 

یکپارچه ارائه خدمات آموزشی برای گروه سنی 0 تا 6 سال، الزامات آموزشی 

مش��ابه و یکدستی را برای معلمان مربوطه اقتضا می نماید. این در حالی است 

که در بس��یاری از کش��ورهای دیگر الزامات آموزش��ی متفاوتی ب��رای کار با هر 

یک از گروه های س��نی مقرر می شود. در این س��طح، در 120 واحد درسی در 

حوزه های مطالعات تربیتی )با تأکید بر تربیت اوان کودکی(، مطالعات تربیت 

چندرشته ای اوان کودکی، مطالعات روانشناسی و اجتماعی، زبان و ارتباطات 

می گذرانند.

عالوه بر رش��ته تربیت اوان کودکی، دوره های آنالینی نیز برگزار می ش��ود که 

از جمل��ه می توان به مطالعات بین المللی تربیت اوان کودکی، آموزش علوم در 

اوان کودکی و همچنین رشد نوزادان و خردساالن در سطح کارشناسی ارشد 

اشاره نمود.

 آموزش معلمان و مربیان پیش از دبستان در آمریکا
به رغم تنوع ناش��ی از غیرمتمرکز بودن نظام آموزش��ی ایاالت متحده، می توان 

خدمات پیش از دبس��تان آن را دو بخشی در نظر گرفت که در دو بازه سنی بدو 

تولد تا سه سالگی و از سه سالگی تا ورود به مدرسه ارائه می گردد. 

الزامات مورد نیاز برای معلمان مقطع ابتدایی و مراکز مراقبت و تربیت پیش از 

دبستان )ش��یرخوارگاه ، مهدکودک و پیش دبستانی( توسط دولت مقرر شده 

است. 

درحالی ک��ه قوانین ایاالت متنوع و متفاوت اس��ت، یکرنگ��ی فزاینده ای وجود 

دارد که تا حدی از دولت فدرال ملهم ش��ده اس��ت؛ لذا عمدتًا داوطلبان احراز 

ش��غل مربی گری مراکز مذکور، باید شرایطی را احراز کنند، از جمله گذراندن 

دوره تحصیل��ی خ��اص، اتم��ام رضایت بخ��ش دوره کارورزِی نظ��ارت ش��ده و 

موفقی��ت در آزمون های مقدمات��ی. دوره تحصیلی کارشناس��ی تقریبًا در تمام 

ایالت ها بایستی در یک مؤسسه معتبر باشد.

در این راس��تا، »گواهینامه مددکار رش��د کودک « یکی از مدارک معتبر است. 

ش��ورای تشخیص صالحیت های حرفه ای برنامه های مربوط به این گواهینامه 

را ارائ��ه می کن��د. این گواهینامه برای متقاضیان با مدرک دیپلم دبیرس��تان یا 

مع��ادل آن قاب��ل حصول اس��ت. متقاضیان بای��د مدرک 120 س��اعت آموزش 

رس��می و 480 ساعت تجربه آموزش خردس��االن را که در طی 5 سال گذشته 

به دس��ت آورده اند، برای این ش��ورا ارس��ال کنن��د. متقاضیان واجدالش��رایط 

می توانند با گذراندن آزمون چندگزینه ای ویژه و یک مصاحبه ش��فاهی مدرک 

مربوطه را اخذ کنند. 

اعتب��ار این گواهینامه باید در مرحله اول، پس از 3 س��ال و س��پس هر 5 س��ال 

تمدید شود. برخی از موضوعات این دوره عبارت اند از: مبانی آموزش و پرورش 

اوان کودکی و رشد نوزادان و کودکان نوپا.

ع��الوه بر این می ت��وان به »گواهینام��ه تربی��ت اوان کودکی« نیز اش��اره نمود. 

در دوره ه��ای مربوط��ه، دروس��ی در زمین��ه »برنامه ری��زی درس��ی، رش��د و نمو 

کودک��ی و اصول آموزش و پ��رورش اوان کودکی« ارائه می گردد. دانش��جویان 

همچنین در مورد روش های مش��اهده و ارزیابی، ثبت و ضبط اطالعات مربوط 

ب��ه مراقبت ه��ای روزان��ه، مدیری��ت مهدک��ودک و بیماری های حوزه س��المت 

آموزش هایی می بینند.

عالوه بر گواهینامه های یاد ش��ده، به صورت آکادمیک نیز رش��ته »تربیت اوان 

کودکی« از س��طح کاردانی تا س��طوح تحصیالت تکمیلی قابل پیگیری است. 

در ای��ن دوره ها، دانش��جویان به صورت جزئی تر و مفصل ت��ر آموزش می بینند. 

از جمل��ه در س��طح کاردان��ی می توان ب��ه دروس »ادبی��ات ک��ودکان، مدیریت 

مهدک��ودک، خالقی��ت در یادگی��ری، تغذی��ه و آم��وزش بهداش��ت، مش��اهده و 

ارزیابی، رشد زبانی )زبان آموزی کودکان( و آموزش برای کودکان با نیازهای 

خاص« اشاره نمود.

در مالزی، برای 
اشتغال به عنوان مربی 
اوان کودکی پس از 
گذراندن آزمون »اس 
پی ام«  که در پایان 
15 سالگی برگزار 
می گردد و معادل 
آموزش پایه دوازدهم 
آمریکاست، افراد 
دو مسیر کلی در 
پیش رو دارند: اتمام 
موفقیت آمیز دوره 
پیش دانشگاهی 
و گذراندن دوره 
سه ساله تربیت 
اوان کودکی
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

امروزه، برخ��ی اقتصاددان��ان از فرهنگ به عنوان یک��ی از مهم ترین متغیرهای 

تأثیرگذار در رش��د اقتصادی کش��ورها یاد می کنند که کشورهای جنوب شرق 

آس��یا نمونه های خوبی در این زمینه اند. به گفت��ه صاحب نظران، تغییر و تحول 

در فرهنگ نیاز به س��الیان متمادی دارد و سریع ترین راه برای دستیابی به این 

تغییر، آموزش و کمک به ش��کل گیری کامل شخصیت کودکان است. در عمده 

کش��ورها، مدرس��ه و در س��نین پایین تر مهدکودک ها نقش وی��ژه ای در آموزش 

کودکان دارند. البته در بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه از جمله ایران، 

خانواده ه��ا رغب��ت کمتری ب��رای بهره مندی فرزندانش��ان از ای��ن خدمات بروز 

می دهن��د. یک��ی از عوام��ل مؤثر در ای��ن بی رغبتی ع��دم تأمین همه یا بخش��ی 

از هزینه ه��ای ای��ن خدمات از س��وی دولت اس��ت که ارتباط بح��ث تأمین مالی 

آموزش های پیش از دبس��تان با گس��ترش این خدمات و استقبال از آن ها را نیز 

نش��ان می دهد. بر این اساس در گزارش حاضر، سیاست ها و نحوه تأمین مالی 

مهدکودک ها در چند کشور منتخب بررسی و ارائه شده است.

نحوه تأمین منابع مالی مراکز آموزش پیش از دبستان 
به ط��ور کلی، منابع مال��ی مراکز پیش از دبس��تان از دو طریق تأمین می ش��ود: 

منابع دولتی و منابع خصوصی. بخش دولتی می تواند از تأمین کنندگان اصلی 

منابع مالی مراکز پیش از دبستان باشد که این امر به ویژه در مورد خانواده های 

کم درآمدی اهمیت دارد که قادر به پرداخت هزینه های سنگین خدمات بخش 

خصوصی نیستند. این منابع ممکن است توسط دولت مرکزی، دولت محلی و 

یا هر دو تأمین ش��ود. در سطوح ملی، سازمان های آموزشی، بهداشتی و تأمین 

اجتماعی تأمین کنندگان اصلی آن هس��تند. در ای��ن میان، دولت های مرکزی 

از قدرت سیاس��ی بیش��تری برای جم��ع آوری منابع برخوردارن��د، در حالی که 

دولت های محلی و منطقه ای ممکن اس��ت بیشتر بر س��ازمان دهی برنامه های 

ارائه شده و انطباق بر شرایط محلی متمرکز شده باشند.

بخش��ی از تأمین مالی مراکز پیش از دبس��تان از طریق بخش خصوصی ش��امل 

هزینه های��ی اس��ت که خانواده ها به طور مس��تقیم ص��رف آم��وزش فرزندان خود 

می کنن��د. در برخی از کش��ورها، منابع خصوصی مکمل منابع دولتی به ش��مار 

م��ی رود ت��ا از ای��ن طریق کیفیت و کمی��ت مدارس پیش از دبس��تان ارتق��ا یابد  و 

چه بس��ا خانواده برای دریافت خدمات بیش��تر و بهتر هزینه اضافی انجام بدهد. 

ع��الوه بر خانواده، مناب��ع خصوصی دیگری نیز ممکن اس��ت جهت تأمین مالی 

مدارس پیش از دبس��تان وجود داش��ته باش��د. بخش��ی از ای��ن منابع کمک های 

نهادهای مستقل همچون کلیساها و سازمان های خیریه است. برخی گروه های 

خصوصی نیز تنها برای فعالیت های خاص سرمایه گذاری می کنند. سازمان های 

بین المللی مانند بانک جهانی نیز گاهی در قالب وام به گسترش خدمات آموزش 

پیش از دبس��تان کمک می کنند. به عنوان نمونه در ده��ه 1990، بانک جهانی 

هزینه های گس��ترده ای در بس��یاری از کش��ورها انجام داد. ای��ن هزینه ها بالغ بر 

770 میلی��ون دالر برای پروژه های مس��تقل و 600 میلی��ون دالر در پروژه های 

مش��ترک بود. همچنان که اش��اره شد، در برخی کش��ورها، منابع دولتی تنها در 

اختیار کس��انی قرار می گیرد که س��طح درآمد پایینی دارند یا در مناطق محروم 

زندگی می کنند. البته در برخی کشورها که نرخ مشارکت زنان در بازار کار آن ها 

باالس��ت، تقاضای بیشتری برای اس��تفاده از خدمات نگهداری و آموزش پیش از 

دبس��تان وج��ود دارد. عالوه ب��ر آن، پرداخت بخش��ی از هزینه های ای��ن مراکز از 

سوی خانواده ها اغلب ضروری به نظر می رسد تا اطمینان حاصل شود که منابع 

دولتی با کارایی بیش��تری و منطبق بر نیازهای خانواده ها تخصیص می یابد. در 

برخ��ی از م��وارد، از منابع دولتی برای ایج��اد رقابت بین مراکز مذکور اس��تفاده 

می شود. بر این اساس خانواده ها در چارچوب یک بازار مدون و قانون مدار از میان 

مراکز مختلف مرکز مورد پس��ند خود را انتخاب و هزینه آن را پرداخت می کنند.

سازوکارهای تأمین مالی مراکز آموزش پیش از دبستان
در تخصیص بودجه بخش دولتی برای مراکز پیش از دبس��تان از سازوکارهای 

تأمین مالی متعددی استفاده می ش��ود. به عنوان نمونه، ممکن است دولت ها 

منابع مال��ی این مراکز را به ص��ورت کمک های مالی بالع��وض افزایش دهند. 

این منابع ممکن اس��ت به صورت مس��تقیم به متقاضیان ارائه شود یا مسئولیت 

تخصیص منابع به مس��ئولین محلی تفویض شود.  از آنجا که تمرکززدایی یکی 

از جریان های اصلی بین المللی در حوزه تأمین مالی مدارس پیش از دبس��تان 

اس��ت، ممکن اس��ت دولت های منطقه ای  به مشارکت مستقیم در تأمین مالی 

مدارس پیش از دبستان ملزم شوند. 

دولت های محلی هم می توانند به گونه ای سازمان دهی شوند که منابع به طور 

مس��تقیم از جامع��ه محلی، یعن��ی از طری��ق کمک های گروه ه��ای خصوصی و 

اجتماع��ی، جمع آوری ش��ود و س��ازمان های دولتی به عن��وان هماهنگ کننده 

خدمات در منطقه مش��غول به فعالیت باش��ند. در حال��ت دیگر، بودجه مدارس 

پیش از دبستان به صورت نسبتی از درآمدهای کل دولت در نظر گرفته می شود 

و ی��ا اینکه از مناب��ع خاص مانند مالیات بر ام��الک و دارایی ها یا مالیات بر مواد 

ممنوع��ه تأمین می گردد. مزیت ای��ن نوع تأمین مالی این اس��ت که صرف نظر 

از تصمیم��ات سیاس��ی، تأمین منابع مال��ی به صورت منظ��م و یکپارچه صورت 

می گیرد. 

 بودج��ه م��دارس پی��ش از دبس��تان ممک��ن اس��ت به ط��ور مس��تقیم و در قالب 

یاران��ه مراقبت از کودکان به خانواده ها تخصیص داده ش��ود. منظ��ور از یارانه، 

کوپن هایی است که خانواده ها می توانند از آن برای پرداخت خدمات ارائه شده 

در مراکز پیش از دبس��تان واجد شرایط استفاده کنند. در حالی که برنامه های 

آموزش پیش از دبستان بر مراقبت از کودکان تأکید می کنند، خانواده ها ممکن 

است به طور مس��تقیم یارانه های خانگی دریافت کنند. همچنین دولت ممکن 

اس��ت مؤلفه خاصی از آموزش پیش از دبستان را تحت پوشش مالی قرار دهد، 

همچ��ون هزینه ه��ای احداث س��اختمان و کتاب های آموزش��ی. بودجه مذکور 

ممکن اس��ت به ارائه دهندگان خدمات آموزش پیش از دبس��تان)مراکز دولتی 

یا مراکز خصوصی( تخصیص یابد. این مراکز بسته به گروه سنی، خدمات ارائه 

ش��ده و مدت زمان آموزش متنوع اند، از جمله: مراکز آموزش پیش از دبس��تان 

)دارای آم��وزش رس��می و معلمی��ن و مربیان مج��رب(، مراکز مراقب��ت روزانه، 

گروه های تفریحی و س��رگرمی، مهدهای کودک، مراکز بهداش��تی و س��المت 

)برای ایمن س��ازی کودکان و ارائه برنامه های تغذیه ای(، پرورش��گاه ها و مراکز 

مراقب��ت خانگی. ع��الوه بر س��ازوکارهای مس��تقیم تأمین مالی آم��وزش دوره 

پیش از دبس��تان، سیاس��ت های بس��یار مهمی نیز وجود دارد که به طور 

غیرمس��تقیم بر س��رمایه گذاری های خصوصی ص��ورت گرفته 

تأثی��ر می گ��ذارد. ای��ن سیاس��ت ها عبارت ان��د از: 

تعیی��ن قوانی��ن و مقررات ب��رای دوره 

آم��وزش پیش از دبس��تان، تعیین 

پرداخ��ت  در  مش��ارکت  می��زان 

ی��ا  و  مطل��ق  ش��رایط  )برحس��ب 

به عن��وان بخش��ی از هزینه ه��ای 

برنامه( و تعیین مرخصی والدین. 

ب��ا توجه ب��ه این چارچوب ه��ا، نحوه 

تأمی��ن مناب��ع مال��ی چن��د کش��ور 

معرف��ی ش��ده اس��ت ک��ه از نظ��ر 

میزان توس��عه یافتگی و از لحاظ 

فرهنگی و تفکر سیاسی متنوع 

هستند.

بررسی سازوکار تأمین منابع مالی
 مهدکودک ها در جهان

گزارش
لیلی تنهایی
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مهدکودک

چین

هند

کره جنوبی

کنیا

آموزش دوره پیش از دبستان در چین به گونه ای تقسیم شده است که مسئولیت مراکز پیش از دبستان برای گروه سنی 3 تا 6 سال 
بر عهده وزارت آموزش و پرورش و مسئولیت بخش مراقبت از کودکان کمتر از 3 سال بر عهده وزارت بهداشت نهاده شده است. 
وزارت ملی آموزش و پرورش در سطح گسترده تری مسئولیت توسعه و اجرای سیاست ها و قوانین مرتبط با مراکز آموزش پیش 
از دبستان و آموزش در سنین پایین را بر عهده دارد. اداره، سازمان دهی و تأمین مالی این آموزش ها بیشتر در سطح منطقه ای 
صورت می گیرد. مهدهای کودک پیش از دبستان نیز با اعتبارات دولتی و بر اساس قوانین و مقررات دولتی توسط بخش خصوصی 
اداره می شوند. هزینه دانش آموزان پیش از دبستان تقریباً یک سوم هزینه دانش آموزان دوره ابتدایی است. در برخی از استان ها، 
ارائه خدمات آموزشی پیش از دبستان ممکن است همراه با دوره ابتدایی صورت گیرد.به طور کلی، مراکز غیردولتی مسئول ارائه 
خدمات آموزش پیش از دبستان و نیز جمع آوری منابع مورد نیاز از تمامی منابع موجود هستند. خانواده ها نیز به طرز چشم گیری 
در آموزش دوره پیش از دبستان مشارکت می کنند که این امر ناشی از معافیت های مالیاتی مربوطه است. کمک های صورت گرفته 

از سوی سازمان های بین المللی بیشتر به مناطق روستایی و محروم تخصیص داده می شود.

دوره پیش از دبستان در هند بر عهده دولت است. برنامه توسعه آموزش متمرکز کودکان بسته یکپارچه ای را شامل خدمات 
بهداشتی، تغذیه و آموزش اولیه کودکان 3 تا 6 ساله در مناطق روستایی کم درآمد ارائه می دهد. در این کشور، خانواده ها برای 
استفاده از آموزش پیش از دبستان دولتی باید شهریه پرداخت نمایند. با وجود این، هند بارها از کمک ها و حمایت های مالی بانک 

جهانی برخوردار بوده است .

آموزش پیش از دبستان در کره جنوبی به طور کامل تحت تسلط نهادها و مؤسسات آموزشی خصوصی است و والدین 
باید هزینه کامل خدمات آموزشی پیش از دبستان را پرداخت کنند. شرکت ها نیز در تأمین مالی آموزش پیش از دبستان 
مشارکت می کنند. دولت مرکزی بر ایجاد یک بازار خصوصی مستقل تأکید کرده است. این بازار از کیفیت باالیی برخوردار 
است. تقریباً نیمی از دانش آموزان در دوره پیش از دبستان ثبت نام می کنند. با در نظر گرفتن انتظارات اجتماعی و برخی 
حمایت های دولتی، نرخ ناخالص ثبت نام در دوره پیش از دبستان در سنین 3 تا 5 سال، 32 درصد بوده است که برای سنین 

5 سال به طور قابل مالحظه ای در حال افزایش است.
در مواردی، تأمین مالی دولت مرکزی از طریق وزارت آموزش و پرورش با هدف ایجاد مراکز پیش از دبستان در مناطق 
روستایی صورت می گیرد. عالوه بر آن، وزارتخانه های بهداشت و رفاه اجتماعی برای کودکان 3 تا 5 سال حمایت های مالی 
انجام می دهند. در سال 2003، هزینه های آموزشی دولتی برای دوره پیش از دبستان بالغ بر 0.13 درصد از تولید ناخالص 
داخلی بوده است. این رقم به طور قابل مالحظه ای کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 

)او ای سی دی ( است.

