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و آشنایی با چگونگی  تیآگاهی ما از دنیاي کودك، به هنگامی که او هنوز به مدرسه نرفته است، در نحوه ترب

پر از اسرار بهتر است که در کارها و تحقیقات  يایورود به این دن يبرا. کند یآموزش و پرورش او کمک مؤثري م

او بیش از چهل سال از عمر خود را صرف مطالعه و تجربه و . ژان پیاژه، روانشناس مشهور سویسی، تعمق کنیم

مسلم این است . رشد ذهنی کودکان اطالعاتی به دست آورده استتحقیق کرده و باالخره در چگونگی تفکر و 

 . که در کار درك و شناسایی و یادگیري آثار او اشکاالتی وجود دارد که باید به طریقی برطرف شود

 ناتان ایساکز .به آسانی فهمید توان یاو را نم يها این است که کتاب میخور یمشکلی که به آن برم نیاول

Nathan Isaacs و مدرسه مالتینگ هوس را با (کند  یمتولد شده و به زبان فرانسوي تکلم م سیکه در سو

به زبان فرانسوي، مبهم و مشکل تشخیص داده است، تا چه  یآثار پیاژه را، حت) کند یزنش سوزان ایساکز اداره م

یقاتی که در مورد او در گزارش تمام تحق بایتقر. رسد به ترجمه کارهاي او به زبان انگلیسی یا زبانهاي دیگر

فکر « ایو » ...منظور پیاژه از  رسد که بنابراین به نظر می«: شده است انیانگلستان انجام گرفته، به این طریق ب

مشکل دیگر  .«...کنیم که چنین استنباط می« ایو » ...که  اي بوده است پیاژه به دنبال چنین نتیجه  کنیم که می

محیط کار و کیفیت تحقیقاتی اوست، که معموال با معیارها و شرایط سایر کشورها  در فهم کارهاي پیاژه شرایط

را، که بادقت و نظم خاص در مورد  Inhelder همکارش اینهلدر قاتیعالوه بر این او نتایج تحق. مطابقتی ندارد

 .آورده استکه خودش داشت باهم به حساب  ییها یآموزان مدارس ژنو انجام داده بود، و بررس تمام دانش

به طور قاطع باهم ترکیب  دیاین دو تحقیق و مطالعه، که هرکدام به موقع خود قابل اهمیت و اعتبار است، نبا

 نیاگرچه ا. را مورد توجه قرار نداده بود یسن عقل اژهیتا چند سال اخیر، پ. واحدي به دست دهند جهیشوند و نت

از آنکه پیاژه تحقیقاتش را شروع کند، عنوان شده و به زبان  سال پیش ستیبینه، ب لهیطور کلی به وس مفهوم به

 .فرانسوي، که زبان خود پیاژه است، چاپ و منتشر شده بود

سوزان ایساکز پیاژه را، به سبب اظهار این نظریه که گسترش فکر و وسعت ذهن تنها مربوط به  1920در سال 

معتقد بود که تحریک و انگیزه هم اثر بسیار زیاد و سن زمانی است، مورد انتقاد قرار داد و حال آنکه خود 

 .مسلمی در گسترش فکر دارد

بسیار انتقادي خواند  يدیپیاژه را با د يها یکی دیگر از روانشناسان برجسته آن زمان که اولین گزارش

ش از روسی او استاد دانشگاه مسکو بود، ولی با کمال تأسف، قبل از آنکه آثار. نام داشت Vygotsky ویگوتسکی

 1962در سال (که پیاژه کتاب ویگوتسکی را به نام فکر و زبان  یوقت. مرد یبه زبان دیگري ترجمه شود، در جوان

متن روسی  خواند، اظهار تأسف بسیار کرد که نتوانسته است در آغاز انتشار این کتاب) ترجمه شد یسیبه انگل

نفوذ و تأثیر نظریات ویگوتسکی، درباره  .منتشر شده بود به زبان روسی 1922کتاب در سال  نیا. آن را بخواند

، و این کار به میزان زیادي توسط شود یتجربی شوروي دیده م ياکنون در کارها گسرش ذهنی کودکان، هم