آموزش پیش از دبستان در کنیا بیشتر مبتنی بر خدمات بخش خصوصی است. کل هزینه انجام شده توسط دولت برای آموزش 
دوره پیش از دبستان کمتر از 1 دالر به ازای هر فرد بوده است که کمتر از 2 درصد از هزینه های انجام شده برای آموزش ابتدایی 
در این کشور است. از وجوهات دولتی به منظور تأمین مالی برنامه های آموزشی معلمان مقطع پیش از دبستان و توسعه محتوای 
آموزشی استفاده می شود. خانواده ها بیشترین سهم را در تأمین هزینه های آموزش پیش از دبستان دارند. کل هزینه های انجام شده 

تقریباً 10 دالر به ازای هر فرد در طول سال بوده است.
نظارت دولتی بر آموزش ابتدایی بسیار محدود است و ارتباط بسیار ضعیفی میان آموزش پایه و آموزش پیش از دبستان وجود 
دارد. مناطق محلی و جوامع محلی وظیفه فراهم کردن مکان آموزشی برای برنامه های پیش از دبستان و نیز انجام فعالیت های 

مدیریتی را بر عهده دارند.
خانواده ها در کنیا بیشتر از مراقبت های غیررسمی یا بخش خصوصی استفاده می کنند. جوامع محلی ممکن است خدماتی را به صورت 
گروهی عرضه کنند که فراهم سازی مکان فیزیکی برای آموزش های مذکور را نیز شامل می شود. در طی سال های 1997 تا 2003، 

کنیا بالغ بر 28میلیون دالر از بانک جهانی کمک های آموزشی دریافت کرده است.
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برزیـــــل

ترکیه

مکزیک

در برزیل، حکومت از سه الیه دولت فدرال، دولت محلی و شهرداری تشکیل شده است. آموزش پایه تا سطح راهنمایی بر 
عهده دولت های محلی و شهرداری ها است. سرمایه گذاری دولتی در آموزش پیش از دبستان از طریق وزارت آموزش و 
پرورش صورت می گیرد و وزارتخانه های بهداشت و تأمین اجتماعی نیز در تأمین منابع دولتی نقش دارند. قابل توجه اینکه 
25 درصد از درآمد خالص مالیاتی دولت و نیز 25 درصد از درآمدهای مالیاتی خالص شهرداری به آموزش پایه تخصیص 

داده شده است. با وجود این، هیچ گونه اجباری برای آموزش دوره پیش از دبستان وجود ندارد.
در برزیل، منابع دولتی اختصاص داده شده به آموزش دوره پیش از دبستان تقریبًا معادل 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی 
است؛ در حالی که نرخ ناخالص ثبت نام در دوره پیش از دبستان در سنین 5 تا 6 سالگی تنها 57 درصد است. تقریبًا یک سوم 
از ثبت نام دوره پیش از دبستان توسط بخش خصوصی صورت می گیرد . در سنین پایین تر مانند بدو تولد تا 3 سالگی، سطح 
حضور در مراکز مراقبت روزانه از کودکان بسیار پایین است، به ویژه اینکه تأمین مالی در مراکز مراقبت روزانه از کودکان 
نیز بیشتر توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. هزینه های مصرفی به ازای هر فرد ثبت نام شده بسیار باال و بالغ بر 1000 
دالر است. ارائه خدمات آموزشی همچنین برحسب مکان نیز متغیر است، به نحوی که در مناطق فقیرتر شمال برزیل،  نرخ 

ثبت نام در دوره پیش از دبستان به طور قابل مالحظه ای پایین تر از مناطق متمول تر جنوبی است.

برنامه های آموزش پیش از دبستان در ترکیه شامل دوره های پیش از دبستان، مراکز مراقبت از کودکان و خدمات برنامه ای 
مانند برنامه های آموزش مادرـ فرزندی است که هدف از آن بهبود مراقبت مادران از فرزندان بوده است. برخی از کودکان 

ممکن است در سال قبل از دبستان در مدارس دولتی از این خدمات بهره مند شوند.
در سال 1998، هزینه های آموزشی دوره پیش از دبستان بالغ بر 0/01 از تولید ناخالص داخلی بوده است؛ درصدی که بسیار 
پایین تر از میانگین کشورهای عضو او ای سی دی است. ثبت نام در دوره های آموزشی دولتی ترکیه بسیار پایین بوده و تقریبًا 
8 درصد تخمین زده شده است، در حالی که نرخ ثبت نام خصوصی در مراکز خصوصی با نرخ 47 درصد بسیار چشمگیر است.

در مکزیک، آموزش پیش از دبستان بخشی از آموزش اجباری در سنین 3 تا 5 محسوب می شود. در سال 2002، 20 درصد از 
کودکان 3 ساله،  63 درصد از کودکان 4 ساله و 81 درصد از کودکان 5 ساله در دوره پیش از دبستان ثبت نام کردند. میزان ثبت نام 
این دوره در سطح کل مکزیک 56 درصد بوده است. بسیاری از این کالس ها برنامه های نیمه روز )چند ساعت در روز( بوده اند که 

در دو نوبت صبح و عصر برگزار می گردید.
بار مالی تأمین بودجه آموزش پیش از دبستان در میان وزارتخانه های مختلف دولتی و نهادهای خصوصی تقسیم شده است. منابع 
مالی دوره پیش از دبستان عمدتاً از بودجه دولت تأمین می شود، اما شهرداری ها و خانواده نیز نقش بسیار مهمی در تکمیل بودجه 
دولتی ایفا می کند. دولت فدرال منابع مورد نیاز دولت مرکزی را فراهم می کند و دولت های مرکزی و منطقه ای در تأمین مالی 

برنامه های آموزشی مشارکت می کنند.
در کشور مکزیک، تنها یک دهم از افراد در مراکز پیش از دبستان خصوصی ثبت نام می کنند. خانواده ها در قبال خدمات آموزشی که 
برای دوره پیش از دبستانی دریافت می کنند، باید هزینه هایی در قالب شهریه پرداخت کنند. تا سال 1998، هزینه آموزش پیش از 

دبستان 0/32 از تولید ناخالص داخلی و هزینه ثبت نام به ازای هریک از افراد 1600 دالر بوده است.
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این روزها در سبد فرهنگی - تربیتی خانواده ها هزینه های قابل توجهی برای مراقبت، سرگرمی، آموزش و تربیت 
کودکان صرف می شود. مراکز تربیت اوان کودکی با خدمات متنوع خود تا حد زیادی موفق شده اند که والدین را قانع 
کنند تا برای موفقیت و پیشرفت کودکشان در آینده از همین حاال سرمایه گذاری )به عبارت دیگر هزینه( کنند؛ هزینه 
ای که گاهی به مخارج مقاطع تحصیالت تکمیلی تنه می زند. گزارش حاضر ابتدا وضعیت شهریه ها را بر اساس اسناد 

و قوانین مرور می کند، سپس به بررسی شهریه هایی می پردازد که در واقعیت از خانواده ها اخذ می شود.

تربیت کودک چند؟
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مدیریت داخلی
پرونده سوم

 اسناد و قوانین باالدستی چه می گویند؟
در اس��ناد کالن و مرجع در مورد وضعیت تأمین مالی مهدکودک ها 

و مراکز تربیت زیر هفت س��ال به طور مستقیم اشاره ای وجود ندارد. 

اما با در نظر گرفتن این دوره به عنوان بخشی از آموزش و پرورش، از 

برخی از اصول قانون اساس��ی از جمله اصل سی ام می توان رایگان 

بودن آن را استنباط کرد. البته ناظر به تفسیر »رایگان بودن آموزش 

و پرورش« در این اصل، ش��ورای نگهبان در پاسخ به استفساریه های 

صورت گرفته در س��ال های 1362 و 1364، ب��ر عدم لزوم رایگان 

بودن آموزش و پرورش تأکید کرده و آن را وابسته به امکانات دولتی 

دانسته است.  از سوی دیگر بنا به اصل چهل و چهار قانونی اساسی، 

اقتصاد ایران شامل س��ه بخش »دولتی، خصوصی و تعاونی« است. 

در پی ابالغ سیاس��ت های کلی اجرای اصل 44 در خردادماه سال 

1384 از سوی مقام معظم رهبری، دو بخش »سالمت« و »آموزش« 

از خصوصی سازی مستثنا شده اند و باید طی الیحه ای نحوه واگذاری 

خدمات مذکور به بخش غیردولتی مش��خص ش��ود . لذا به نظر می 

رسد در مورد رایگان بودن و نبودن آموزش و پرورش و به تبع آن دوره  

پیش از دبس��تان در قانون ابهام وجود دارد. ش��ورای عالی آموزش و 

پرورش نیز در مصوبات  خود، آموزش پیش از دبس��تان را با همکاری 

م��ردم و نهاده��ای غیردولتی قابل اج��را می داند  که عم��الً دریافت 

وجه در ازای خدمات آموزش��ی مذکور مش��روع دانس��ته شده است.

 س��ازوکار آموزش و پرورش و بهزیستی در تعیین 
نرخ هزینه ها چیست؟

بن��ا به آم��ار و ش��واهد موج��ود، در ح��ال حاض��ر، مناطق مح��روم و 

روستامهدها بر اس��اس ضریب محرومیت از یارانه دولتی برخوردار 

می ش��وند. در س��ایر مراکز تربیت و نگهداری کودک تأمین تمامی 

هزینه ها به عهده  والدین اس��ت. شهریه  مراکز مختلف بنا به اینکه 

تحت مجوز کدام سازمان و نهاد مشغول به فعالیت هستند، متفاوت 

اس��ت . مراک��ز پیش دبس��تانی که مجوز فعالی��ت خ��ود را از وزارت 

آم��وزش و پ��رورش اخذ م��ی کنند، بنا ب��ه مصوبه س��ازمان مدارس 

غیردولتی حق دریافت ش��هریه دارند. ش��هریه این مراکز بر اساس 

مجموعه ای از مؤلفه ها همچون متراژ فضای فیزیکی، حق الزحمه 

به معلمان و س��ایر عوامل اجرایی، ساعات آموزشی و فوق برنامه ها 

تعیی��ن م��ی ش��ود. در س��ال تحصیل��ی 95 – 96، در ش��هر تهران، 

کمترین ش��هریه س��الیانه »مصوب« دوره پیش دبس��تانی آموزش و 

پ��رورش معادل 1 میلی��ون و 618 ه��زار تومان )در منطق��ه 18( و 

بیش��ترین 4 میلیون و 476 هزار تومان )در منطقه 3( بوده اس��ت . 

سازمان بهزیستی نیز بر مبنای خدمات ارائه شده، مهدکودک های 

تحت مجوز خود را در طیفی از »یک س��تاره« تا »چهار ستاره« درجه 

بندی می کند. شهریه نهایی مهدکودک های هر استان با مشورت 

کمیته تخصصی بهزیستی همان اس��تان تعیین و نهایی می شود. 

قاب��ل توجه آنکه نرخ ش��هریه در مناطق مختلف کالن-ش��هرهایی 

مانند تهران متفاوت اس��ت. بنا به اظهارات مس��ئوالن بهزیس��تی، 

این میزان شهریه تنها شامل برنامه های اصلی مراکز است و هزینه 

تغذیه )صبحانه و ناهار(، نوشت افزار، سرویس ایاب و ذهاب و کالس 

های فوق برنامه به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و بنا به توافق 

مس��ئوالن هر مهدکودک و والدین اس��ت. همچنین میزان شهریه 

ب��ر مبنای زمان بن��دی ارائه خدمات و گروه س��نی کودکان متفاوت 

خواهد بود. بنا به مقررات، مهد تمام وقت از 7:30 تا 15:30 و مهد 

نیمه وقت از 7:30 تا 13:00 به ارائه خدمت می پردازند.

بنا به بخش��نامه های ص��ادره، در س��ال 1396-1397، در ش��هر 

تهران، کمترین و بیشترین ش��هریه ماهیانه »مصوب« در مراکز یک 

س��تاره مش��روط برای خدمات تمام وقت گروه سنی ش��یرخوار )6 

ماه تا 2 س��ال( و نوباوه )3-6 س��ال( به شرح جدول 1 است. بر این 

اساس، ش��هریه پایه مهدکودک های بهزیستی در شهر تهران برای 

کودکان 3-6 س��اله، بین 1 میلی��ون و 944 ه��زار تومان )مناطق 

15 و 20( و 3 میلیون و 537 هزار تومان )شمیرانات( به ازای یک 

سال  متغیر خواهد بود. شایان ذکر اینکه بر اساس مقررات سازمان 

بهزیستی، شهریه مهدهای کودک یک ستاره 10 درصد، دو ستاره 

20 درصد، سه ستاره 30 درصد و چهار ستاره 40 درصد بیشتر از 

شهریه پایه در نظر گرفته می شود.

 در واقعیت چه می گذرد؟
برخ��ی از گزارش ه��ا از ع��دم رعای��ت ش��هریه های مص��وب توس��ط 

مهدکودک ه��ا حکای��ت دارد. از ای��ن رو، به منظ��ور دس��ت یافتن به 

تصویری واقعی ت��ر از هزینه های تحمیلی ب��ه خانواده ها، به صورت 

تصادفی مراکزی از مناطق مختلف تهران انتخاب گردید. بررس��ی 

میدانی نش��ان داد که در بیش��تر این مراکز نرخ مصوب بهزیس��تی 

رعایت می ش��ود، اما در برخی موارد گوی��ا مهدکودک ها چندان به 

این ضوابط پایبند نبودند. به عنوان مثال در این بررس��ی، بیشترین 

ش��هریه دریافتی مربوط به یکی از مراکز ش��مال شهر تهران بود که 

ب��رای حداقل خدم��ات ماهیانه بیش 1 میلیون توم��ان )برای گروه 

س��نی 4 تا 6 س��ال( از خانواده ها دریافت می کرد که برای محاسبه 

پرداخت��ی والدین بای��د هزینه رفت و آم��د و کالس های فوق برنامه 

و غی��ره را نیز به آن اف��زود. در این بررس��ی میدانی، کمترین میزان 

شهریه )برای گروه سنی 4 تا 6 سال( 350 هزار تومان در ماه بود.

بیشترین شهریه ماهیانهکمترین شهریه ماهیانهگروه سنی

شیرخوار )6 ماه تا 2 سال(
560 هزار تومان381 هزار تومان

)شمیرانات()مناطق 15 و 20 و شهر ری(

نوباوه )3-6 سال(
393 هزار تومان216 هزار تومان

)شمیرانات()مناطق 15 و 20 و شهر ری(
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 نسخه قدیم و جدید
 دکتر علی اصغر محکی، استاد جامعه شناسی 

دانشگاه عالمه طباطبایی

در زمینه تربیت کودک، توجهی افراطی به روان شناسی وجود دارد و تا صحبت 

از تربیت ک��ودک می ش��ود، خانواده ها کتاب روان شناس��ی دس��ت می گیرند؛ 

درصورتی ک��ه بای��د توجه داش��ت روان شناس��ی صرف به هیچ وج��ه جواب گوی 

ش��ناخت س��احت کودکی در ای��ران نیس��ت و نباید با ن��گاه تک رش��ته ای به آن 

نگریست؛ زیرا موضوعی فرارشته ای است.

یک��ی از س��احت های مه��م در تحلیل م��دل تربیتی ک��ودک، جامعه شناس��ی و 

ش��ناخت جای��گاه کودک��ی در ایران قدی��م و جدید اس��ت و اگر از ای��ن طریق به 

موضوع نگاه کنیم شاید بتوان پاسخی به سؤال »چرا کودکان امروز با قدیم فرق 

می کنند؟« یا س��ؤال مهم��ی مثل »چرا باوجود مهدهای ک��ودک برای کودکان 

امروزی، کودک قدیم خالق تر و موفق تر بود؟« داد.

 دوران رهایی! 
کودکی در ایران در مقطع کنونی با تمام مقاطع پیش��ین متفاوت اس��ت زیرا در 

هیچ زمان به ان��دازه اآلن کودکی ارزش پیدا نکرده اس��ت. چرا؟ یک توجیهش 

جریان ش��ناختی اس��ت؛ در ای��ران قدی��م مادره��ا زی��اد زایم��ان می کردن��د اما 

تعدادی از فرزندانش��ان می مردند و به دلیل ازدی��اد مرگ ومیر، معمواًل تا 7-6 

س��الگی کودک را به حال خود رها می کردند تا مش��خص شود زنده می ماند یا 

نه. لذا س��رمایه گذاری روی کودک انجام نمی گرف��ت و بچه ها آزاد و رها بزرگ 

می شدند. این باعث می شد سیستم دفاعی بدن آن ها که از مرگ ومیر کودکانه 

رها شده اند، قوی تر از کودکان فعلی باشد.

همچنین در آن زمان اس��باب بازی در اختیار بچه نبود و او مجبور بود با طبیعت 

مث��ل آب و خ��اک و گل و جان��ور و ... ارتباط بگیرد و این باالتری��ن نوع ارتباط با 

طبیعت بود. جالب اینجاست که بچه های آن موقع اصاًل نمی گفتند »حوصله ام 

س��ر رفت«؛ چ��ون وظیفه س��رگرم کردن، با خ��ود بچه ب��ود نه با خان��واده ؛ولی 

بچه های حاال حوصله شان سر می رود و باید برایش گیم و نوت بوک خرید!

 فرزندان هزینه زا به جای درآمدزا 
ای��ن مقدار که ام��روزه خانواده ها برای کودک خردس��ال پول خرج می کنند در 

قدیم هزینه نمی ش��د. دلیل این امر، تعداد باالی فرزندان بود؛ اما مادر امروزی 

کمت��ر بچه به دنی��ا می آورد و پدر خان��واده هزینه های زیادی را صرف دو – س��ه 

فرزن��د و ی��ا تک فرزندش می کند، به طوری ک��ه از ابتدای تولد ت��ا ازدواج چیزی 

ح��دود 500 میلیون تا 1 میلیارد هزینه می ش��ود و همین ام��ر بچه را تبدیل به 

موجودی پرهزینه کرده اس��ت. امروزه تا به کس��ی می گویی��د بیش از یکی بچه 

ب��ه دنیا بیاور می گوی��د »خرجش را از کجا بی��اورم؟ یک بچ��ه دارم زیر خرجش 

مان��دم!« ام��ا در قدیم این چنین نبود و بچه به 7س��الگی که می رس��ید باید کار 

می کرد. حتی بچه ای که به مدرسه می رفت چه در ساعت های فراغت و چه بعد 

از س��اعات مدرس��ه باید کار می کرد. البته این در روستا و عشایر جدی بود و در 

شهرها کمتر؛ اما به هرحال کودک نیروی کار بود نه نیروی مصرف.

 کتک جزءالینفک
در نظ��ام تربیتی قدیم، کودک با کتک بزرگ می ش��د. نه تنها پدر و مادر و برادر 

بزرگ تر بچه را می زدند که عمو و دایی هم حق کتک زدن داشتند؛ اما اآلن پدر 

بزند مادر قهر می کند و اگر معلم بزند کلی ش��کایت علیه اش صورت می گیرد. 

اما آن زمان می گفتند گوشت و پوست از شما و استخوان از ما!

 خروجی مطلوب از پروسه ای شاید نامطلوب
باید توجه داش��ت نکات فوق به معنای تائید هر آنچه درگذش��ته بوده نیس��ت و 

نبای��د ب��ه کودکی در قدیم تق��دس داد اما خروجی اش نی��از اجتماعی را جواب 

م��ی داده و کودکانی که زن��ده می ماندند و از آن  همه درد و رنج س��ربلند بیرون 

می آمدن��د، نق��ش اجتماع��ی خ��ود را به خوب��ی ایف��ا می کردند، خ��الق و مولد 

می شدند و بیشتر از مصرف کننده، تولیدکننده بودند.

امروزه توجه به کودک چه از طریق سیس��تم های رسمی و چه از طریق خانواده 

زیاد ش��ده اس��ت؛ منتها وظیفه تربیت را بعد از 7س��الگی ب��ه نهادهای خارج از 

خانه دادن��د که این مورد نقش خانواده را کم رنگ کرده اس��ت؛ چون نهادهای 

رسمی سعی می کنند همه کودکان را در یک قالب مشخص رشد دهند؛ لذا در 

آموزش وپ��رورش همه طرح درس ها و آموزش ها مثل هم اس��ت؛ درحالی که در  

یک خانه دو کودک مثل هم نیست چه برسد به جامعه.

دنی��ا هم به تدریج از مدل تربیت قالبی روی گردان ش��ده اس��ت؛ مثاًل در آمریکا 

به این نتیجه رس��یده اند که دلیل اصلی ترک تحصیل، عدم تناس��ب آموزش با 

ظرفیت و پتانسیل های تک تک افراد است.   
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ماهیت مهد کودک
پرونده اول

س��اختار شخصیت هر کودک در سنین 
قب��ل از دبس��تان و زی��ر هف��ت س��الگی 
شکل می گیرد و این ساختار بدون شک 
ب��ر رفت��ار و نگ��رش و ارتباط او ب��ا خود و 
دیگ��ران و بر کیفیت تحصی��ل و زندگی 
بزرگس��الی او تاثی��ر عم��ده ای خواه��د 
داشت. شش سال اول زندگی هر انسانی 
مهم تری��ن س��ال های رش��د ش��خصیت 
اوس��ت؛ بنابرای��ن اثر مؤث��ر آموزش های 
پیش از دبستان، توشه ای برای همیشه 
سال های زندگی اوست. انسانی مثبت، 
اجتماعی، کارآمد، با قدرت تفکر خالق 
و رفتاری انسان دوس��تانه و مس��ئول در 
براب��ر خود و دیگران ب��رای جامعه فردا، 
حاصل یک سیس��تم آموزش��ی مطلوب 
است. بر همین مبنا، نظام های اجتماعی 
و حاکمیت��ی، توج��ه ویژه و حساس��یت 
خاص��ی به این دوره داش��ته و تمهیدات 
و سیاس��ت های متناس��بی را در جهت 
پرورش مطلوب یک ش��هروند ارزشمند 
می کنن��د.  تنظی��م  کشورش��ان  ب��رای 
درکش��ورهای مختل��ف جه��ان، اگرچه 
برخ��ی اصول کل��ی مورد توافق نس��بی 
بوده و در روح تمامی دوره های آموزشی 
حکمفرماست؛ اما به تناسب جهان بینی 
و نگ��رش اجتماع��ی و فرهنگ��ی حاک��م 
بر هر کش��ور، مدل و ش��یوه اداره مراکز 
آموزشی پیشادبستانی نیز متفاوت بوده 
و نقش دولت در هدایت و حمایت چنین 
مراکزی نیز از ترکیب مشخصی تبعیت 
تالش ه��ای  می��ان،  ای��ن  در  نمی کن��د. 
خودجوش مردم��ی و نخبگانی که نگاه 
متفاوت��ی ب��ا قرائ��ت رس��می آموزش��ی 
دارد نی��ز ب��ه چش��م می خ��ورد ک��ه در 
در  اعتناس��ت.  قاب��ل  م��وارد  بس��یاری 
این فص��ل، م��روری کوتاه داش��ته ایم بر 
و موف��ق در ح��وزه  نمونه های��ی خ��اص 
آموزش پیش از دبس��تان در دنیا و ایران 
که البته نمی ت��وان هیچ کدام را نس��خه 
کام��ال موف��ق و بی نقصی معرف��ی کرد؛ 
بلک��ه هر ک��دام از این م��وارد از جنبه ای 
خ��اص م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت.

کودکان پادشاهان طبیعت مهدکودک های برگزیده جهان
114 106

گفت و گو با مسئول کمیته تدوین مبانی 
نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

121118111

گفت و گو با حجت االسالم عالیی

 تجربه ای متفاوت

 در حسینیه کودک

گفت و گو با حجت االسالم صرافیان 
مدیر مدرسه و مسجد صنعتگران

فرار از فاضالب مدرنیته باغ؛ بهترین فضا برای یادگیری

 پرونده پنجــم   

تجارب موفق

بازدید از مدرسه طبیعت »کاوی کنج« از مهدکودک فوجی تا مزرعه ای برای همه



34
ره 

ـا
مـ

ش

106

مهدکودک

  مهدکودک های 
برگزیده جهـان

از مهدکودک فوجی تا مزرعه ای برای همه

مهدکودک به عنوان نخس��تین آموزش��گاه رس��می که افراد وارد آن می شوند نقش بس��زایی در دیدگاه کودکان نسبت به سیستم آموزشی و 
مدارس دارد. وب س��ایت نش��ریه بیزنس اینس��ایدر نگاهی به 8 مهدکودک و پیش دبستانی مش��هور جهان به ویژه از حیث طراحی و معماری 
داش��ته اس��ت که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم. معماران و طراحان به دلیل آگاهی از تاثیرگذاری محیط بر افراد، انرژی زیادی را صرف 
طراحی مهدکودک ها می کنند. به طور معمول، بهره گیری از فضاهای باز و رنگ های روشن برای کودکان جذاب است و آ ن ها را به اکتشاف وا 
می دارد. در ادامه به معرفی این مراکز می پردازیم. نکته قابل توجه در این فهرست، حضور پر رنگ کشورهای آسیای شرقی در صدر فهرست 

است که اهمیت به آموزش در سنین پایه را در صدر اولویت های خود قرار داده اند.
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تجارب موفق
پرونده پنجم

یک   مهد کودک فوجی 

تا حاال به س��اختمان ها دایره ای شکل دقت کرده اید؟ حتی اگر بزرگسال 

باش��ید هم برای دیدن طرف دیگر آن عجل��ه دارید! مهدکودک فوجی در 

ش��هر تاچی کاوا ژاپن با معماری کامال مدور ساخته شده است و کودکان 

را ب��ه دوی��دن ب��ه دور آن ب��ر روی ب��ام ترغی��ب می کن��د. طراح��ی که 10 

س��ال پس از اجرای آن در س��ال 2007، توانس��ت برای ط��راح آن جایزه 

طراحی س��ال 2017 را به ارمغان آورد، 600 کودک ژاپنی 2 تا 6 س��ال 

را در خ��ود میزبان��ی می کند. تکنیک آموزش��ی این مهدکودک از ش��یوه 

آموزشی مونتسری پیروی می کند که در آن کودکان آزاد هستند تا به دور 

کالس های آموزشی بدوند و آموزش از طریق اکتشاف انجام می شود. در 

ای��ن مهدکودک تقریبا هیچ وس��یله بازی وجود ندارد و خ��وِد بنا به عنوان 

یک زمی��ن بازی بزرگ ایف��ای نقش می کن��د. کودکان می توانن��د آزادنه 

به هر س��ویی بروند و در محیطی امن از درختان باال بروند، ُس��ر بخورند و 

تا خس��تگی مفرط، یکدیگر را تعقیب کنند. همچنین در این مهدکودک 

محیط محبوس و مش��خصی به عن��وان کالس وجود ن��دارد و هر جا میز و 

صندلی ها باش��ند یا کودکان و مربی جمع ش��وند، می تواند کار کالس��ی 

تلقی شود. 

 مهدکودک فوجی در یک نگاه
در ای��ن مه��د هی��چ تجهی��زات ب��ازی نص��ب نش��ده اس��ت و ب��ه ج��ای آن 

خود معماری فضا به عنوان یک زمین بازی بزرگ عمل می کند. کودکان 

می توانند آزادانه در این محیط امن حرکت کنند، بیفتند یا خیس شوند.

به گفته تزوکا، از آن جایی که این س��اختمان ش��بیه یک حلقه است، بچه 

ها می توانند در همه جا یکدیگر را ببینند. هیچ حس خشنی در این فضا 

وجود ندارد و بچه ها یاد می گیرند که نسبت به دیگران عادالنه رفتار کنند 

و همچنین یاد می گیرند که چطور بخشی از یک گروه خوب باشند.

فضای روی سقف س��اختمان هم به عنوان یک زمین بازی و هم به عنوان 

یک مسیر دویدن کاربرد دارد؛ یک حلقه بی انتها که کودکان می توانند در 

آن به دنبال یکدیگر بدوند. این سازه در اطراف درختان موجود در سایت 

س��اخته شده اس��ت، با تورهایی دورتادور درختان که باال رفتن از آن ها را 

برای بچه ها آس��ان کرده است. تزوکا می گوید: هنگامی که بچه ها برای 

اولین بار شروع به برقراری ارتباط و تعامل با ساختمان کردند، یک لحظه 

به شدت عاطفی بود! ساده بود؛ آن ها شروع به دویدن کردند. این فراتر از 

انتظارات ما بود. من در کنار مدیر مهد کودک نشس��ته بودم و همه اشک 

می ریختند. شگفت انگیز بود، یک واکنش سریع به فضا...

در تحقیق��ی ک��ه ب��ر روی فعالی��ت حرکت��ی ک��ودکان حاض��ر در این مهد 

صورت گرفته، مشخص شده است که این کودکان روزانه به طور متوسط 

4کیلومتر راه می روند و می دوند.

ن��رده ه��ای دورتادور لبه به عن��وان یک مانع امن عمل م��ی کنند و حیاط 

داخل��ی را به یک میدان بزرگ مرکزی تبدیل ک��رده اند. نرده ها به اندازه 

کافی به هم نزدیک هستند و بچه ها نمی توانند سر خود را از میان آن ها 

عبور دهند، اما به اندازه ای فاصله دارند که بتوانند پاهای خود را از میان 

آن ها رد کرده و آویزان کنند.

ارتفاع سقف فقط 2٫1 متر می باشد و ارتباط نزدیکی را بین طبقات ایجاد 

کرده اس��ت. بچه ها می توانند با دس��ت و پا از روی توده ه��ا باال بروند و با 

پیمودن چند پله به یک سراشیبی از عرشه تا پشت زمین برسند.

نورگیر های س��قفی روی زمین عرش��ه دیده می ش��وند که باعث ورود نور 

طبیعی به کالس های درس طبقه همکف می شوند و بچه ها می توانند از 

این سوراخ ها همکالسی های خود را ببینند. پنج کانال راه آب، آب باران 

را درون مخ��ازن آب ریخته و آن ها را لبریز می کنند، در نتیجه بچه ها می 

توانند در آب و هوای مرطوب زیر ریزش آبشار مانند آنها بازی کنند.

درهای کش��ویی در طبقه همکف اجازه می دهد که کالس های درس در 

ط��ول آب و هوای خوب رو به عناصر بیرونی باز باش��ند. به جای اس��تفاده 

از دیوار برای جداس��ازی فضاها، معماران جعبه هایی را با ابعاد مناس��ب 

کودکان ایجاد کرده اند که از چوب سبک و با لبه های گرد ساخته شده اند 

و می توان آن ها را روی یکدیگر چید تا قفس��ه ها و فضاهایی برای نمایش 

ایجاد شوند.

 خانه درختی
یکی از ضمائم مهدکودک بزرگ فوجی، س��ازه جذابی اس��ت که دور یک 

درخت خاص و در جنب این مهدکودک طراحی ش��ده است. این سازه به 

صورت حلقه ای به دور یک درخت ساخته شده است. این درخت داستانی 

بسیار عجیب دارد. این سازه از شیشه، فوالد و چوب ساخته شده و درخت 

را در می��ان خود گرفته اس��ت به گونه ای که به بچه ها اج��ازه بازی کردن و 

فعالیت در نزدیکترین حالت به شاخه های این درخت را می دهد.

این درخت حدود پنجاه سال دارد و در اثر وقوع یک گردباد تقریبًا ریشه کن 

ش��ده بود؛ ط��وری که کاماًل م��رده و به رنگ خاکس��تری درآم��ده بود. اما 

برخالف انتظار همگان، دوباره بهبود یافته و زنده شد. جالب است بدانیم 

ک��ه حتی قب��ل از ساخته ش��دن مهدکودک ژاپن��ی در س��ال 2007، این 

درخ��ت در نظر اهالی مقدس بود و ک��ودکان اطراف نیز عادت به بازی در 

اطراف این درخت داش��تند. این س��ازه به گونه ای ساخته شده که تمامی 
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پنجره هایش به سمت داخل و رو به درخت باز می شوند تا کودکان تمامی 

اوق��ات بتوانند ای��ن درخت را ببینند. موقع زنگ تفری��ح یا وقتی کودکان 

منتظر اتوبوس هس��تند می توانند در س��طحی که برای این کار در محیط 

درخت تعبیه شده بازی کنند. یک فرد بالغ می تواند فقط دو طبقه از این 

مهدکودک را ببیند اما طبقات باالیی با ارتفاع کمی س��اخته ش��ده اند که 

تنها کودکان می توانند البه الی آنها به بازی و جست وخیز مشغول شوند.

 از نگاه معمار
»طراحی در جامعه ای که همه چیزش به هم وابسته است، بیش از حد تصور 

مهم به نظر می رسد. این مسئله، هم درباره کودکان و مهدکودک هایشان 

باید در نظر گرفته ش��ود، هم برای س��المندان و س��قف هایی که به عنوان 

خان��ه س��المندان س��اخته می ش��ود. درواق��ع، اهمی��ت دادن ب��ه ای��ن دو 

موضوع، می تواند در چگونگی ش��کل گیری یک جامعه تأثیرگذار باش��د. 

ای��ن روزها، اگر جوام��ع می خواهند روند خوب و مطمئن��ی را طی کنند، 

باید مشکالتش��ان را به پازل های کوچکی تقسیم کنند. آن  وقت است که 

اگر مس��ئوالن به پازل های افتاده روی زمین نگاه کنند، متوجه می شوند 

بخ��ش زیادی از آنها به کودکان تعلق دارند. آنها همان کس��انی هس��تند 

که یک روز بزرگ می ش��وند و جوانان یک س��رزمین را می سازند.« این ها 

را اس��تاد تاکاهارو ت��زوکا، معمار ژاپنی می گوید ک��ه مهدکودک فوجی را 

ساخته و برای اولین بار در ساخت مهدکودک های حرفه ای برای کودکان 

پیشگام ش��ده اس��ت. به اعتقاد او، مهدکودک ها قرار نیست فقط سقفی 

برای نگهداری از کودکان باش��ند. قرار اس��ت زیر این سقف ها و میان این 

دیوارها، کودکان هر شهری فرهنگ جامعه شان را یاد بگیرند.

تزوکا این مهدکودک را نزدیکی توکیو، س��رزمین مادری خودش ساخته 

و در توضی��ح ایده س��اخت این زمین ب��ازی می گوید: »می خواس��تم هیچ 

م��رزی بین کالس های درس و بازی وجود نداش��ته باش��د. ما نمی توانیم 

از ک��ودکان بخواهیم سرش��ان را با کت��اب و درس گرم کنن��د و فقط چند 

س��اعت آنها را برای بازی به حیاط مهدکودک بفرستیم. زمین های بازی 

کودکان، می توانند اشکال هندسه  ای مختلفی داشته باشند که کودکان 

در آنها ریاضی را یاد بگیرند. بازی های دسته جمعی، می تواند حس تعاون 

و همکاری را در آنها تقویت کند و شعرنویسی روی دیوارها می تواند آنها را 

با ادبیات آش��تی دهد. امروزه و با توجه به قدرت زیادی که بازی ها دارند، 

می توان همه چیز را به س��ادگی از خالل بازی ها به کودکان آموزش داد. 

کافی اس��ت، تکلیف خودمان را روش��ن کنیم؛ ما برای کودکانمان سقف 

ساکت کننده می خواهیم یا حیاطی ُپر از ایده؟«

زمانی آموزش س��رفصل های درسی برای کودکان، اهمیت بسیار زیادی 

داش��ت. حاال آن دوران گذش��ته و یادگیری بازی ها هم درس��ت به همان 

اندازه ارزش��مند اس��ت. ام��ا نکته مهم این اس��ت که معم��اران و طراحان 

فضای ب��ازی برای ک��ودکان، چقدر ت��الش می کنند فضای ب��ازی آنها را 

آموزن��ده و همگام با ش��رایط جامعه بس��ازند؟ تزوکا می گوی��د: »ما باید در 

پلتفرم های بین المللی، به بحث و بررس��ی حق��وق و نیازهای کودکان به 

ب��ازی و یادگیری بپردازیم و در فرایند طراحی معماری، به این موضوعات 

توجه کنیم. وقتی زمین های بازی کودکان را سراس��ر با پالس��تیک های 

نرم می پوشانند، حتما آنها احساس امنیت بیشتری می کنند و آزادانه باال 

و پایی��ن می پرند اما همین موضوع باعث می ش��ود آنه��ا فرصت الزم برای 

یادگیری مواجه ش��دن با چالش ها و س��ختی ها را از دست بدهند. من در 

فضای مهدکودک فوجی، س��عی کردم با تمام کلیش��ه های سنتی ای که 

در س��اخت مهدکودک ها رعایت می ش��د، مبارزه کنم. به همین دلیل، آن 

را به ش��کل بیضی، با ابعاد 183 متر س��اختم که ح��دود 500 کودک در 

آن جا می شوند. این فضای یکپارچه، در کنار کالس های درس و مناطق 

تفریحی، درختان بزرگی با ارتفاع 25 متر دارد که کودکان می توانند زیر 

سایه آن استراحت کنند و با چگونگی زندگی در طبیعت آشنا شوند.«

تزوکا می گوید: »من برای طراحی کودکس��تان فوجی، هیچ س��قفی قرار 

ندادم. انسان ها، قابلیت شگفت انگیزی برای ساکت کردن صداها دارند؛ 

ای��ن در حالی اس��ت که همه ش��ان در ش��هرهای ب��زرگ و ُپرص��دا زندگی 

می کنن��د. این ت��الش افراطی برای س��اخت س��قف در زمین ه��ای بازی 

کودکان و ایجاد محیطی آرام، غیرقابل قبول است. کودکان ما نیاز دارند 

صداهای طبیعی را بش��وند و یاد بگیرند در مقابل آنها چه واکنشی نشان 

بدهند. هر چیزی، در این دنیا نش��انه ای دارد. وقتی ما در زندگی روزمره 

خ��ود با این نش��انه ها مب��ارزه می کنیم، چط��ور انتظار داری��م کودکانمان 

نحوه مقابله با آن را یاد بگیرند. در جنگل، س��کوت نشانه آن است که یک 

شکارچی در کمین ُطعمه است؛ بنابراین آنجا سکوت با خطر برابر است. 

در دنیای کودکان، سکوت چه معنایی دارد؟«
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تجارب موفق
پرونده پنجم

دو   مهدکودک کشاورز 

»مهدکودک��ی ب��ه وس��عت 3800 مترمرب��ع ب��ا رویکرد محیط زیس��ت و 

کش��اورزی در شهر بین هائو بنا شده است که امید ویتنامی ها به آینده را 

افزایش داده است.« 

این خبری بود که در سال 2015 هم زمان با افتتاح مهدکودک کشاورز 

در رسانه های ویتنام در توصیف آن به کار رفت. در کشور در حال توسعه 

ویتن��ام که م��ردم به تدری��ج از اصالت زندگ��ی کش��اورزی محور خود دور 

می ش��دند، ایجاد پیون��دی دوباره با طبیعت در این مهدکودک به چش��م 

می خورد. ک��ودکان در این مهدکودک با دو رویک��رد خطیر آموزش های 

عمومی و کشاورزی پرورش می یابند. 

این مهدک��ودک میزبان فرزندان 500 خانواده ای اس��ت ک��ه در اراضی 

کش��اورزی مجاور آن مش��غول به کار می باش��ند و ک��ودکان می توانند در 

پش��ت بام مهد به کش��ت و زرع خود مش��غول باش��ند و به بلندای آس��مان 

تفریح کنند.  در این مهدکودک ویژه، تلفیق جالبی از معماری مبتنی بر 

طبیعت به نمایش در آمده است؛ به گونه ای که پس از ورود به سطح سبز 

فوقانی ساختمان، با شیبی مالیم به سقف آن هدایت می شوید و با همان 

شیب، از سوی دیگر ساختمان سردر خواهید آورد. 

کودکان در این مهدکودک، عالوه بر آموزش های عمومی، با اصول اولیه 

کشت و برداشت محصوالت کشاورزی آشنا شده بر پایه فرهنگ عمومی 

منطقه، رشد پیدا می کنند. 

تلفیق دلنش��ین فضای سبز و س��اختمان اصلی این مهدکودک، ویژگی 

ممتاز آن بوده و فضاهای متنوع و شادابی را برای بازی و فعالیت کودکان 

مهیا کرده است.
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سه    مزرعه ای برای همه  

مهدکودک »مزرعه ای برای همه« معتقد است که مهدکودک فقط جایی 

که کودک در آن بزرگ می شود، نیست؛ بلکه کودکان در این محیط باید 

رشد کنند و خود را بسازند.

برن��ده بین المللی مس��ابقه ای��ده AWR ب��رای طراحی ی��ک مهدکودک 

جدید، تصویری تازه از آنچه مهدکودک ها می توانند باش��د معرفی کرده 

است. 

این مهدکودک در سال 2015 توسط تیمی در ایتالیا، متشکل ازگابریل 

کاپوبیانک��و، جانات��ان الزار، ادواردو کاپ��وزو و دیوی��د ترویان��ی، مفاهی��م 

مدرن��ی که برای ش��کل دادن ب��ه ادراک کودکان جهان صرف��ا بر مبنای 

محیط های شهری تعریف می شده است را رد کرد و کودکان را به عنوان 

طبیعت گراهای فطری کنجکاو معرفی کرد. این صفت و ویژگی کودکان، 

بهع نوان محرکی برای ایجاد یک رویکرد آموزشی منحصربه فرد هدایت 

شد و بدین ترتیب، ترکیب کلی نگرانه طبیعت و کشاورزی مواد غذایی در 

برنامه آموزشی شان اضافه گشت.

ب��ازی، طبیعت و تکنیک در این مهدکودک باهم برای ایجاد س��ه رویکرد 

در یادگیری: یادگیری از طبیعت، یادگیری از تکنیک و یادگیری با عمل 

و تجرب��ه ترکیب گردی��د. در این مهدکودک، پیش��رفت کودکان از طریق 

تعامل با حیوانات و گیاهان محقق می شود؛ در عین حال اعتمادبه نفس 

و تعامالت اجتماعی آن ها از طریق آش��نایی با اهداف ملموس آموزش��ی 

نیز تشویق خواهد شد.