 .ها لوریا است از آن یکی. شود -شاگردان او دنبال می

کارهاي آماري در سایر کشورهاي  نیهمچن. تتحقیقات پیاژه، اما مستقل از او، انجام شده اس نهیکارهایی در زم

طول کشید تا به  یدر امریکا مدت زمان. بینه در فرانسه و مومان در آلمان انجام گرفته لهیاروپایی، از جمله به وس
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 -باوجود همه انتقاد. کارهاي پیاژه توجه شد، اگرچه قسمت اعظم تحقیقات آنها به طور کلی مستقل از اوست

اند، نویسندگان تاریخ تعلیم و  که بسیاري در راه مشابه او قدم گذاشته تیه شده، و قبول این واقعهایی که از پیاژ

 .روانشناسان قرن بیستم یاد خواهند کرد نیتر تربیت از ژان پیاژه به عنوان یکی از بزرگ

که فکر در آن  يریمس: چیست؟ سالهاي زیاد او همواره یک مسئله را دنبال کرد ها نهیآیا سهم پیاژه در این زم

آور فراهم  -، و او اطالعات خود را طوري حیرتدیآ یاو معموال مشکل به نظر م يها هینظر. یابد -گسترش می

 یمیمفاه. که او مطرح کرده است، فهم آن دشوار است» گسترش فکري«کرده است که بدون آشنایی به نحوه

که او درباره گسترش عقلی ارائه داده است هنوز هم به جریان طبیعی و قبول عام متخصصان آموزش و پرورش 

 ◌ٔ نهیخود در زم يها یبتوانیم بگوییم که او، در طرح گسترش فکري و بررس دیباوجود این، شا. در نیامده است

باید  یعنی. گی تا دوره بلوغ به دست دهدروانشناسی، توانسته است تصویر روشن و قابل توجهی از دوره شیرخوار

اندرکاران این فن بوده تا نحوه تفکر  شروع تأثرات ذهنی و فکري که مورد عالقه دست يها گفت که از اولین دوره

در انسان  ها یتوسعه دانستن نهیاو بیش از هرکس دیگر در زم. در بزرگسالی را به وضوح تمام نمایانده است

دنباله کار او را  توانند یم گرانید. در فهم و ادراك قرن بیستم دارد ییسزا که سهم به گزارش تهیه کرده است

 .اند بگیرند، و در حقیقت تا آنجا که توضیحات مبهم او اجازه داده است، همین کار را هم کرده

ختصري درباره م ی، که قسمت اعظم آثار پیاژه را به فرانسه و انگلیسی خوانده است، معرف)1961( ساکزیناتان ا

خواندن  .، که کتابی بسیار خوب و در سطح عالی است»رشد ادراك در کودك«شناسایی آثار او نوشت، به نام، 

هاي پیاژه بسیار روشن و واضح بیان  -نوشته شده است و مفاهیم با مقیاس کار يا آن راحت است و به زبان ساده

خود را دانشجوي  تواند یکس نم چیه. دهد یتوضیح م اژهیکه پ ییها به علت نامتعارف بودن صحنه .اند شده

ها بوده است، و فهم قلم او هم آسان  نه در جریان تجارب و نه شاهد اثبات آن رایجدي او به حساب آورد، ز

 .نیست

 و هیچفیلد Breaeley است که بریرلی» راهنماي مطالعهء آثار پیاژه براي معلمان« گریکتاب جالب د

Hitchfield  خواهد کرد که بعدا کتب اصلی را  بیمندان را ترغ آثاري عالقه نیچن. اند نوشته 1966سال در

زبان، فکر و شخصیت در «است به نام  Lewis دیگر از کارهاي ارزنده فصل دهم کتاب لویز یکی. مطالعه کنند

شرفتهاي اخیر در آثار پی«تحقیق جالبی انتشار داده است به نام  Berlyne نیبرل. »دوران شیرخوارگی و کودکی

 .، که بیان گسترش ذهنی است و شامل مراحل مختلف آن از زمان تولد تا دوران بلوغ است»پیاژه

، تواند یکه م رسد یکه به تدریج کودك به آن حد رشد م دهد یبرلین اول از آغاز تولد تا دو سالگی را توضیح م