در ای��ن مهدکودک، محیط های یادگیری س��نتی و فضاه��ای تجربی در 

ترکیب برای یادگیری و تجربه با هم یکی شدند؛ در واقع گردانندگان این 

مجموعه، برای گروه های کودکان یک روال در گردش را برای یادگیری 

و تجرب��ه در رابطه با چرخه عمل طبیعت ایجاد کردن��د. از زبان معلمان، 

کودکان ی��اد می گیرند که چطور به گیاهان و حیوانات احترام بگذارند و 

آن ها را اهلی و رام  کنند و خود شاهد این هستند که چطور این چیزها بر 

زندگی آن ها تاثیر خواهد داشت.

حت��ی به صورت منفعالن��ه، نوپایان نی��ز می توانند از محی��ط مهدکودک 

»مزرع��ه ای ب��رای همه« به��ره ببرند. تم��اس و ارتباط ب��ا حیوانات، طبق 

تحقیقات انجام شده آرامش و حس کنجکاوی بچه ها را افزایش می دهد؛ 

درعی��ن حال نیز سیس��تم ایمنی بدن آن ه��ا را در برابر آل��رژی و بیماری 

تقویت می کند.
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گفت وگو با حجت االسالم اعالیی

تجربه ای متفاوت درحسینیه کودک
مهدکودکی برای سبک زندگی دینی انقالبی

گزارش
محمد آژینی

حسینیه کودک شهید چمران یکی از معدود مراکزی است که تالش می کند با رویکرد اسالمی و انقالبی الگوی مناسبی از مراکز تربیت کودک 
ارائه کند. به اذعان بسیاری از خانواده ها و کارشناسان آشنا با این مجموعه، این مرکز تا حد قابل قبولی در این راستا موفق بوده است؛ هر چند 
تا قوام یافتن هنوز راه باقی است. این مرکز با تالش حجت االسالم احمدرضا اعالیی و همسرشان در سال 1390 تأسیس شده است. آقای 
اعالیی با کارشناسی نمایش عروسکی و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، تحصیالت حوزوی خود را در حوزه علمیه مشکات دنبال کرده است. 
خانم شاه حسینی هم عالوه بر تدوین فیلم، در رشته روان شناسی نیز تحصیل کرده اند.  در این گفت وگو تالش شده تا تصویری اجمالی از نحوه 

شکل گیری حسینیه کودک شهید چمران و فعالیت های آن از زبان مؤسسان آن ارائه شود. 

 فعالیت شما برای کودکان زیر هفت سال با چه برنامه هایی آغاز شد؟
قبل از تأس��یس حسینیه کودک شهید چمران، برای عالقه مند کردن بچه ها به 

فضای هیئت، »هیئت کودک« برگ��زار می کردیم. این برنامه اقتضائات خاصی 

داش��ت؛ از یک ط��رف حفظ کودکان��ه بودن برنام��ه و از طرف دیگر حفظ ش��أن 

مذهب��ی اصل مراس��م. در دل همین کاره��ا تجربیات خوبی کس��ب کردیم. در 

ادامه به این نتیجه رسیدیم که به جای کارهای مقطعی این چنینی باید یک کار 

عمیق تر انجام بدهیم.

جرقه اولیه راه اندازی مهدکودک، اولین بار در سفر به جنوب لبنان و طی بازدید 

از مدرس��ه جبل العامل در ذهن ما ش��کل گرفت. این مدرس��ه را ش��هید چمران 

تأس��یس کرده بودن��د و برای ما خیل��ی الهام بخش بود و عالوه بر اس��م مرکز، از 

برخی چارچوب های آنجا هم ایده گرفتیم. 

ب��رای طراحی برنامه های حس��ینیه کودک ش��هید چمران، س��عی کردیم که با 

تجربیات دیگ��ران در حوزه تربیت و تربیت کودک به طور خاص از نزدیک آش��نا 

بشویم و مزیت های آن ها را در کنار تجربیات خودمان در نظر بگیریم. البته همه 

این ه��ا را در ذیل مبانی اس��المی و تربیتی س��امان می دهیم ک��ه به نوعی همان 

چهار رکن اصلی طراحی رویکرد آموزشی ما هستند.

 درباره این رکن ها و دیگر مبانی خودتان توضیح می دهید؟
ای��ن ارکان جنس انسان ش��ناختی دارد و از آموزه های دینی اخذ ش��ده اس��ت. 

اولی��ن رک��ن به ط��ور خالص��ه، توج��ه ب��ه ویژگی ه��ای پای��ه در فطرت اس��ت که 

اصلی ترین آن تمایل به کمال است.

 دوم قدرت انتخاب دادن به کودک است. سوم هم توجه و جهت دهی به گرایش 

کودکان به معنای ایجاد حس خوب نسبت به یک موضوع و پدیده است که بستر 

عالقه مندی های آینده آن ها می شود. چهارمین نکته هم وجود »الگو« و تأکید بر 

آن در کنار حفظ س��المت فطرت اس��ت که می تواند مسیر کمال فرد را تضمین 

نماید. منظورمان از الگو همان معنای امروزی »قهرمان« است و در ادبیات دینی 

از آن با عنوان »حجت ظاهری« یاد ش��ده اس��ت. در الگوها، روی شخصیت های 

انقالبی و مذهبی خیلی تأکید داریم.

همچنی��ن معتقدی��م که خصوصیات فردی بیش��تر اکتس��ابی اس��ت ت��ا ذاتی؛ 

ام��ا چون ک��ودک این خصوصیات را در س��نین پایین خیلی ناخودآگاه کس��ب 

می کند، متوجه اکتسابی بودن آن نمی شویم. سرعت اکتساب در خصوصیات 

ف��ردی و مقول��ه فرهنگ خیلی کندتر از دانش و مهارت اس��ت، ولی ماندگاری 

و اثرگ��ذاری بیش��تری در زندگ��ی آدم ه��ا دارد. ضمن اینکه هر چه س��ن باالتر 

می رود، ظرفیت رش��د خصوصیات فردی و فرهنگ کمتر می ش��ود. لذا در این 

الیه ها، فرصت ها محدود اس��ت، در حالی که برای کس��ب عل��م فرصت خیلی 

بیش��تری داریم. به همین خاطر برنامه ریزی فضاهای آموزشی و خانواده ها در 

س��ال های اول زندگی کودک باید روی پرورش خصوصی��ات فردی و فرهنگ 

متمرکز باشد تا حوزه های دانشی.
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 با این چارچوب، طراحی آموزشی برنامه ها به چه صورت است؟ آیا از 
روش خاصی پیروی می کنید؟

در زمینه طرح درس نویس��ی مراحل و روش های متفاوتی را تا کنون پش��ت س��ر 

گذاش��ته ایم. در ابت��دای کار، م��دل آموزش��ی »غرفه مح��ور« را از مدرس��ه مفید 

اقتب��اس ک��رده بودیم. در این م��دل، ط��رح درس غرفه ها به ص��ورت جداگانه و 

موضوعی در قالب هایی مثل نجاری، نقاشی و... طراحی می شد. برای هر بازه 

زمانی هم یک پروژه در نظر گرفته شده بود. در این الگو، بچه ها بر مبنای عالقه 

خود غرفه ها را انتخاب می کردند.

بعد از مدتی، سبکمان را به مدل »پروژه محور« تغییر دادیم که بر مبنای موضوع 

پ��روژه، مجموعه فعالیت هایی تعریف می کردیم. مثاًل برای پروژه نماز به کارگاه 

ریسندگی رفتیم و پارچه عبایی و چادری گرفتیم. 

بعد فضای حسینیه کودک را شبیه کارگاه کردیم و گفتیم هر کس برای خودش 

عبا، چادر و جانماز بدوزد.

در س��ال س��وم، به این نتیجه رس��یدیم که برنامه ها را بر مبنای مدل طرح درس 

»فرهنگ مح��ور« مهندس مجی��دی در مدرس��ه حکمت بابلس��ر طراحی کنیم. 

خاصی��ت فرهنگ این اس��ت ک��ه می توان��د مجموع��ه مؤلفه های تأثیرگ��ذار در 

جری��ان تربیت��ی و برنامه ریزی درس��ی را »هم جهت« کند. در این س��بک، بعد از 

اینکه مربی ها با مدل طرح درس نویس��ی بر اساس فرهنگ آشنا شدند، از آن ها 

می خواهی��م که بس��ترهای موجود در محیط و خود را بررس��ی کنند و بعد طرح 

درس متناسبی تهیه کنند.

ب��رای این کار، مربی��ان را درگیر موضوع��ات مختلف فرهنگ کردی��م تا بتوانند 

به ص��ورت روش��مند در فضای فرهنگ فکر کنند. یک س��ری موضوعات دغدغه 

کودک زیر هفت سال است، مثل پوشاک یا تغذیه. بعد برای شکستن قالب های 

ذهنی مربیان س��عی کردیم که با گفت وگو پیش فرض هایش��ان را از بین ببریم. 

مثاًل به مربیان گفته ایم در فضای فرهنگی ما جاکفشی معنادار است، اما بچه ها 

ض��رورت آن را درک نمی کنند و لذا احس��اس دغدغه و نیازی هم نس��بت به آن 

ندارند. لذا مربی نباید نس��بت به رعای��ت آن به عنوان یک ارزش فرهنگی تأکید 

کند.

فرهنگ ها در زندگی روزمره جریان دارند. ما نیز س��عی کردیم که فرهنگ های 

موردنظرم��ان در محیط حس��ینیه ک��ودک جریان داش��ته باش��د، یعنی کودک 

حضور در محیط مذهبی را تجربه کند. 

فرهنگ ه��ای دیگری ک��ه در محیط کودکان باید باش��د و ما س��عی می کنیم بر 

مبنای آن ها فعالیت هایی طراحی کنیم عبارت اند از: فرهنگ دوستی، فرهنگ 

کار، فرهنگ بهداشت، فرهنگ تفریح و سرگرمی.

در طراح��ی محیط بر مبنای فرهنگ، م��ا صرفًا یک محیط برای کودک فراهم 

می کنی��م، ام��ا در طراحی ب��ازی یا فعالی��ت مداخله مس��تقیم نداری��م. بعد از 

اتم��ام بازی، مربی��ان آن را تحلیل می کنند که چه اهدافی داش��ته، بچه ها چه 

چیزهای��ی یاد گرفته اند و... . بر مبنای این تحلیل ها، محیط آموزش��ی اصالح 

و ارتقا پیدا می کند. مثاًل بچه ها در یکی از بازی هایش��ان کیس��ه زباله ای روی 

الس��تیک های فرس��وده خودرو کش��یده بودند و ت��وی آن آب می ریختند. بعد 

گلدان های��ی که ته آن س��وراخ داش��ت، در آب ف��رو می کردند که مثل چش��مه 

آب، قل ق��ل می کرد و وقتی باال می کش��یدند، مثل آبش��ار ب��ود. همین بازی را 

ب��ا کمک مربی ارتقا دادند و با چند گلدان آبش��ار چندمرحله ای ایجاد کردند! 

اینجا یکس��ری از مفاهیم فیزیکی و قواعد طبیعت را کش��ف کرده بودند. این، 

یک مرحله از رشد علمی آن هاست. 

 با این اوصاف، نقش و کارکرد مربی در حسینیه کودک شهید چمران 
چیست؟ برای این نقش ها، چه ویژگی هایی مدنظرتان است؟

در حس��ینیه ک��ودک ش��هید چمران تع��داد کودک ب��ه مربی کم اس��ت )هر پنج 
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کودک، یک مربی( که به نسبت سایر مراکز، مربی می تواند وقت بیشتری برای 

تعامل با کودک و شناخت او بگذارد. 

مرب��ی باید در ذهن کودک جرق��ه اولیه را ایجاد کند؛ لذا او با ایجاد بس��تر اولیه 

فعالیت، از نقطه ای که کودک هس��ت، ش��روع می کند و با او پیش می آید. برای 

ما این مهم است که مربی در مواقع لزوم با کودک صحبت کند و آنجایی هم که 

الزم نیست، صرفًا جهت بدهد. مربی باید بداند که هر لحظه چه کند. بخشی از 

این موقعیت شناس��ی، از طریق آموزش به دس��ت می آید و بخش بزرگی از آن در 

حین کار و با تجربه.

مربی باید دائره المعارف بازی، داستان، شعر و ایده باشد؛ لذا اینجا مربِی خاِص 

یک ف��ن نداریم. عالوه بر ای��ن دغدغه مند بودن مربی و وج��وه اخالقی، دینی و 

اعتق��ادی او هم خیلی مهم اس��ت. انتظار ما این اس��ت که ن��گاه او به مربی گری 

به عنوان شغل نباشد، بلکه مانند یک والد یا پیغمبر به کارش نگاه کند.

 نحوه تعامل با خانواده در حسینیه کودک چمران چگونه است؟
م��ا خان��واده و همراهی پدر و م��ادر را در تربیت دوره کودک��ی خیلی مهم و مؤثر 

می دانیم و در طول سال به انحای مختلف ارتباطمان را با آن ها حفظ می کنیم. 

در ابتدای هر س��ال تحصیلی، یک جلس��ه عمومی با والدین برگزار می شود که 

در آن والدی��ن هم��ه بچه ها، اع��م از قدیم و جدید، به منظور آش��نایی با س��اختار 

و برنامه ه��ای ما ملزوم به حضور هس��تند. در این جلس��ه تأکید می ش��ود که هم 

پ��در و ه��م مادر باش��ند. به م��وازات این جلس��ه، بچه ه��ای جدید ه��م در فضای 

جداگانه ای فعالیت هایی را انجام می دهند تا در همان گام اول برخی از مسائل 

و مشکالتشان شناسایی شود.

بعد از گذشت سه ماه از آغاز برنامه ها، برای والدیِن هر کدام از بچه ها جلسه ای 

اختصاص��ی برگزار می ش��ود که باز هم حض��ور توأمان پدر و م��ادر در آن الزامی 

است. در این جلسه خروجی مشاهدات مربیان در طول بازه سه ماهه به خانواده 

ارائه می شود.

 گرچه خانواده به طور طبیعی درگیر مسائل کودک هست، اما انتقال مشاهدات 

منظم ت��ر ما موجب دقت بیش��تر آن ها ب��ر رفتارهای کودک خواهد ش��د. ضمن 

اینکه در این جلسه ارزیابی های ما هم تکمیل می شود. انواع بازی های بچه ها، 

ارتباطش��ان با مربی و ک��ودکان دیگر، مدل تغذیه و مش��کالت رفت��اری آن ها از 

جمله مسائل عمده ای است که اینجا مدنظر ماست.

داده های این ارزیابی، بر اساس مستندسازی مستمری و روزانه است، به نحوی 

ک��ه از تمامی فعالیت های بچه ها عک��س و گاهی فیلم تهیه می ش��ود. عکس ها 

در مرحل��ه اول، ب��رای هر کودک به ص��ورت روزانه تفکیک می ش��ود. مربیان هر 

روز مشاهداتش��ان از بچه ه��ا را می نویس��ند و روند ک��ودک را توضیح می دهند. 

هم چنین عکس ها و فیلم های منتخب، بر اساس فرهنگ دسته بندی می شود.

در انتهای س��ال تحصیلی هم یک جلسه عمومی پرسش و پاسخ به همراه ارائه 

مش��اهدات یک ساله به خانواده پیش بینی کرده ایم. در این فاصله، خانواده به 

هر میزان که نیاز به مش��اوره و راهنمایی داش��ته باش��د، در حد مقدور جلسات 

دیگری هم برگزار می کنیم. تماس تلفنی یا ارس��ال نامه هم داریم. خانواده ها 

در ط��ی جلس��ات و صحبت های تلفنی نیازهای خودش��ان را مط��رح می کنند 

و مربی ها س��عی می کنند به ش��یوه های مختل��ف، راهکارهایی ب��رای برطرف 

کردن نیازها ارائه دهند. 

در ح��ال حاضر، گ��زارش فعالیت ه��ای روزان��ه در کانال تلگرامی هم گذاش��ته 

می شود. برای افزایش آگاهی و مهارت والدین، به ویژه مادران، کارگاه هایی هم 

برگزار می کنیم.

 آیا همه فعالیت های حسینیه کودک شهید چمران متمرکز بر تربیت 
کودک است؟

عالوه بر ارائه خدمات حضوری و مستقیم تربیتی به کودکان، ما به فعالیت های 

پژوهش��ی، تولید محصوالت فرهنگی ویژه ک��ودکان، برگزاری کارگاه های ویژه 

والدین و خدمات مشاوره ای هم می پردازیم. در درجه اول، هدف گروه پژوهشی 

ما ارزیابی کودک و خانواده اس��ت و بع��د از آن ارائه الگوهای رفتاری و ارتباطی 

با کودک، شناس��ایی نیازها و ارائه راهکار ب��رای حل معضالت بچه ها مورد نظر 

ماست.

واحد آموزش و پژوهش حس��ینیه کودک ش��هید چمران عالوه بر مستندسازی، 

ب��ه اس��تخراج و تدوی��ن خروجی های��ی از فعالیت ه��ای مطالعات��ی تربیت��ی هم 

می پردازد. این پروژه ها به س��فارش مؤسس��ات تربیتی و سازمان های فرهنگی 

انجام می پذیرد. این واحد نوشتن طرح درس ها را هم بر عهده دارد تا روش های 

آموزشی ما ارتقا پیدا کند.

عالوه بر این، هم چنین احس��اس نیاز کارگاه هایی را برای ترویج ش��یوه صحیح 

ارتب��اط م��ادر و فرزند و فراهم س��ازی فرصت ه��ای تجربه ای ک��ه در خانه ممکن 

نیس��ت، طراح��ی و برگ��زار کرده ایم؛ مث��ل کارگاه آرد و خمی��ر، »آب و حباب« با 

موضوع آب بازی و کارگاه »هم سفر« با موضوع اردوی مشترک مادر و کودک.

همچنی��ن در ط��ی کار به این نتیجه رس��یده ایم ک��ه در تربیت ک��ودکان پیش از 

دبس��تان در ح��وزه کت��اب و اس��باب بازی مناس��ب ب��رای کار با بچه ه��ا به ویژه با 

محتوای مذهبی خأل داریم.

 یکی از ش��یوه هایی که برای گسترش روش و محتوای آموزشی حسینیه کودک 

شهید چمران انتخاب شد، طراحی کتاب ها و اسباب بازی هایی است که به پدر، 

م��ادر و مربیان امکان فعالیت مناس��ب ب��ا کودکان را می دهد. محت��وای بازی و 

فعالیت، در تمامی این بس��ته ها، مذهبی است، مثل بسته »من و هیئت« و بسته 

»من و خیمه« )تعزیه عروسکی(.
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سید مرتضی حسینی - با جستجویی ساده درباره »مدرسه طبیعت« با مکانی آشنا 
میش��وید که در پی احیای کودکی های ش��ادمانه در محیط بی��رون و دل طبیعت 

است. ایده مدرسه طبیعت ما را به مدرسه »کاوی کنج«، نخستین مدرسه طبیعت 

ایران در مشهد کشاند؛ مدرسه ای در انتهای بزرگراه آزادی مشهد و در حاشیه ای 

دنج و آرام. سردِر مدرسه بر مبنای خواست مالک خّیر آن، هیچ تابلویی نداشت. 

این مدرسه در ابتدا در» مرکز رشد فناوری کشاورزی« قرار داشته و پس از مدتی 

در تابستان 1393 به این محل منتقل می شود. 

خانم»ش��بنم اس��ماعیلی« از کارکنان مجموعه، با رویی گش��اده به اس��تقبالمان 

می آی��د. وارد محوطه ای باز ش��ده و پس از ورود به دفتر که اتاقی س��اده و قدیمی 

اما با دکوری پرنش��اط در سمت چپ محوطه بیرونی است، با آقای»عبدالحسین 

وهاب زاده« مؤسس مدارس طبیعت در ایران مواجه می شویم که از ما می خواهد 

نخست از مدرسه دیدن کنیم.

برخالف انتظار، به جای فضای ش��یک و کادربندی شده) شبیه پارک های مدرن 

ام��روزی و ب��ا وس��ایل ب��ازی رنگارنگ( ب��ا محیطی ب��از، خاکی، دس��ت نخورده و 

سامان نیافته مواجه می شویم.

 فضایی حدود 8000 مترمربع بدون هیچ سازه برجسته انسانی، محوطه مدرسه را 

ش��کل می دهد که سهم اندکی از آن به فضای بسته اختصاص دارد. سادگی بیش 

از ح��د و بداهت فضا، به پیچیدگی و تلون مهدکودک ها طعنه می زند. یک راهروی 

خاک��ی، دفت��ر و اتاق ب��ازی بچه ها که به »ات��اق صورتی« معروف اس��ت را از هم جدا 

می کند؛ همین راهروی کوتاه هم با فنس از محوطه بازی بچه ها مجزا شده است. 

ب��ا ورود به فضای بازی، با کودکانی مواجه می ش��ویم که جمعی یا فردی در حال 

بازی هس��تند. آن روز عالوه بر کودکان مدرسه، از یک مهدکودک دیگر نیز برای 

بازدید از مدرسه آمده بودند. 

عده ای دور خانه درختی جمع ش��ده اند؛ تعدادی بازیگوشی گوسفندان در جایگاه 

حیوانات را تماشا می کنند؛ برخی مشغول بازی با خاک و گل هستند و.... 

کودکان رها ش��ده اند؛ هر چند اطراف آن ها مربیان نظاره گر فعالیت ها هستند. 

در ای��ن مجموع��ه آن ها ب��ه عنوان تس��هیلگر و نه مربی مهد ش��ناخته می ش��وند. 

اسماعیلی می گوید: »ما در مدرسه طبیعت به جای مربی، تسهیلگر داریم. مربی 

یعنی کس��ی که آم��وزش می دهد ولی در اینجا، آموزش مس��تقیمی وجود ندارد. 

تس��هیلگران دو وظیفه اصلی دارند؛ نخس��ت تأمین ایمنی کودک و دوم تس��هیل 

کردن کار و فعالیت های کودکان«.

به گفته او، تسهیلگر در جایی ممکن است کارگر بچه شود و او را در کاری که قصد 

انجامش را دارد کمک کند یا دریچه ای از تجربه جدید برای کودک باز کند. تسهیلگر 

ایده جدیدی به کودک نمی دهد. او با اش��اره به خانه درختی می گوید: »برای مثال 

همین خانه، ایده خود کودکان بوده که در کنار یک نجار آن را ساخته اند. نقشه اش 

و اینکه پالت هایش چگونه چیده ش��ود همه کار خود بچه هاست و نجار آن را محکم 

کرده اس��ت. با فعالیت بچه هاست که فضا ساخته ش��ده و می شود. یعنی در مسیر 

فعالیت بچه ها، نیازهایشان هم خودش را نشان می دهد.«

در بخش»کشت و کار« مدرسه، اسماعیلی بر مشارکت آزادانه کودکان در کشت 

و کار تأکید دارد و می گوید:»ما تنها در فضای مدرسه اعالم می کنیم که داریم در 

ای��ن بخش مث��اًل گوجه فرنگی می کاریم؛ بعد هر کدام از بچه ها که عالقه داش��ته 

باشند می آیند و مشارکت می کنند«. او درباره محتوای درسی و وسایل آموزشی 

نیز می افزاید: »مفاد درس��ی معین و س��اعت بندی مشخصی نداریم. همه چیز به 

خود بچه ها بازمی گردد. 

ما تلس��کوپ، کتابخانه و ذره بین و وسایل کمک آموزشی داریم که بنا به نیاز بچه ها 

در اختیارشان می گذاریم؛ یعنی باید خودشان متقاضی استفاده باشند«. در سمت 

کودکان؛ 
پادشاهان طبیعت
بازدید از مدرسه طبیعت  »کاوی کنج«
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تجارب موفق
پرونده پنجم

دیگ��ر حی��اط به گودالی می رس��یم که ه��دف از طراح��ی آن، تجربه ک��ودکان از 

ارتفاعات متفاوت و پنهان شدن است.

به نقطه آغاز گردشمان می رسیم، کودکی به گوسفندها غذا می دهد، دختربچه 

کوچکی با س��گی بازی می کند و آن طرف تر در محوط��ه نگهدای خرگوش ها و 

خوکچه های هن��دی، تعدادی از بچه ها جمع ش��ده اند. به گفته اس��ماعیلی در 

انتخاب حیوانات سعی می شود حیوانی انتخاب شود که امکان تعامل با کودک 

را داشته و مدرسه هم توانایی مدیریت آنها را داشته باشد. این حیوانات واکسینه 

می ش��وند و به مدرس��ه آورده می ش��وند و هم��واره نیز تحت نظارت دامپزش��ک 

هستند. 

بخش دیگر مدرس��ه، حوضچه ای پر از برگ پاییزی است و در نزدیکی آن چرخ 

س��فالگری ق��رار دارد که بچه ها گاه��ی اوقات با آن س��فالگری می کنند؛ البته 

تسهیلگران هم اصراری ندارند که تنها می توان با آن سفالگری کرد. این تخیل 

کودکان اس��ت که کاربری وس��یله را تعریف می کن��د. حوضچه دیگر، حوضچه 

گل است که بچه ها می توانند در آن گل بازی کنند. اسماعیلی درپاسخ به این 

س��ؤال ما که آیا بچه ها، پوشش��ی برای ممانعت از گلی ش��دن دارند می گوید: 

»خی��ر، بچه های م��ا از ابت��دای ورود در ح��ال خاک بازی و گل بازی هس��تند و 

هنگام خروج، لباس هایشان را عوض می کنند«.

ای��ن مدرس��ه رده بن��دی س��نی ن��دارد و ک��ودکان 3 ت��ا 12س��ال را می پذی��رد. 

اسماعیلی می گوید در حال حاضر برخی کودکان هر روز به این مدرسه می آیند 

و دانش آموزان مدارس دیگر، تنها اوقات فراغت یا روزهای پنجشنبه می آیند. 

شهریه مدرسه هم بستگی به میزان حضور در مدرسه دارد؛ ثبت نام 9 ماهه با یک 

جلسه یا دو جلسه فرق دارد. البته این مدرسه برای کودکان مدارس دیگر به مثابه 

اردوی یک روزه هم پذیرش دارد. 

 قانون به مثابه یک تجربه
در این مدرس��ه قوانین��ی وجود دارد که محدود و معطوف به ایمنی بچه هاس��ت. 

در هنگام ورود کودک به مدرس��ه قوانین اعالم می شود. این قوانین به این شرح 

هس��تند: در فضای باز دستشان را به دهان و چشمانشان نزنند. پیش از خوردن 

چاش��ت دستشان را بش��ویند. همه س��ر چاش��ت به موقع حاضر ش��وند. وسایل 

بچه های دیگر را خراب نکنند. به خود، بچه های دیگر یا محیط و حیوانات آسیب 

نرسانند. 

اسماعیلی می گوید پروس��ه قانونگذاری با خود بچه ها به صورت مداوم بازنگری 

می ش��ود. برای مثال همین قانونی که وس��ایل دوس��تانمان را خراب نمی کنیم 

قانون اضافه شده خودشان است. 

قانون در اینجا به تأمین امنیت بچه ها می پردازد اّما به مثابه ابزار قدرت تسهیلگر 

نیس��ت. بچه ها در مدرسه طبیعت بسترهای متفاوتی را تجربه می کنند و قانون 

هم بستری اجتماعی برای تجربه کودکان است. البته در اینجا، تعداد قوانین باید 

محدود باشد و همچنین دست و پا گیر هم نباشد ولی به منزله امری که باید تجربه 

شود وجود دارد.

 سیستم تشویق و تنبیه
 از سیس��تم تشویق و تنبیه در مدرسه می پرس��یم. اسماعیلی می گوید: »تحت 

این عنوان نداریم؛ ما بازخورد داریم؛ بدین معنی که تنبیه آن چیزی اس��ت که 

بچه نمی داند اگر کار اش��تباهی کند چه چیز در انتظارش اس��ت. اّما در اینجا 

بچه ها می دانند در صورت اش��تباه و تخط��ی از قوانینی که خود پذیرفته اند، از 

انجام فعالیتی که دوس��ت دارند به مدت 10دقیقه محروم می شوند؛ یا باید در 

ات��اق صورتی بمانند. هر چند این اتاق صورتی هم جای بازی اس��ت اّما گاهی 
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این اتاق میان کودک و فعالیتی که مورد عالقه اش بوده فاصله می اندازد. 

 آشتی با بدن
یکی از نقدهای جدی متولیان مدرسه طبیعت به روند فعلی زندگی کودکان این 

اس��ت که کودک در خانه یا مدرس��ه بدن خود را فراموش می کن��د. درحالی که از 

منظر آنان تعامل میان فعالیت های بدنی، رشد ذهنی و عاطفی خیلی مهم است. 

در مدرس��ه طبیعت کودکان با بدن هایش��ان در چالش هستند و آن را در موقعیت 

ریس��ک و ترس ق��رار می دهند؛ اینک��ه روی طن��اب راه بروند یا آویزان ش��وند. این 

فعالیت بدنی، روی نظام شناختی و هم مدیریت بدنشان تأثیر مثبت دارد. بچه ها 

هنگام حضور در مدرسه با توجه به فضای باز آن، کمتر سرما می خورند؛ چرا که هم 

افزایش فعالیت، سیس��تم ایمنی بدنشان را تقویت می کند و هم به دلیل باز بودن 

فضا، احتمال پخش ویروس کمتر است. 

در واکاوی »مدرس��ه طبیعت  کاوی کنج«، پای صحبت مؤسس آن نیز مینشینیم. 

»عبدالحس��ین وهاب زاده« متولد 1326 سبزوار، در س��ال 1384 برنده »جایزه 

ملی محیط زیس��ت ایران« شد و سه س��ال بعد هم به عنوان »خادم محیط زیست« 

مورد تقدیر شهرداری تهران قرار گرفت. »بوم شناسی علم عصیانگر«، »مقدمه ای 

بر اکولوژی رفتار« و »اخالق محیط زیست« از جمله آثار تألیفی و ترجمه ای اوست 

که جوایز گوناگونی را در جشنواره های انتخاب کتاب سال از آن خود کرده است. 

از جمل��ه آخری��ن آثار این بوم ش��ناس و فعال عرصه محیط زیس��ت، کتاب»کودک 

و طبیعت« اس��ت که به نوعی درس��نامه مدرس��ه طبیعت نیز محس��وب می شود و 

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد آن را منتشر کرده است. 

 وقتی تربیت »دانشمند خردسال« شادی را از کودک می گیرد

وهاب زاده درباره انگیزه خود از تأسیس مدرسه طبیعت می گوید:» من به عنوان 

یک معلم در طول سال های فعالیتم، شاهد افت روزافزون عالقه دانش آموزان و 

دانشجویان به درس خواندن بودم. به این نتیجه رسیدم که آموزش زودهنگام، 

کودکان را از عالیق ش��ان دور می کند. آموزش کودکان گاهی از سه سالگی در 

مهدها آغاز می شود.  توقع خانواده از آموزِش هر چه بیشتر به کودک باعث شده 

تا مهدکودک ها، مدرسه شده اند. آن ها »دانشمند خردسال« تربیت می کنند و 

از بچگی کردن و ش��ادمانی کودکان جلوگیری می کنن��د. این کودک در آینده 

از تحصی��ل و تحقی��ق فراری می ش��ود. اّما حض��ور در طبیعت و اج��ازه کودکی 

و ش��ادمانی کردن، انگی��زه و عالقه به تحصی��ل و یادگیری ایج��اد می کند. من 

به عنوان یک »بوم ش��ناس« آینده محیط زیس��ت ای��ران را در خطر می دیدم. من 

خود را مسئول پرداختن به تعلیم و تربیت نمی دانستم و درآغاز بیشتر با دغدغه 

محیط زیستی وارد این مبحث شدم«. 

 کودک؛ موجودی جهانی
وه��اب زاده با رد هرگونه تمای��ز میان کودکان می گوید ما اص��اًل کودک ایرانی، 

ژاپن��ی یا برزیلی نداریم. او تقس��یمات پایین ش��هری، باال ش��هری، روس��تایی و 

ش��هری را نی��ز چندان قب��ول ندارد؛ چ��را که کودک بر اس��اس غرای��ز ذاتی اش 

عمل می کند. ک��ودک را اگر آزاد بگذاریم می خواهد به محیط طبیعی برود و با 

س��نگ، آب و خاک بازی کند: »تحقیقات نش��ان می دهد دغدغه های بچه های 

سرخ پوس��ت برزیلی، دانش آموزان پرتغالی و بچه های��ی که در منهتن نیویورک 

هس��تند مانند هم اس��ت. بنابراین بچه ها هنوز وارد فض��ای فرهنگی آن جامعه 

نشدند. 

درس��ت اس��ت که بچه حتی پیش از دنی��ا آمدن نیز تحت تأثی��ر فرهنگ خود قرار 

می گیرد اّما این تأثیر حدی دارد. کودک تا س��ن 12س��الگی بیش��تر تحت تأثیر 

تمایالت ذاتی خویش اس��ت و بر مبنای این تمای��الت دلش می خواهد در فضای 

بیرون و با عناصر طبیعت بازی کند؛ آن هم بازی رها، سازمان نیافته، کنترل نشده 

و بدون مرز«. 

 بازی با حیوانات
وهاب زاده عش��ق ب��ه حیوانات را ب��ه معنای انس ب��ا طبیعت معن��ا می کند. از 

نظ��ر او، حیوان بر رش��د عاطفی بچه ه��ا تأثیر جدی دارد. چ��ون در این تعامل 

هم��ه احساس��ات منفی و مثب��ت کودک درگیر می ش��وند. ک��ودکان با حیوان 

حتی خیلی س��ریع تر از یک کودک دیگر ارتب��اط برقرار می کنند. بدین ترتیب 

در تعام��ل ب��ا حیوان ترس و ش��وق را از نزدیک تجربه می کنن��د. بخش بزرگی 

از توانای��ی ذهن��ی هم در فاصله میان همین ش��وق و ترس تنظیم می ش��ود. او 

درباره عوارض احتمالی حضور حیواناتی مانند س��گ در این مدرس��ه طبیعت 

می گوی��د: »در محی��ط زندگی ما از قدیم س��گ نگهبان و چوپان وجود داش��ته 

اس��ت، پس چی��ز غریبی نیس��ت. ضمن اینکه م��ا به هیچ وجه نگهداری س��گ 

در من��زل را تش��ویق و ترویج نمی کنی��م! می خواهیم کودک هم��ان طور که با 

حیوانات دیگرآش��نا می ش��ود با سگ هم آشنا ش��ود. در مدرسه طبیعت کسی 

نباید از حیوانی پروایی داشته باش��د. چون می خواهیم ترس غریزی کودکان 

در اینجا تلطیف ش��ود. این احساس، بذر عشق و احترام به طبیعت در آینده را 

در وجود وی می کارد. 
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 کنجکاوی و فعالیت بدنی 
وهاب زاده کنجکاوی و فعالیت بدنی را عناصر اصلی مدرسه طبیعت برمی شمرد. 

او بر اهمیت رش��د همه جانبه اس��تعدادهای حرکتی، عاطفی، حسی و شناختی 

کودک تأکید دارد و این را هدف اصلی مدرس��ه طبیعت می داند. آن چیزی که از 

ن��گاه او، در نظام فعلی مدارس و مهدکودک ها مج��ال نمی یابد و این نهادها تنها 

به رش��د ش��ناختی کودک )آن هم عمدت��ًا به جنبه های حفظ��ی( می پردازند: »در 

این مدرس��ه دویدن به قوی ش��دن جس��م کودک و بازی های طنابی و باال رفتن از 

درخت و س��ایر فعالیت های مش��ابه به تقویت حس تعادل، منجر می ش��ود. وقتی 

کودک به طور خودانگیخته حل مس��ئله می کند، موجب رشد خالقیت می شود. 

درکالس، این خالقیت اتفاق نمی افتد بلکه طبیعت کالس واقعی خالقیت است 

و معلم ه��م الزم ندارد. تعامل اجتماعی الزم و مؤث��ر، درکالس رخ نمی دهد؛ چرا 

ک��ه کودک چندان مجال حرف زدن و ارتب��اط آزاد با دیگر کودکان را ندارد. اّما در 

مدرسه طبیعت، بچه ها با یکدیگر بازی، دعوا، مصالحه و همیاری دارند و همدیگر 

را می شناس��ند و اجتماعی می ش��وند. به دلیل حضور بچه ها از سنین مختلف در 

کنار هم،کودکان حمایت از یکدیگر را هم می آموزند. هنگام بازی در قسمت هایی 

که متقاضی زیاد دارد، خود بچه ها بدون اینکه کسی بگوید صف می بندند اّما اگر 

بچه کوچک تری بخواهد بدون صف از آن استفاده نماید به او اجازه می دهند. این 

اتفاق ها در فضایی رخ می دهد که کودکان محدود نباشند، کنترل چندانی نشوند 

و اجازه تجربه مستقیم طبیعت را داشته باشند.«

 به رسمیت شناختن عالئق کودکان
وهاب زاده، کودکان را »امپراتور مدرسه طبیعت« می نامد و می گوید ما عالئق بچه ها 

را به رسمیت می شناسیم؛ اگر بچه ای می خواهد در انزوای خودش بازی کند این 

اجازه را دارد. وهاب زاده یکی از اشکاالت نظام آموزشی امروزی غرب را این می داند 

که بچه ها از طریق برنامه های مشارکت اجتماعی و بارش فکری با جمع هماهنگ 

می ش��وند و این عیب بزرگی اس��ت، چ��ون آن های��ی را که به طور ذات��ی انزواطلب 

هستند به حاشیه می راند و کودک گمان می کند که مشکلی دارد؛ در حالی که یک 

فیلسوف، شاعر و دانشمند نظریه پرداز از همین انزوا ممکن است حاصل آید. 

 نهادهای متولی و مسیر کسب مجوز
درابتدای راه، هیچ نهاد متولی که به ما مجوز بدهد را نداشتیم. در نهایت سازمان 

محیط زیس��ت به همت آقای درویش که خودش یک فعال محیط زیس��تی است و 

اکنون مسئول دفتر مش��ارکت های مردمی سازمان نیز است از ایده ما پشتیبانی 

کرد. س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت هم به تدریج متقاعد ش��د که باید بر دامنه 

پشتیبانی خود بیفزاید. اخیرًا خانم »ابتکار« از یکی از مدارس طبیعت بازدید کرد. 

ایش��ان حتی درکمیسیون محیط زیس��ت مجلس هم از طرح این مدرسه حمایت 

کرده ان��د و نماینده ای هم به مراس��م افتتاحیه رس��می اولین مدرس��ه در مش��هد 

فرستادند.

 چالش های پیش رو
وه��اب زاده چالش های پیش روی مدرس��ه طبیعت را تا حدی ش��بیه چالش های 

پیش روی »میرزا حس��ن رش��دیه« در اواخر دوره قاجار می داند که برای تأس��یس 

مدارس نوین در شهرهای مختلف مرارت های زیادی کشید؛ چرا که در ابتدا جامعه 

نمی دانست این مدارس چه می خواهد:

»آموزش و پروش می پرسد چرا اسم مدرسه را به کار می برید؛ هر کدام از سازمان ها 

با سوءظن به مدرسه نگاه می کنند. مأمور بهداشت در بازدید از مدرسه هر آنچه را 

که ما مدال افتخار خود می دانیم عیب مدرس��ه بر می شمرد)با خنده( خاکبازی، 

باال رفتن از درخت و آبی که ممکن اس��ت آلوده باشد، دویدن بچه ها و... در حالی 

که این همه چیزهایی است که ما می خواهیم اتفاق بیفتد. بازی با خاک، سیستم 

دفاع��ی کودک را باال می برد. بچه ای که با حیوان س��روکار دارد سیس��تم دفاعی 

بدنش کامل می ش��ود. یکی از عوامل افزایش بیماری های خودایمنی، این است 

که بچه ها با آنچه که به طور طبیعی سیس��تم ایمنی بدنشان را فعال کند سرو کار 

ندارند و در بزرگسالی، بدن علیه خودش یا چیزهای بی خطر عمل می کند. البته 

خیلی از کس��انی که درابتدا با س��وءظن به این مدرسه نگاه می کردند به تدریج به 

آن پیوسته اند«. 

او معتقد اس��ت برای بس��یاری از خانواده ها دانشمند ش��دن و موفقیت تحصیلی 

بر س��المت، نش��اط و خالقیت ک��ودک اولوی��ت دارد. اینکه خان��واده اجازه بدهد 

کودکش، کودکی کند چالش بزرگ اجتماع ماست که نظام آموزش ما را فلج کرده 

اس��ت. ما با نظام آموزش��ی مواجهیم که ذهن کودک را لوح محفوظی می داند که 

ه��ر چیزی را باید در آن درج کرد، در حالی ک��ه او بیش از آموزش نیاز به یادگیری 

از راه تجربه دارد. با جامعه ای مواجهیم که گمان می کند خالقیت از کالس بیرون 

می آی��د و اجازه نمی دهد بچه ب��ازی آزاد را تجربه کند و از این طریق خالق ش��ود. 