بیفتند، نشان دهد و مسائلی را پیشبینی کند و همان قدر که اعمال را، قبل از آنکه اتفاق جهیبدون تکلم، نت

، از مرحله خودمداري به کند یو خیلی چیزهاي دیگر تجربه پیدا م کیبیشتر درباره اندازه و شکل، دور و نزد

ها  در این سال. دهد یبعد دو سالگی تا چهار سالگی را مورد رسیدگی قرار م. شود یم کیجانب عینی بودن نزد

تعمیم دهد و  ها را هنوز قادر نیست که آن نیباوجودا. دارد رامونشیتصوراتی مبهم از اشیاء مشابه پکودك 

، پوشد یدر سن دو و سه سالگی، کودك بیشتر به تصوراتش جامه عمل م. طور قاطع مفاهیم معمولی را دریابد به
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دیگر ابراز  يا هنی خود را با جلوهو اشیاء پیرامونش هرکدام مظهر چیز دیگري است و به این ترتیب مفاهیم ذ

 .ردیپذ یشناسد و م -کم دنیاي خارج را می و کم کند یتجلی م ییها در نقش. دارد یم

 ی، که زمان درك مستقیم از دنیاي خارج است، و ادراك واقعشود یسپس سالهاي چهار تا هفت سالگی مطرح م 

اساسی  هیسالگی پا ازدهیهفت تا  يسالها. شود یافکن ماز وسعت تفکر بر او پرتو ییها از این زمان گاهی نشانه

 تواند یم. از هر چیز جداگانه تصوري داشته باشد تواند یدر این دوران کودك م. گیرد -ادراك واقعی شکل می

کند، و باالخره دوره  -خارج از خودش ارتباط خود را احساس می يایو تقسیم کند و با دیگران و دن يبند طبقه

از فکر خود براي رفع مشکالت استفاده  تواند یاز یازده سالگی به بعد، کودك م. رسد یفرام یپانزده سالگیازده تا 

در پانزده . رسد یو در اکثریت کودکان به کمال م شود یتر م کند، و در پانزده سالگی این قدرت بیشتر و کامل

کامال  ندهیو گذشته و آ کند یرا جستجو م يا تازه يها سالگی، که مرحله نهایی است، کودك در فکر خود راه حل

انتزاعی اندازه، وزن، حرکت و  میتکاملی کودك از مشاهده تا مرحله تفکر درباره مفاه ریس. برایش مفهوم دارد

اگر  .و ماده تفکر کند ء یمجد از ش تواند یشرایط سنی او م نیدر ا. کشد یغیره در حدود پانزده سال طول م

مراحل رشد کودك را که توضیح داده است  اتیدقت مطالعه کنیم و ذوق او را بشناسیم، جزئ کارهاي پیاژه را به

. سازد یخود م ياست الگویی ذهنی است که هر کودك برا اژهیآنچه مورد عالقه پ. دریابیم میتوان یم یبه راحت

 .کند -بادقت و توجه در این الگوست که کودك رفتار و ذهنیات خود را تنظیم می

، تا کند یگسترش این الگو را از کودك شیرخواره، که تأثرات خارجی را به احساساتش دریافت م اژهیپ 

او . ، به خوبی نشان داده استکند یمناسب براي رفع مشکالتش را در ذهنش پیدا م يها بزرگسالی، که راه حل

مند  ندارد، بلکه بیشتر عالقه توجهی رسند یالگو به حد کمال م نیمختلف ا يها درباره اینکه چه زمانی جنبه

که در  افتد یکودك م هی، چه اتفاقی در ذهن و روحرسد یاست که دریابد که چگونه یک مرحله به مرحله دیگر م

آماري داشت، هزاران کودك را مورد آزمایش  يها او، با توجهی که به روش. ردیگ یاز تفکر قرار م يا شرایط تازه

 .قرار داد

او قبل از آنکه سایر کشورها با کارهایش . کند یآثار پیاژه، لغات خاصی است که انتخاب م مشکل دیگر، در فهم