ک��ودک را موج��ودی ناتوان می داند که هر چیزی را بای��د برایش تأمین کرد و به او 

اجازه نمی دهد امور خودش را پیش ببرد. جامعه ای که بازی را لهو و وقت گذرانی 

می داند در حالی که بازی، تمرین زندگی اس��ت. از طریق بازی اس��ت که کودک 

رشد همه جانبه می کند. 
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گزارش - ناصر باغستانی - تاکنون شیوه های آموزشی مختلفی برای تربیت کودکان ارائه شده است؛ از کسانی که بهترین مربی را »طبیعت« می دانند 
و اصل را بر کوشش و جوشش ذاتی کودک می گذارند تا آنان که می خواهند کودکی همه کاره تحویل پدر و مادر دهند؛ کودکی که با یک اشاره مثل 
بلبل انگلیسی صحبت کند یا برقصد و موسیقی بنوازد تا وسیله ای شود برای سرگرمی دیگران و همچنین فخر مادر در محافل خانوادگی. اما در این 
میان مدلی از تربیت هم وجود دارد که با شیوه های مرسوم یا حتی شیوه های بدیع غربی فاصله ای زیاد دارد. در این مدل، اساس تفکر بر محوریت 
مسجد بنا نهاده شده و اعتقاد بر این است که همانند صدر اسالم باید محل تربیت و آموزش در مسجد باشد. یکی از نمونه هایی که تمام تالش خود 
را معطوف به اجرا و احیای این مدل کرده است، مسجد صنعتگران مشهد است. این مسجد اصال شبیه مساجد معمولی نیست؛ روی زمین ورودی 
مسجد، »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« نوشته شده است؛ روی فرش های مسجد با پارچه های سفید پوشانده شده است و دور تا دور مسجد 
کتابخانه است؛ کتابخانه ای بدون قفل و مامور و پر از کتاب های متنوع برای تمام سنین. این مسجد از اول صبح تا ظهر همچون مدرسه پر است از 
بچه های قدونیم قدی که همگی پیراهن های سفید بدون یقه بر تن دارند و شلوارهای پلنگی به پا. کیف هایشان هم شبیه کوله سربازان است و پشت 
کیف ها پر است از عکس شهدا و پیام های مذهبی. این دانش آموزان درس های دبستان تا دبیرستان را همچون مدارس دیگر می خوانند و آزمون 
پایان ترم را به صورت آزاد می دهند؛ کالس جداگانه ای ندارند و همگی روی زمین می نشینند و معلمانشان )به جز موارد خاص( روحانی هستند. 
شاید بتوان یکی از ویژه ترین برنامه های این »مسجد- مدرسه« را مراسم نماز آن دانست. در این مراسم، دانش آموختگان عبا بر دوش چند دقیقه 
قبل نماز شروع به همخوانی صحیفه سجادیه می کنند و عده ای از آن ها هم در خارج از فضای مسجد و چهار طرف میدان بیت المقدس، اقامه اذان 
می کنند. سپس نماز اقامه می شود. بین دو نماز، بچه ها دعای وحدت را می خوانند. بعد از دو نماز هم ابتدا چندین صفحه قرآن خوانده می شود. سپس 
قسمت هایی از نهج البالغه و پس از آن دعا برای پدر و مادر در صحیفه سجادیه  و بعد از آن هم برنامه سخنرانی.  این حجم از برنامه مذهبی فشرده، من 
را به این فکر فرو میبرد که آیا یک مراسم نماز که حدود 2 ساعت طول می کشد، بچه ها را خسته و دلزده نمی کند؟ و آیا این حجم از آموزش مستقیم 
برای کودکان کسل کننده نیست؟ برای پاسخ به این سواالت با حجت االسالم صرافیان، امام جماعت مسجد صنعتگران که به معنای واقعی مدیر این 

مسجد است و نهضت ویژه ای را به راه انداخته، درباره این شیوه آموزشی و همچنین شیوه های آموزشی رایج به گفت وگو نشستیم.

فرار از فاضالب مدرنیته!
گفتگو با حجت االسالم صرافیان، امام جماعت و مدیر مسجد صنعتگران

 درباره دوره های آموزشی ویژه  این مسجد



119
 شماره 34-زمستان96

تجارب موفق
پرونده پنجم

 چه شد که به فکر ایجاد مجموعه آموزشی اینچنینی افتادید؟
رهبری در پیامی که در س��ال 89 برای گردهمایی اقامه نماز داده اند،  بر ارتباط 

ک��ودک با مس��جد از لحظه تولد تاکی��د دارند. همچنین عن��وان کرده اند که امام 

جماع��ت بای��د نوعی رفت��ار کند که والدین با ذوق و ش��وق تمایل داش��ته باش��ند 

فرزندشان را به مسجد ببرند تا امام جماعت در گوش بچه ها اذان و اقامه بگوید. 

اگر قرار اس��ت که مسجد را به معنای واقعی خودش که در سیره اهل البیت بوده 

است، داشته باشیم باید آن را مکان تعلیم و تربیت بدانیم. 

اولین داستان از کتاب داستان و راستان شهید مطهری این است که پیامبر وارد 

مسجد شدند و مشاهده کردند دو حلقه در مسجد است. یک حلقه در حال دعا و 

عبادت هستند که معمواًل به سکوت نیاز دارند و حلقه  دیگر مشغول تعلیم و تعلم 

هستند که طبیعتًا در آن مذاکره است. 

ای��ن نش��ان می دهد ک��ه در تعلیم��ات پیامبر به هر دو این ها توصیه ش��ده اس��ت. 

پیامب��ر می گوین��د ه��ر دو خ��وب اس��ت ام��ا م��ن ب��رای تعلیم فرس��تاده ش��ده ام. 

اگ��ر قرار اس��ت مس��جد جایگاه تعلیم باش��د، ب��ه طور طبیع��ی باید قب��ل از اینکه 

دانش آم��وز برای تعلیم و تعل��م بدان ورود کند، همراه والدین خودش به مس��جد 

بیای��د. مس��جد م��کان عموم��ی اس��ت و مث��ل مکان ه��ای آم��وزش و پ��رورش که 

مکان خصوصی اس��ت و حتی برای خ��ود اولیای بچه ها خارج از زمان مش��خص 

بس��یار مح��دود می باش��د، نیس��ت و در مس��جد کاماًل برعکس اس��ت. ع��الوه بر 

ای��ن در نظ��ام تربی��ت دینی چ��ون دین ب��ه ما س��فارش کرده ک��ه بچه هایت��ان را 

از یک��ی دو س��الگی ب��ا برخ��ی ح��رکات نماز آش��نا کنی��د و جای��گاه اصل��ی نماز 

ه��م مس��جد اس��ت بای��د ک��ودکان را با حف��ظ ش��رایط دیگر ب��ه مس��جد بیاورند.

 چق��در از  آموزش هایی که در مس��جد قرار اس��ت انج��ام گیرد باید 
مس��تقیم، و چه مقدار باید غیرمس��تقیم باشد؟ آیا ش��ما موازین آموزش 

غیرمستقیم را در کار خود رعایت می کنید؟
بل��ه. آموزش های مذهبی حتی برای دبیرس��تانی های ما غیرمس��تقیم اس��ت. 

من به مربی ها می گویم هر چه برای بچه ها کوه و اس��تخر و برنامه های جهادی 

بیرونی و... بگذارید کم اس��ت. صد برابر آنچه به گ��وش این ها می خوانید اردو 

بروی��د. چ��ون در  اردو بچه ه��ا قرار اس��ت از من مربی ببینند آنچه را در مس��جد 

شنیده اند.

 

 برخی معتقدند کودک باید بیشتر با طبیعت سر و کار داشته باشد 
تا صرف وقت فراوان برای خواندن و ش��نیدن. در نظام آموزش��ی شما اما 
روزی 4 ت��ا 6 صفح��ه ق��رآن خوان��ده می ش��ود و اعمال عب��ادی زیادی از 
ک��ودک تقاضا می ش��ود؛ حتی مش��اهده می ش��ود ک��ودکان در اینجا از 
ساعت 11 تا 13 درگیر  مراسم نمازند. آیا این برای یک کودک 7 تا 12 

ساله خسته کننده نیست؟
م��ا معتقد به تمرکز ب��ر روی نخبگان هس��تیم.  اهتمام به نخب��گان امر معقولی 

اس��ت و باید توانمندی ه��ای این افراد از حال��ت بالقوه به بالفعل تبدیل ش��ود. 

چ��را همان ط��ور ک��ه نخبه ه��ای مختلف��ی مث��ل نخب��گان سیاس��ی، ورزش��ی، 

علم��ی و ..  داری��م، نخب��گان فک��ری و اعتق��ادی را شناس��ایی نمی کنی��م؟ این 

بی توجه��ی ام��کان از بی��ن رفت��ن ای��ن نخبه ه��ا را فراه��م می کن��د و م��ا دنبال 

ای��ن هس��تیم ک��ه نخبه ه��ای اعتق��ادی و اخالق��ی را از تم��ام س��نین در  اینج��ا 

جم��ع کنی��م.  البته ب��رای اف��راد زیر 7 س��ال فقط با حض��ور پ��در کار می کنیم 

چ��ون معتقدی��م اگ��ر قرار اس��ت پس��ر درس��ت تربیت ش��ود بای��د م��رد تربیتش 

کن��د. ع��الوه بر ای��ن معتقدی��م مربی اصل��ی همان مربی 150س��اعته اس��ت؛ 

یعن��ی دانش آم��وز 18س��اعت با مربی اس��ت اما 150س��اعت با پدرش اس��ت. 

اگ��ر قرار اس��ت مرب��ی 18س��اعته اثر خ��ود را بگ��ذارد باید مربی 150س��اعته 

درس��ت عمل کن��د بنابراین م��ا روی نقش پدر و م��ادر خیلی تمرک��ز می کنیم.

 ن��وع مواجهه کودکان تربیت ش��ده در اینجا با رس��انه های عمومی 
مانند تلویزیون چگونه است؟ قطعًا آموزش های تلویزیون با آموزش های 
اینج��ا تناقض هایی دارد. آیا دانش آموزان ش��ما به تناق��ض رفتاری دچار 

نمی شوند؟
عل��ت اینک��ه بچه ها پ��ای تلویزیون می نش��ینند این اس��ت که س��رگرمی بهتر از 

تلویزی��ون در خانواده ه��ا نیس��ت. مرب��ی بررس��ی می کن��د و والدی��ن را توجی��ه 

می کند که با س��رگرم ک��ردن بچه ها به کارهای مختلف توجه ه��ا را از تلویزیون 

پرت کند. مثاًل دیش��ب خودم در خانه آن قدر با پس��رم که کالس شش��م اس��ت 

ح��رف زدی��م ک��ه وق��ت مش��اهده تلویزی��ون نداش��تیم. تلویزی��ون کاری ک��رده 

ک��ه اهال��ی خان��ه ب��رای ح��رف زدن با ه��م حرفی نداش��ته باش��ند. ب��ه عبارت 

دیگ��ر ق��درت گفتار را گرفته اس��ت. ام��ا اگر کودک را تش��ویق کنی��م کارهایی 

را در خان��ه پیگی��ری کن��د و از پ��در و م��ادر س��ؤال کند یا پ��در و م��ادر از کودک 

س��ؤال کنن��د مش��کل ح��ل می ش��ود. یک��ی از کاره��ای قش��نگی که دوس��تان 

طراح��ی کرده ان��د دورهمی ه��ای خانوادگ��ی اس��ت. ای��ن دورهمی ه��ا ان��واع 

برنامه ه��ای جال��ب مثل معم��ا دارد که بس��یار وق��ت خانواده ها را پ��ر می کند.

 آیا این افراد با کسی که در این فضا نبوده قدرت بحث و تبادل نظر 
دارند؟ با نه، یک موجود استریلی می شوند که قدرت بحث با افرادی که 

در این فضا نیستند را ندارند؟
بچه های اینجا نه تنها  اس��تریل نیس��تند بلکه کاماًل مردمی هستند. آن قدر که 

ارتب��اط ب��ا مردم در فضای مس��جد امکان پذیر اس��ت، در هیچ فضای آموزش��ی 

فراهم نیس��ت. مث��اًل در بازترین محیط های آموزش و پ��رورش پدر و مادرها هم 

گاه��ا اج��ازه ورود بی قید و ش��رط ب��ه آنجا را ندارن��د. یعنی بازتری��ن فضا برای 

ارتباط با عموم مردم همین مدل مدرسه در مسجد است؛ حتی حوزه ها هم این 

س��ؤال را از من می پرس��ند، من می گویم خوِد حوزه علمیه اس��تریل تر است! به 

عنوان مثال یکی از رفقا می گفت من س��ه سال کنار حوزه ای زندگی می کردم، 

یک بار به من اجازه شرکت در نماز جماعتشان را ندادند.

 یک��ی از برنامه ه��ای م��ا در این زمینه برجس��ته ک��ردن نقش پدر و مادر اس��ت. 

ب��ه ازای ه��ر 5 دانش آم��وز باید یک پدر در کالس حضور فعال داش��ته باش��د تا 

وقت معلم فقط صرف برنامه های آموزش��ی بش��ود. بدین ترتی��ب با حضور پدر، 

خ��ود ب��ه خود نظ��م در کالس حکمفرما می ش��ود . ای��ن تحت نظر ب��ودن مانند 

تح��ت نظر پلیس بودن نیس��ت؛ وقتی پدر با فرزن��دش در کالس حضور دارد یا 

اردو م��ی رود، فرزند آرامش دارد و کس��ی را هم اذی��ت نمی کند و انگیزه ای هم 

برای اذیت کردن ندارد. حضور پدرها س��ود فراون دارد که یکی از آنان آشنایی 

دانش آموزان با مش��اغل مختلف است. بچه ها یک روز مهندس نفت می بینند، 
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روز دیگ��ر یکی از کارمندان اداره دارای��ی را می بینند و ...آن هم نه نگاه صرف 

بلک��ه اخالق پ��دران را هم می بینند و بدین ش��کل بچه ها در این فضا با اقش��ار 

مختل��ف جامعه ارتب��اط دارند... البته  م��ا نمی گذاریم تفکرات بیم��ار وارد کار 

ش��ود؛ چون معتقدیم این کار به معنای اجتماعی کردن نیس��ت. هر آدم عاقلی 

اگر بداند در این مدرس��ه امکان دارد فرزندش با آدم معتادی در ارتباط باش��د 

جلوی این را می گیرد.  ما عصرهای پنجشنبه کالس حوزه علمیه پدران داریم 

و ق��رآن، نهج البالغه، صحیفه س��جادیه، بیانات رهبری، خاطرات ش��هدا و ..را 

برس��ی می کنیم و معتقدیم اگر قرار اس��ت ک��ودک با نهج البالغ��ه و قرآن انس 

داشته باشد باید پدر و مادرش هم انس بیشتری با این ها داشته باشند.

 تمامی مربیان اینجا روحانی هستند. علت این امر چیست؟
چ��ون می خواهند دانش آم��وز را با قرآن و نه��ج البالغه و صحیفه آش��نا کنند و 

علی القائ��ده طلبه ه��ا توانایی چنی��ن کاری را دارن��د. ضمن اینکه این مس��ئله 

اعتماد عمومی جلب می کند. عمامه یک تأثیر خاصی بر روح و روان مربی دارد 

و ما قبل از اینکه به فکر متربی مان باش��یم باید به فکر مربی باش��یم که در برابر 

خیلی از لغزش ها تقریبًا بیمه ش��ود. چون مسیر مربیگری بسیار لغزنده است و 

هر چه کار جلوتر می رود زمینه های لغزش بیشتر می شود.

 برنامه ری��زی ش��ما این اس��ت که نخب��گان اعتقادی ای ک��ه پرورش 
می دهید حوزوی شوند؟

خیر. ما الزامی بر طلبه شدن نداریم؛ اما اصرار داریم اعتقاداتشان کامل شکل 

بگیرد بعد هر راهی را که خواستند انتخاب کنند. اگر این افراد قرار است دکتر 

بشوند یک دکتر نهج البالغه شناس شوند.

 آیا سیس��تم آموزش��ی ش��ما ب��ه خروج��ی رس��یده اس��ت؟ معموالً 
خروجی سیستم شما طلبه می شود؟

ما منتظر نیس��تیم که خروجی سیستم را وقتی بررسی کنیم که فرد به حوزه یا 

دانشگاه برود.  ما حوزوی شدن یا دکتر و مهندس شدن را خروجی نمی دانیم. 

ما خروجی را هر روز رصد می کنیم؛ برای مثال خروجی نمازی اس��ت که پدر و 

م��ادر از خواندن آن لذت می برند. خروجی کار ما این اس��ت که رضای خداوند 

در این عالم یک لحظه اضافه ش��ود. این خروجی همین طور که ادامه پیدا کند 

عواقب فوق العاده ای خواهد داشت.

 نق��د ش��ما ب��ه سیس��تم آموزش��ی علی الخص��وص مهدکودک ه��ا 
چیس��ت؟ ب��ا توجه ب��ه اینکه خان��واده ک��ودک را از 3س��الگی و در پیش 
دبس��تان ها از 5س��الگی واگذار می کنند و مشکلی که گاها پیش می آید 

چندگانگی تربیتی در مهد کودک ها صورت می گیرد؟
رهبر انقالب به سیس��تم آموزشی کشور می گویند فاضالب مدرنیته. ایشان در 

آبان ماه سال 80 می فرمایند: »آن روزی که استعمار به اصطالح موج مدرنیته 

را وارد ای��ن منطقه ک��رد، در واقع باید گفت فاضالب مدرنیت��ه را به این منطقه 

فرس��تادند! اول چیزی که آوردند، ابتذال فرهنگی، کش��ف حجاب و کاالهای 

مصرفی پس مانده بود یا حداکثر نظام های نسخ ش��ده درجه دو و س��ه آموزش و 

پ��رورش خود را آوردند؛ یعنی مردم را از همه جهت تحقیر کردند.« انگیزه های 

مربی��ان مه��د کودک ها چیس��ت؟ دنب��ال مادیات و ثروت هس��تند. ش��ما نباید 

چیزی بیش از انگیزه شان از آن ها توقع داشته باشید.  بیشتر آن خانم هایی که 

برای پول وارد این مراکز می شوند مشکالت اخالقی هم دارند. چه فایده ای در 

این سیس��تم است که من بخواهم آن را نقد کنم؟! از آن طرف هم یک عده پدر 

و مادر ک��ه وقت نگهداری بچه را ندارند کودکش��ان را به آنجا واگذار می کنند؛ 

یعنی باید اسم مهدکودک را به مراکز نگهداری کودکان تغییر داد.

 برخی از والدین مدعی هس��تند فارغ از جنبه نگهداری، کودک را 
برای اجتماعی شدن به مهد می سپارند. نظر شما در این باره چیست؟

چرا پدر پنج شنبه و جمعه کودکش را با خود بیرون نمی برد تا اجتماعی شود؟ 

پ��س در واقع والدی��ن می خواهند کم کاری ه��ای خود را به ض��رب پول جبران 

کنند و این کار غلطی است. 
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تجارب موفق
پرونده پنجم

مالحظات محیط آموزشی مهدکودک ها در گفت وگو با مدیر مدرسه حکمت بابلسر

باغ؛ بهترین فضا برای یادگیری

در تعلیم و تربیت، از برنامه درسی به عنوان یکی از عناصر چهارگانه یاد می شود. »محیط آموزشی � تربیتی« از جمله موارد مورد توجه در برنامه 
درسی است. آنچه معموالً از »محیط آموزشی« به ذهن متبادر می شود، مفهوم فضای فیزیکی است، درحالی که مهندس مجیدی مبتنی بر رویکرد 
سیستمی به طراحی نظام های آموزشی روایت متفاوتی از این موضوع ارائه می دهند. مهندس اردوان مجیدی بیش از بیست وپنج سال است که 
در حوزه فناوری اطالعات، مهندسی سیستم های اجتماعی و تعلیم و تربیت به پژوهش و فعالیت می پردازند. ایشان تحصیالت رسمی خود را در 
زمینه مهندسی نرم افزار به اتمام رسانده است و از سال 1375 فعالیت در زمینه طراحی معماری نظام آموزشی کشور را آغاز نمود. این مطالعات در 
سال 1388، به ایجاد مدرسه حکمت در شهر بابلسر به عنوان یک پایلوت در تحول نظام آموزشی انجامید.  هدف مدرسه حکمت،  ایجاد سؤاالتی 
برای نظام آموزشی موجود و به چالش کشیدن آن است. کتاب »نظام برتر، آینده آموزش و آموزش آینده« شاخص ترین اثر ایشان است که با تحلیلی 

آینده نگارانه، تحول نظام تعلیم و تربیت مطلوب را از منظر نیازشناسی جامعه اطالعاتی مورد بحث قرار می دهد.

گفت و گو
رضوان اسامی

 محی��ط و مکان یکی از ارکان الگوهای برنامه درس��ی اس��ت. به عنوان 
مقدمه درباره این باره توضیحی می فرمایید.

محیط آموزشی شامل »فضای فیزیکی« و »فضای روانی« می شود که این دو در تأثیر 

و تأثر متقابل با هم هستند. البته فضای روانی خیلی مؤثرتر از فضای فیزیکی است 

و عمومًا فضای فیزیکی در خدمت فضای روانی قرار می گیرد. ما می توانیم در یک 

محیط با امکانات محیطی بس��یار کم و محدود و معماری س��اده، اثر روانی مطلوب 

را بگذاریم. اینجا باید میان معماری »ساده« و معماری »نامناسب« تفاوت قائل شد، 

چون نامناس��ب بودن معماری منجر به اثر نامطلوب روانی  می ش��ود.درباره فضای 

روان��ی نیز چند مؤلفه اصلی وجود دارد که به نظر می رس��د در بحث تعلیم و تربیت 

خیلی مؤثرند و می توانند نقش��ی جدی داشته باش��ند. مؤلفه اول، »امنیت روانی« 

است. این امنیت با »ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزُنون « معنادار می شود؛ یعنی نسبت 

به حرکت روبه جلو، خوف و حزن بازدارنده نداشته باشند. مثاًل بچه به واسطه کاری 

که درگذش��ته انجام داده، تحقیر ش��ده اس��ت و محزون ش��ود؛ یا اینکه او را از آینده 

بترسانیم، که اگر این کار را بکنی این چنین می شود و آن چنان می شود، به گونه ای 

که قدرت و جرئت کار جدید را نداشته باشد!اگر کودک می خواهد دوچرخه سواری 

ی��اد بگیرد، باید طوری رفتار کنیم که متوجه باش��د اگر دقت نکند زمین می خورد. 

اگ��ر هم به زمین خورد، درد او تنها ناش��ی از زمین خوردن باش��د، نه چیز دیگر. اما 

اگ��ر بعد از زمین خوردن، او را دعوا، تحقیر و س��رزنش کنیم، ای��ن حرف ها در واقع 

ازبین برن��ده امنیت کودک اس��ت، زی��را کودک جرئ��ت و اعتمادبه نفس خ��ود را از 

دس��ت می دهد.البته این امر نسبی است، یعنی باالخره هر کس باید حتمًا نسبت 

به آینده اش مراقب باش��د، چون اگر هیچ خوفی نداشته باشد، حتی در راه رفتنش 

نیز دقت نمی کند و ممکن اس��ت آس��یب ببیند. اگر هیچ حزنی نداش��ته باش��د هم 

هیچ وقت از خطاهای گذشته تجربه پیدا نمی کند و عبرت نمی گیرد. خوف و حزنی 

که منجر به حرکت و تجربه شود، خوب است، اما خوف و حزنی که کودک را متوقف 

کند و کودک دس��ت به کاری نزند، درس��ت نیس��ت. به طورکلی در فضای فیزیکی 

باید استانداردهای ایمنی مربوطه رعایت شده باشد تا وقتی کودک در محیط بازی 

می کند، مدام نگران آسیب دیدنش نباشیم. البته دو واژه را می توان از هم تفکیک 

کرد؛ یکی »ایمنی « اس��ت، به معنای امن بودن در مقابل رخدادها و وقایع خارجی 

و حوادث��ی که ممکن اس��ت اتفاق بیفتد. دیگری »امنیت « اس��ت، یعنی مقابل این 

شرایط که کسی آگاهانه بخواهد به فردی آسیب وارد کند. در زبان فارسی هر دوی 

این واژه ها را به تسامح به معنی امنیت به کار می بریم.

 نظر شما درباره امنیت و حضور در محیط طبیعی چیست؟
ی��ک نکته در بح��ث امنیت، برقرار کردن ارتباط با محیط طبیعی اس��ت تا نیازهای 

عاطفی بچه ها در این فضا تأمین ش��ود. من اعتقاد دارم حتی در ش��هرهای بزرگی 

همچ��ون ته��ران، باغچه باید بخ��ش بزرگی از حیاط مدرس��ه و مهدکودک باش��د. 

بگذارید این طور بگویم که وقتی وارد فضای مدرسه ای در تهران هم می شوید، باید 

فکر کنید وارد فضای روس��تا شده اید. فضای مطلوب تربیت بچه ها »باغ« است. در 

چنی��ن فضایی که درخت و تپه و خاک و حیوانات وج��ود دارند، کودکان می توانند 

آرامش پیدا کنند. یکی از مهم ترین ابزارهای یادگیری به خصوص پیش از دبستان و 

اوایل دبستان، خاک بازی است.من از این منظر مشخصًا از رویکرد آقای وهاب زاده 

که در یکی دو سال اخیر در مدارس طبیعت ایجاد کرده اند، دفاع می کنم. مدرسه 
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ما هم از 8 سال پیش همین فضا را دنبال کرده است. از نظر من باغچه های کوچک 

در حیاط س��یمانی یا موزاییک ش��ده هم مطلوب نیست، چون باید همه فضا خاک 

باشد تا بچه ها هر جایی را که خواستند، تغییر بدهند. باغچه مدرسه ما این طوری 

اس��ت و بچه ها در جاهای مختلف آن باغبانی می کنند. مثاًل یک روز، در یک گوشه 

از باغ چند تا از بچه ها چندتکه آهن را جمع کردند و پالستیک کشیدند و گلخانه ای 

درست کردند. شاید اگر نگاه کنید این گلخانه ویژگی شیک بودن را ندارد، اما این 

گلخانه به دست بچه ها و باانگیزه خود آن ها درست شده است؛ و از گلخانه شیشه ای 

بسیار مجهز ساخته شده توسط مدرسه، برای ما ارزشمندتر است. آرامش روانی و 

خالقیتی که در تعامل کودک با طبیعت وجود دارد، در هیچ چیز دیگری نیست. 

 امنیت روانی چه مؤلفه های دیگری دارد؟
وجه دیگر فضای روانی، »احترام« است. چقدر احترام نسبت به بچه ها قائل هستیم 

و حرم��ت آن ها را نگه می داریم؟ هنگامی که یک بزرگ س��ال اش��تباهی می کند و 

ظرفی را می ش��کند، ما می گوییم: »فدای س��رتان! اش��کال ندارد، اتفاقی نیفتاده 

است«. آن شخص هم ممکن است ناراحت شود. ولی حاال فرض کنید که یک بچه 

لیوانی را می شکند. می گوییم: »حواست کجاست؟! چرا لیوان را شکستی؟!« و از 

این حرف ها. این طبیعت ما اس��ت که متأسفانه حرمت بچه ها را رعایت نمی کنیم 

و این برخورد باعث رفع امنیت می ش��ود. در حکمت ما محترمانه با بچه ها برخورد 

می کنی��م و البت��ه ای��ن احت��رام نباید طوری باش��د که به خش��ک بودن فض��ا و رفع 

صمیمی��ت بینجامد، بلکه باید با همان لح��ن بچگانه و محبت آمیز، اما محترمانه با 

کودک صحبت کنیم. یک وجه احترام هویت دادن به بچه است. در مدارس اغلب 

ب��ه بچه از نظر مکانی هویت نمی دهند. هر دقیقه ممکن اس��ت جای آن ها را تغییر 

دهند. در مدرسه حکمت هر بچه ای برای خود یک فضا و قفسه ای دارد که متعلق 

به خودش اس��ت. س��ال بعد هم از همان مکان و وسایل اس��تفاده می کند. و وقتی 

از مدرس��ه رفت هم میز و صندل��ی خود را با خود می ب��رد. از بوفه تا میز، صندلی و 

محیط و امکانات و استفاده از وسایل مدرسه، در این احترام به بچه ها نقش دارند. 

این احترامی که می گذاریم باعث ایجاد محیط روانی سالمی برای بچه ها می شود.

یکی دیگر از مؤلفه های فضای روانی »اختیار« است. اختیار یعنی به بچه ها اختیار 

انتخاب، عمل و تصمیم گیری بدهیم تا رفتار مناسب در محیط عملکرِد مختارانه را 

یاد بگیرند و مجبور نباشند که به طور کلیشه ای امور را انجام بدهند و مرحله به مرحله 

به آن ها بگوییم چهکار کنند. بچه هایی که در دوره س��نی پیش دبس��تانی هس��تند 

� ما به آن ها می گوییم »غنچه ها« � طبق حدیث در س��ن س��یادت هستند؛ خودشان 

تصمیم می گیرند و انجام می دهند و خیلی در برنامه و دس��تورات قرار نمی گیرند. 

در محیط مختارانه آن ها مجبور نمی شوند؛ هرچند ممکن است برای اینکه به خود 

آسیب نزنند، دامنه اختیاراتشان کم باشد. »نظم« مؤلفه دیگر در فضای روانی است 

ک��ه با اختیار ارتباط زی��ادی دارد. البته نوع نظم محیطی بنا به رده س��نی متفاوت 

اس��ت. من برای بچه های یک س��اله و دوساله که شیرخوار هس��تند، یک جور نظم 

محیط فراهم می کنم و برای بچه های سه و چهار و پنج ساله هم یک جور. بچه های 

شش و هفت ساله هم نظم محیطی دیگری الزم دارند. این بچه ها را اصاًل نمی شود 

ب��ا بچه های کالس دوم و س��وم ابتدایی مخلوط کرد. بچه های دوم و س��وم هم تازه 

وارد آن محدوده هفت سال دوم شده اند و باید کلیشه و در برنامه قرار گرفتن را یاد 

بگیرند. منتها نوع یادگیری این ها با بچه های چهارم و پنجم و ششم متفاوت است. 

به خاطر همین طراحی ساختمان بچه های پیش دبستانی و اول با بچه های دوم و 

سوم متفاوت است. پس در محیط روانی، »امنیت، احترام، اختیار و نظم« چهارعنصر 

هستند که سازوکار محوری تعالی را تشکیل می دهند و انسان را به عزت نفس و حیا 

و تقوا می رس��انند. ما س��عی کرده ایم مدرسه حکمت بر این اس��اس طراحی شود.

 درباره این مؤلفه ها در فضاسازی مدرسه حکمت توضیح بیشتری می دهید؟
یک��ی از این م��وارد، اس��تفاده از تجهی��زات ارزان قیمت اس��ت که آسیب رس��ان به 

امنیت کودک نباش��د. مثاًل در مدرسه ضمن اینکه دِر آزمایشگاه را باز گذاشته ایم، 

وسایل ارزان قیمت، ساده و کم خطری در سبدها یا قفسه ها قرار داده ایم که راحت 

می توانند هر وس��یله ای که می خواهند از آن بردارند. روی یک س��بد نوش��ته شده 

»انواع بطری های خالی« و روی دیگری »انواع نخ، کاموا و طناب کنفی« و الی آخر. 

بچه ها می توانند هر کاری را که دلش��ان خواس��ت انجام دهند و از کسی هم اجازه 

نگیرن��د. اگر هم خواس��تند که آزمایش مش��خصی را انجام دهند، ح��دود 1000 

دستورالعمل و الگوی آزمایش و کارگاه در دسترس بچه ها است که با وسایل داخل 

س��بدها قابلیت اجرا دارد. این در حالی اس��ت که در م��دارس دیگر به دلیل وجود 

وس��ایل خطرناک، آسیب زا و یا گران قیمت امکان تجربه به کودک داده نمی شود. 

به دلیل همین وس��ایل خطرناک و گران قیمت، تا بچه ها وارد آزمایشگاه می شوند 

ب��ه آن ها گفته می ش��ود »به هیچ چیز دس��ت نزنی��د!«. البته ما هم در آزمایش��گاه و 

کارگاه، وس��ایل خطرناک و گران قیمت داریم که داخل کمد  اس��ت. درش را قفل 

کرده ایم و کلیدش دس��ت مس��ئول آزمایشگاه اس��ت. اگر بچه ها به این وسایل نیاز 

داشتند به او می گویند و با نظارت مسئول آزمایشگاه از آن ها استفاده می کنند. اما 

عمده وس��ایل کارشان همان وسایل س��اده و حتی دورریختنی است که می توانند 

بس��تر کارهای خالقانه متعددی را ایجاد کنند. عین این روال در کارگاه هم برقرار 

است. کل ساختمان مدرسه موکت شده است که بچه ها کفش خود را درمی آورند 

و در جاکفش��ی می گذارند. با این ش��رایط، ساختمان فضای گرمی دارد و بچه ها و 

مربی��ان از حضور و فعالیت در این محیط احس��اس آزاد و خوبی دارند. یکی از این 

بحث های مربوط به امنیت، ش��یک بودن اس��ت. برخی وقتی می خواهند مدرسه 

ش��یکی داشته باشند، بچه ها را مجبور می کنند که رفتارهای خاصی بروز بدهند. 

در مدرس��ه حکمت، ما روز اول با والدین مطرح می کنیم که مدرس��ه ما یک فضای 

اتوکش��یده نیست.  س��عی می کنیم که تمیز و مرتب باش��د، اما ممکن است بچه ها 

بریزند، بپاشند و لباس هایشان را کثیف کنند. بنابراین لباسی که بچه موقع آمدن 

به مدرسه می پوشد، بهتر است خیلی شیک و گران قیمت نباشد تا در صورت کثیف 

شدن ناراحت نشوید؛ در مدرسه ما این مسئله عادی است. به خانواده ها می گوییم 

که یک دست لباس کار کامل برای بچه ها به مدرسه بیاورند، شامل جوراب و شلوار 

و لباس و حتی لباس زیر که اگر لباس شاگرد هنگام کار یا بازی کثیف یا خیس شد، 

بتواند لباس هایش را تعویض کند. ضمن اینکه وقتی ش��اگرد می خواهد باغبانی، 

رن��گ کاری یا کاره��ای دیگری نظی��ر آن را انجام دهد، خیلی نگران کثیف ش��دن 

لباسش نیست. ما نباید بچه را در زنداِن لباس قرار دهیم و به خاطر لباس، بچه را از 

عمل یادگیری و بازی دور کنیم. محیط آموزشی هم نباید برای کودک زندان بشود.

ما گاهی از نظر مکانی به بچه هویت نمی دهیم. به عنوان نمونه در مدارس معمول 

می گوییم که این دو تا دانش آموز با هم روی یک نیمکت بنشینند و هر دقیقه ممکن 

اس��ت معلم ج��ای آن ها را تغییر ده��د. در مدرس��ه حکمت، هر بچ��ه ای برای خود 

قفس��ه ای متعلق به خودش دارد. س��ال بعد هم که وارد ش��ود، باز هم این قفسه را 

دارد و فضای مکانی آن متعلق به خودش است و هر سال تغییر نمی کند. وقتی هم 

اسم کالسی »پایداری« یا »گل های شادی« است، سال بعد هم این کالس با همان 

بچه ها و معلم است. با این کار احترام و هویت برای بچه ها قائل می شویم.

اعتقاد دارم که دبستان مطلوب طبق الگوی حکمت باید در سه ساختمان مختلف 

تشکیل شود.  پیش دبستانی و اول یک ساختمان، دوم و سوم یک ساختمان، چهارم 

و پنجم و شش��م هم یک ساختمان جدا باید داشته باش��ند. نوع نظم، برنامه ریزی، 

قدرت اختیار بچه ها، و درجه آزادی آن ها در هر یک از این س��اختمان ها با توجه به 

دوره س��نی آن ها متفاوت است. در بحث اختیار و نظم، راجع به دوره های مختلف 

س��نی عرض کردم که هر دوره سنی به درجه خاصی از اختیار و نظم احتیاج دارد. 

یکی از بزرگ ترین خطاهایی که ما امروزه در مدارس مرتکب می ش��ویم، این است 

که بچه های با خصوصیات سنی و نیازمندی های متفاوت از نظر استقالل و اختیار 

و نظ��م را در یک محی��ط واحد جمع می کنیم. در اینجا اختی��ار الزم برای بچه های 

پائین ت��ر فدای برق��راری نظم و انضباط برای بچه های باالتر می ش��ود و اس��تقالل 

بچه های باالتر، فدای مراقبتی که بچه های کوچک تر الزم دارند. 

در دوره هفت سال اول به عنوان دوره »سیادت«، بچه ها خودشان باید تصمیم بگیرند 

که چه کاری را انجام دهند. در این سن، نوک زدن به این کار و آن کار، قوه تشخیص 

بچه ه��ا را نش��ان می دهد و یادگی��ری آن ها را به ط��ور خودکار و ناخ��ودآگاه مدیریت 

می کن��د. محیط برای انتقال مفاهیم و پیام های فرهنگ��ی و دینی هم اهمیت دارد. 

مثاًل در غرفه ها، وقتی داریم سفالگری می کنیم، در حین کار مربی راجع به خاک و 

عالم و اینکه خدا این خاک را خلق کرده و می توانیم با آن چیزهای مختلفی بسازیم، 

حرف می زند. این ها غرفه هس��تند، یعنی بچه مجبور نیست که بنشیند. ما هم به او 

نمی گوییم که »اآلن تو باید بنشینی و در این ساعت قرآن داریم«، بلکه غرفه ای است 

که معلم قرآن نشس��ته و دارد قرآن را به شکل داستان برای بچه ها توضیح می دهد.  

ح��اال هر چق��در که بتواند جذاب تر باش��د، جمعیت بیش��تری را دور خ��ودش جذب 

می کند؛ این به توانمندی ما برمی گردد. روال بس��یاری از م��دارس و مهدکودک ها 

این اس��ت که ساعات خاصی را برای کار مشخصی نظیر نقاشی، قصه گویی یا بازی 

اختصاص می دهند. کودک را هم مجبور می کنند در این ساعت طبق آن برنامه عمل 

کند. محیط آموزشی باید به همه بچه ها، به خصوص به بچه های اول ابتدایی و پایین تر 

از دبستان، محتوا و آموزش ها را عرضه کند و آن ها انتخاب کنند.
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گفت و گو با سيدمحمد الجوردي، رئيس هيئت مدیره شركت توسعه 

بازي هاي نوین آفرین )تبنا(

سرگرمي بايد هدفمند باشد

مس�ئله اي كه اين روزها در رابطه با كودكان به اثبات رسيده، تاثير بازي و سرگرمي 
در پ�رورش خالقيت آن هاس�ت. در سراس�ر دنيا محققي�ن زيادي وج�ود دارند تا 
بازي هاي جديدي براي آموزش مفاهيم علمي و تربيتي به كودكان بس�ازند و معموال 
اين بازي ها با اس�تقبال بيشتري از س�وي والدين همراه هستند. اما با اين حال بازي ها 
باي�د ب�ه نحوي باش�ند تا خود ك�ودك نيز ج�ذب آنها ش�ود و از تكرار بازي خس�ته 
نش�ود، در ع�وض لذت ببرد و خ�ودش بخواهد براي دفعات بيش�تري آن را تجربه 
كند.  كودكان نس�ل جديد به نس�بت كودكان نس�ل هاي قبل باهوش تر مي ش�وند 
و در عي�ن ح�ال از ي�ك ب�ازي زودتر خس�ته مي ش�وند و خواه�ان تجرب�ه بازي هاي 
بهت�ر و جذاب تر هس�تند. در اين مطلب س�راغ يك�ي از فعاالن اقتص�ادي در زمينه 
س�رگرمي ك�ودكان رفتيم، ك�ه نه تنها توانس�ته دو مجموعه بزرگ و جذاب »ش�هر 
مش�اغل كارالند« و »پارك علمي پرفس�ور بازيما« را راه اندازي كند، بلكه با بازخورد 
رضايت بخ�ش مراجعي�ن همراه بوده و ك�ودكان از حضور در اي�ن مجموعه ها لذت 
برده اند. »س�يدمحمد الج�وردي« رئيس هيئت مديره ش�ركت توس�عه بازي هاي 
نوي�ن آفري�ن و موس�س دو مجموعه س�رگرمي - آموزش�ي براي كودكان اس�ت.

   |   سرگرمی نشان توسعه یافتگی است   |  
حوزه سرگرمی یكی از المان های توسعه یافتگی شهرهای بزرگ 

اس��ت، به این دلیل كه یكی از ابزار مدیریت ش��هری، سرگرمی 

است و از این ابزار برای حوزه های مختلفی مانند آموزش، سبك 

زندگ��ی، فرهنگی، اجتماعی و ... اس��تفاده می كنن��د. یكی از 

پارامترهای مهم است كه در هر كشور متناسب با توسعه یافتگی 

آن كش��ور و دیگر شاخصه های مهمش، به آن توجه می شود. آن 

ه��م به این دلیل كه اب��زاری اثربخش برای پیاده س��ازی اهداف 

است. در بخش های مختلف سرگرمی نیز كودكان سهم بسیار 

باالی��ی دارن��د، زیرا زیرس��اخت های جامع��ه از طری��ق كودكان 

انجام می شود و آموزش ها در این حوزه كامال هدفمند هستند. 

همچنین در حوزه های فرهنگی وقتی در سنین كمتر آموزشی 

داده می ش��ود، آن موضوع ملكه ذهن كودكان می شود و بیشتر 

از آن استفاده می كنند.

| سرگرمی بهترین ابزار آموزش به کودک   |  
می ش��ود گف��ت آنهایی ك��ه كار دراز م��دت می كنن��د و نیم نگاه 

دقیق��ی ب��ه آینده دارن��د، به ابزار س��رگرمی كه بهتری��ن ابزار در 

حوزه آموزش به كودك اس��ت )به لحاظ اش��تیاق خود كودك در 

این موضوع(، توج��ه ویژه ای دارند. پ��س خوراك های مورد نیاز 

ك��ودك را فراه��م كرده و به وس��یله ابزاری به نام س��رگرمی به او 

منتق��ل می كنند. بنابراین اگر چیزهایی به نام ش��هر مش��اغل، 

شهربازی سر پوشیده )in door( و سر باز )out door(، واقعیت 

مج��ازی، آناتوم��ی بدن و ... س��اخته می ش��وند، كامال هدفمند 

دنبال می شوند تا با استفاده از ابزار سرگرمی به اهداف خود در 

حوزه های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و ... برسند. متاسفانه 

در جامع��ه ما در این مس��ئله یك خ��أل جدی وج��ود دارد و وقتی 

ب��ه حوزه های آموزش��ی با مدل س��رگرمی ن��گاه می كنیم، هیچ 

جایگزینی برایشان نداریم.

| سرگرمی در کنار مفاهیم خشك کتاب درسی   |  
از آنجای��ی كه مدت��ی در حوزه س��رگرمی اوت دور فعالیت كرده 

بودیم و مطالعاتی روی نمونه های خارجی داشتیم و مقاالتی در 

این باره خوانده و حتی نوش��ته ایم، به سهم خودمان كارهایی را 

ش��روع كردیم كه هم یك ارزش تولید كرده باش��یم و هم اتفاقی 

اقتصادی رقم بزنیم. بنابراین »پارك علمی پروفسور بازیما« را راه 

انداختیم كه شامل سرگرمی در حوزه آموزش است و تمام سنین 

را ش��امل می ش��ود. به این صورت كه مفاهیم خشك كتاب های 

درس��ی را با مفاهیم س��رگرمی و بازی ادغام كردیم تا مراجعین 

احس��اس خس��تگی نكنند و از آموزش هایی ك��ه می بینند لذت 

ببرند. در س��ال گذش��ته نیز بالغ بر 50 هزار دان��ش آموز از این 

مجموعه بازدید كرده اند. اما متاسفانه به لحاظ موقعیت مكانی 

مجموعه، شرایط مالی دانش آموزان، وضعیت اقتصادی حاكم 

بر جامعه و موارد دیگر، از عملیات اقتصادی این مجموعه راضی 

نیستیم؛ ولی وقتی مراجعین در كنار یادگیری مطالب آموزشی، 

از بازدیدش��ان ل��ذت و ح��ظ كاف��ی را می برند، ما نیز احس��اس 

رضایت داریم و امیدواریم در آینده درآمد اقتصادی مجموعه هم 

بهبود یابد.

| کودکان در رویای واقعی شغل آینده شان   |  
بعد از ش��روع به كار پارك علمی پروفس��ور بازیما، »شهر مشاغل 

كارالند« را راه اندازی كردیم. این ش��هر كوچك كه با 21 ش��غل 

متنوع از آتش نش��انی تا پلیس و خبرنگاری و ... س��اخته ش��ده، 

به منظور آشنایی بچه ها با شغل های مختلف و با هدف افزایش 

اعتمادبه نف��س ك��ودكان برای ورود به ش��غل مورد عالقه ش��ان 
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طراحی ش��ده اس��ت. در شهر مشاغل كودك كارالند، برشی از ش��هرهای مشاغل دنیا را در مجموعه 

آرمیتاژ پیاده كردیم، منتها به دلیل محدودیت در جا و مكان، اندازه آن یك چهارم استاندارد شهرهای 

مش��اغل دنیاس��ت. در س��ه ماهی كه از افتتاح می گذرد، كارالند اس��تقبال خوبی از طرف مراجعین 

دریاف��ت كرده. وجود مخاطبانی كه ماهی دو بار كودكان ش��ان را برای بازی می آورند یا مرحله دوم و 

س��وم مراجعه به مجموعه را هم آمده اند، نش��ان از رضایت مش��تریان و تاثیرگذاری این مجموعه دارد 

كه می تواند در آینده توسعه یابد. برای توسعه مجموعه كارالند هم نیاز به یك فضای 4 برابری فضای 

موجود است تا تمام مشاغل مورد نیاز را ایجاد كرده و كار استانداردی ارائه شود.

   |  ایده های روز دنیا بومی سازی شده اند   |  
در ای��ران هی��چ كار مش��ابهی، نه ب��رای پروفس��ور بازیما و نه كارالند ایجاد نش��ده اس��ت. ش��اید مهد 

كودك های پیشرفته ای بوده اند كه فضای بازی و سرگرمی بهتری در كنار آموزش فراهم دیده اند، اما 

ش��هر مشاغلی با هدفی تعیین شده نیس��تند. البته امیدواریم به زودی شاهد پروژه های استانداردی 

همچون شهر مشاغل در سراسر ایران باشیم. هر دو پروژه دارای یك تیم اتاق فكر و ایده پرداز هستند 

و از آنجایی كه عضو انجمن ش��هر بازی های آس��یا هس��تیم، جاهای زیادی را در دنیا دیده و ایده هایی 

از آن ه��ا گرفته ایم، اما كار اصلی این بود كه توانس��تیم ایده ها را بر اس��اس اصول فرهنگی، محیطی 

و آموزش��ی كش��ور خودمان تغیی��ر بدهیم. بنابراین نگاه هوش��مندانه ای به مدل ه��ای خارجی مانند 

كیدزانیا داش��ته ایم.  كیدزانیا ش��هر مش��اغلی در دنیاست كه 35 سال پیش تاس��یس شده و سازنده 

اولیه آن یك مكزیكی است كه سهامش را آمریكایی ها خریداری كرده و تا به حال 22 شعبه در سراسر 

جهان راه اندازی كرده اند. كیدزانیای امارات نزدیك ترین شعبه 

ب��ه ایران اس��ت كه در فض��ای 5000 متر مربع��ی و در دو طبقه 

ساخته شده است. این شعبه شامل 91 شغل است و شغل های 

جدیدش به س��مت حوزه آی تی رفته و با اینكه ظرفیتش حدود 

10 هزار نفر در روز است، رزرو نوبت 5 روزه دارد!

  |  برای کار استاندارد، سرمایه بیشتری نیاز است   |  
سرمایه كار از خودمان بود و بخشی اش را از بانك كمك گرفتیم 

و بخش��ی ه��م از طریق گ��ردش مال��ی مجموعه به دس��ت آمد. 

مس��ئله مهم این بود كه هر چه فضای یك پروژه كوچك تر باشد، 

س��رمایه گذاری در آن نس��بت به مس��احتش افزای��ش می یابد. 

بنابرای��ن نس��بت به اس��تانداردها س��رمایه بیش��تری گذاش��ته 

ش��ده اس��ت. البته از برنامه های مجموعه این اس��ت كه با كمك 

س��رمایه گذاران، شهر مش��اغل بزرگ تری در فضای بزرگ تری 

مانن��د فض��ای كیدزانی��ا و ح��دود 8 ه��زار مت��ر مرب��ع ب��ا تعداد 

ش��غل های بیش��تری فراه��م كنی��م. همچنین س��رمایه گذاران 

غیرمشهدی هم برای تاسیس چنین پروژه ای استقبال كرده اند 

و در حال مش��اوره دادن برای س��اخت مجموعه مش��ابه در شهر 

تهران و چند شهر دیگر هستیم. 

  | آموزش زیارت با بازی و سرگرمی به کودکان زائر   |  
دغدغ��ه دیگ��ری ك��ه در ح��وزه س��رگرمی داری��م و آن را یك��ی 

علی ب��ن  ح��رم  مج��اور  عن��وان  ب��ه  خودم��ان  رس��الت های  از 

موسی الرضا)ع( می دانیم، طرح كودك زائر است كه مطالبی را 

در قالب بازی و با موضوع گردشگری و زیارت به كودكان زائران 

ایرانی و خارجی آموزش بدهیم. اگر به كودك زائر توجه شود هم 

خاطره خوبی در ذهن شان می ماند و هم زائران سی سال آینده 

را پ��رورش می دهیم. یكی از مس��ئله های كودك زائر ش��اید این 

اس��ت كه طاقت چند بار زیارت پدر و مادرش را ندارد و سعی ما 

این است شرایطی فراهم كنیم كه به جای زیارتی كه با خستگی 

كودك همراه است، یك اتفاق خوب بیفتد و كودك زائر به مقوله 

زیارت عالقه مند بشود. دغدغه دیگر اطالعات آموزشی درمورد 

امام رضا)ع( ، تاریخ اس��الم، علت هجرت ایش��ان به مشهد و ... 

اس��ت كه باید بتوانیم آن ها را با ابزار و بازی های س��رگرم كننده 

ب��ه ك��ودكان آموزش بدهی��م. همچنی��ن باید به هم��ه نیازهای 

كودكان، به عنوان یك مش��تری واقعی پاس��خ بدهیم و این طور 

نیس��ت كه فقط پدر و مادرش مش��تری ما باشند. موضوعی كه 

نسبت به آن غفلت شده، مخصوصا در حوزه مسافران خارجی.
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    |   کارالند کودکان را به تعامل وا می دارد  |  

در باشگاه مشتریان تمام اطالعات كودكان ثبت می شود، مثال بار چندم است كه امده 

یا كدام بازی را انجام داده. ضمن اینكه خود كودكان هم هوش��مند هس��تند و یادشان 

می ماند قبال چه بازی ای كرده اند و دفعه بعد سراغ بازی دیگری می روند. 

خوشبختانه شهر مشاغل كارالند طوری طراحی شده كه كودك را به تعامل وا می دارد 

ت��ا خودش به جای والدی��ن و مربیان حاضر تصمیم بگیرد ب��رای پولی كه در اختیارش 

قرار گرفته برنامه ریزی كند و تصمیم بگیرد سراغ كدام بازی برود، چه چیزهایی بخرد 

و چ��ه كارهایی انجام دهد.  به همی��ن دلیل هر روز كودكان��ی را می بینیم كه چندین 

دقیقه مش��غول فكر كردن و حس��اب و كتاب پول های ش��ان هس��تند كه س��راغ كدام 

بازی ه��ا بروند و چه چیزهایی بخرند. حتی گاهی این چالش برایش��ان آنقدر اهمیت 

پیدا می كند كه به گریه می افتند. 

برخ��ی ك��ودكان ب��رای اولین بار در چنین ش��رایطی ق��رار می گیرند تا ب��ه دور از اینكه 

چیزی بهشان دیكته شود، تصمیم بگیرند و حتی اگر قرار است اشتباهی كنند، بدون 

سرزنش دیگران باشد. یكی از زیباترین چیزهایی كه در كارالند اتفاق می افتد، اولین 

امضای كودكان پش��ت چك های ش��ان و نوشتن هویت ش��ان برای دریافت وجه از بانك 

شهر كارالند است. 
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   گزارشي کوتاه از پارک علمي پروفسور بازیما که به تازگي افتتاح شده   

»بازيما« تجربه هيجان انگيز 
آزمايش هاي علمي

خي�ار درياي�ي را ديده اي�د؟ اس�كلت نهن�گ را چط�ور؟ از 
دايناسورها چه مي دانيد؟ از انسان هاي اوليه اي كه در ايران 
زندگ�ي مي كرده اند خبر داريد؟ فكر كرده ايد به اينكه يك 
زي�ر دريايي چط�ور كار مي كند؟ چرا خون قرمز اس�ت ولي 
رگ ه�اي بدن آبي؟ ش�ايد پاس�خ همه اين س�واالت را كه 
ريش�ه در دوران تحصيل و كتاب هاي درسي دارند، ندانيد! 
اصال سواالت بيشتري هم داشته ايد كه هيچ گاه جوابشان را 
پيدا نكرده ايد و چيزهايي بوده اند كه مي خواستيد از نزديك 
ببينيد يا حتي لمس�ش كنيد و در دسترس نبوده اند. دلتان 
خواسته يك اسكلت سر هم شده از دايناسور را ببينيد اما در 
هيچ كدام از موزه هاي شهر پيدايش نكرده ايد. مي خواستيد 
به بدن س�تاره دريايي دس�ت بزنيد اما فقط عكسش را در 
كتاب درس�ي ديده ايد! با اينكه اي�ن روزها اينترنت فراگير 
شده و با يك سرچ ساده مي شود عكس و فيلم همه چيز را 
پيدا كرد، اما باز هم جاي خيلي چيزها خاليست، از همه مهم تر 
دي�دن از نزديك و با حوصله اس�ت! دانش آم�وزان با كلي 
وعده جايزه و تهديد نمره شايد مجبور شوند توي اينترنت 
درمورد آناتومي بدن سرچ و گزارشي تهيه كنند، اما همين 
تحقيق اگر با ديدن از نزديك و بازي همراه شود، تاثير چندين 
برابري خواهد داشت و نه تنها حوصله سر بر نمي شوند، بلكه 
جذاب و دوست داش�تني مي ش�وند. در اين گزارش سري 
زده اي�م ب�ه »پارك علمي پرفس�ور بازيما« ك�ه احتماال حتي 
نامش را هم نشنيده ايد؛ اما اگر يك بار از نزديك ببينيد، هر 
كجا كه بنش�ينيد از خاطره بازديدش تعريف خواهيد كرد.
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  |  درباره بازیما  | 

»پارك علمی پروفسور بازيما« در مساحت 2500 متر مربع و با ظرفيت 
15 نفر در هر 10 دقيقه در مجتمع وصال شهر مشهد احداث شده است. 
اين پارك در سه موضوع زيست شناسی، زمين شناسی و نجوم )علوم 
تجربی( طراحي شده است كه با تلفيق حوزه های سرگرمی و آموزش، 
فضايی مفرح و آموزنده برای خانواده هاي ايرانی فراهم آورده است. 
هم چنين از آخرين تكنيك های طراحی مراكز علمی تفريحی خانوادگی 
و دانش آموزی )نظير داستان گويی، مديريت تجربه مشتری، سناريو 

محوری و ...( نيز استفاده شده است. 
در بازيم�ا 40 نفر نيروي متخصص فعاليت مي كنند كه در رش�ته هاي 
علوم پايه تحصيل كرده اند و داراي مدارك كارشناس�ي، كارشناس�ي 
ارشد و دكترا مي باشند كه به راحتي مي توانند سواالت علمي مراجعين 

را پاسخ بدهند. 
»بازيما جايي اس�ت ب�راي آن چيزهايي كه خوانده ايم ام�ا نديده ايم!« 
اولين پارك علمي كه براي تمام سنين و تمام افراد جامعه قابل استفاده 
است و مي توانند در آن مفاهيم علمي را با استفاده از بازي و سرگرمي 
ببين�د، آزمايش كنند و ياد بگيرند. اين س�رگرمي به حدي اس�ت كه 
دانش آم�وزان فراموش مي كنند مطالبي كه مي بينند و ناخودآگاه ياد 
مي گيرند، همان مطالب كتاب درس�ي اس�ت كه با س�اعت ها تكرار 

حفظشان نمي كند. 
الزم به ذكر اس�ت ك�ه س�رگرمي و تفريح اين مجموع�ه يك تفريح 
خانوادگ�ي اس�ت و تم�ام اعض�اي خان�واده مي توانن�د در بازديدي 1 
س�اعت و نيمه از آن لذت ببرند.بازيما در ايران منحصربه فرد است 
و تنها پارك علمي مبتني بر تفريح و سرگرمي است؛ در خاورميانه نيز 
سومين نمونه پارك هاي علمي است. نمونه اول در دبي با نام چيلدرنز 
س�يتي )children’s city( ساخته ش�ده است و نمونه دومش در شهر 
بيروت. البته تالش هايي براي ساخت چنين پارك علمي اي در شهرهاي 

ديگر ايران صورت گرفته است. 
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  | سفري در زمان همراه با خانواده  | 

هن�گام ورود به مجموعه، بازديدكنن�دگان به گروه ه�اي حداكثر 15 نفره 
تقس�يم مي ش�وند و هر گروه يك ليدر دارد تا راهنما باشد و قسمت هاي 
مختلف بازيما را نش�ان و درموردش�ان توضيح دهد. اولين جايي كه گروه 
واردش مي ش�ود، تونل آفرينش يا ماش�ين زماني است كه بازيدكنندگان 
را به زمان ها و مكان هايي مي برد تا مفاهيم علمي را از نزديك ببينند. با اين 
ماش�ين زمان مي رويد به زماني كه هنوز چيزي آفريده نشده بود، بعد از 
آن آفرينش ستارگان، كهكشان ها، منظومه شمسي و كره زمين را مي بينيد. 
با اولي�ن و س�اده ترين موجودات زنده ك�ه روي زمين زندگ�ي كرده اند، 
دايناس�ورها و پس از آن ها انس�ان هاي اوليه، ديدار تازه مي كنيد. قاره هاي 
جهان را كه پس از گذش�ت ميليون ها سال از هم جدا شده اند، در كنار هم 
مي گذاريد و اولين و تنهاترين قاره جهان را مي بينيد. بعد وارد پوسته زمين 
مي ش�ويد و شكل گيري معادن را در دل غارها تماشا و سنگ هاي معدني را 

در جدول تناوبي عناصر لمس مي كنيد. 
س�پس وارد دني�اي دريايي مي ش�ويد و موجودات�ي را مي بيني�د كه فقط 
اسم ش�ان را ش�نيده ي�ا در كارتون ها دي�ده بوديد؛ بع�د وارد زير دريايي 

مي شويد و به عمق دريا سفر مي كنيد و ...

  | بازیما در یک نگاه  | 

به طور كلي مي شود گفت پارك علمی پروفسور بازيما از بخش های مختلف 
نمايش�گاهی و رويدادی تش�كيل ش�ده اس�ت. در بخش های نمايشگاهی 
بازديدكنن�دگان هم�راه با توضيح�ات راهنما با مفاهيم متع�ددی از قبيل 
داستان خلقت و آفرينش از ابتدا تا امروز، خصوصيات بدن انسان، ويژگی ها 
و چالش های دوران بلوغ )مخصوص بانوان( و ... آشنا می شوند. از سوی ديگر 
در بخش های رويدادی اين پارك علمی، كارگاه  ها و تجهيزات مختلفی وجود 
دارد كه بازديدكنندگان با اس�تفاده از آن ه�ا به تجربيات تازه ای در مورد 

دانسته های خود می رسند.
 از جمله اين تجهيزات می توان به گنبد افالك نما )پالنتاريوم(، ژيروسكوپ، 
مريخ نورد، شبيه س�ازی پرواز، س�فينه واقعيت مجازی VR و ... اشاره كرد. 
عالوه بر اين ها كارگاه های دائمی و موسمی در خصوص آموزش های علوم 
نجوم، علوم زمينی، علوم زيست شناس�ی، پزش�كی و ... در اين پارك علمی 
دائر شده است. گاهي نيز برنامه اردوي رصد يا بازديدي فراهم مي شود 
و از بين مش�تريان ثابت و باش�گاه مخاطبين، ثبت نام ص�ورت گرفته و به 

اردويي واقعي در دل طبيعت مي روند.
با تمام اين توصيفات، پارك علمي بازيما هنوز به آن جايگاهي كه لياقتش را 
داشته نرسيده و مردم مشهد يا از وجود آن اطالعي ندارند و يا عالقه اي به 
بازديد نشان نداده اند، در عوض بيشترين بازديد بازيما از شهر تهران بوده 
و توريس�ت هاي كشورهاي خارجي تمايل بيشتري نسبت به سرگرمي هاي 

مبتني بر علم داشته اند.
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