آشنا شوند کار کرد و با انتشار تحقیقات او لغاتی تازه و واحد در فرهنگ روانشناسی وارد شد البته این لغات 

تن لغات نامأنوس را، در جایی که به کار گرف .دارند یهمچون نظریاتی که درباره گسترش عقالنی ارائه داده، تازگ

عیب کار او  توان یکودکان از هر لحاظ جالب توجه و تازه است، نم يطرح مسائل جدید درباره گسترش فکر

و در همه  میا است که ما بارها شاهد آن بوده ی، و این اصلداند یکودك را واسطه آموزش خود م اژهیپ. دانست

که خودش از راه تجربه و به کار گرفتن  مینیب یبادقت در کارها و رفتار کودك م. کودکان کامال مشهودست

به طور کامل، اما جزء جزء، در آثار او آمده است که . و همیشه در این تالش است ردیگ یحواس چیزهایی فرا م

 .آموزد یچگونه کودك در این جهت سعی دارد و خودش چیز م

منتشر شده است، او دو نوع پیشرفت فعال یعنی  1951که در سال » بازي،رؤیا و تقلید در کودکی«در کتاب 

کودك کار  نکهییعنی ا دیتقل. دهد یتوضیح م افتد یم يریادگیرا، که کودك از طریق آنها به راه  يتقلید و باز
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این کار  يبرا. تقلید کند تواند ین عمل را نمکه عی افتد یشخص دیگر را عینا انجام دهد و البته چه بسا اتفاق م

 يباز. نامد یم» تطبیق«پیشرفت و یادگیري کودك را از راه تقلید  اژهیپ. دهد یکودك خود را با دیگري تطبیق م

خود  که در کار گذارد یاست که با تقلید از کارهاي دیگران تفاوت دارد و کودك را آزاد م يگریکردن فعالیت د

باشد، و بنا به ذوق خود و وسایلی را که در اختیار دارد و یا نحوه بازي خود را مطابق میل خود  ابتکار داشته

 .انتخاب کند

تر و بهتر کند و بیشتر  کوشش است که بازي را براي خود جالب نیمفاهیمی دارند، و در ا شیها يبراي او باز

را  يا تازه يای، دنکند یبازي چیزهاي تازه کشف م کودك در. لذت ببرد و در نوع بازي خود به دلخواه تغییر بدهد

ارتباط و حتی  گونه چیکه شاید ه ندیگز ی، و براي هر تصوري که در ذهن دارد چیزي واقعی برمشناسد یم

البته تعیین . نامد یم» تشبیه« اژهیکودك از راه بازي را پ شرفتیپ. نزدیکی و مشابهتی باهم نداشته باشند

 یزیاد تقلید است و تقلید زیاد بازي، ول يباز. و تشبیه وجود ندارد قیمیان تطبحدودي معین و مشخص 

پس باید در . هستند و به یک میزان هم قابل اهمیت يریادگیو تقلید دو مسیر اساسی براي  يدرهرحال باز

 .وجود داشته باشد) تشبیه( يو باز) تطبیق( دیتقل انیآموزش کودك یک نوع تعادل م

او را  اژهیتصوري ندارد، پ گونه چیو ه ردیپذ یکه کودك تأثرات خارجی را با حواسش م یوقت در آغاز تولد،

و  پردازد یو به خارج از وجود خود م شود یکم که کودك به دنیاي خارج متوجه م کم. نامد یم» خودمدار«

. بیرون آمده استبه تدریج از مرحله خود مداري  یعنی. نامد یم »عینی«، او را کند یمفاهیمی را درك م

، تفکر مجرد را نیز بهتر شود یم تر ینیکه کودك از لحاظ بازشناختن زمان، مکان و حجم و غیره ع همچنان

تعادل خود مداري که بستگی به آموختن از  یعنی، کند یبه این مرحله که رسید، تعادل تغییر پیدا م. شناسد یم

و  دهد یشکل م رییطریق حواس دارد، به تعادل عینی، که دیگر کامال مستقل از تأثیرپذیري حواس است، تغ

 . از راه تصورات عمل کند تواند یکودك م

اتکاء خودمدار خودش در آموختن باشد، یعنی بازي و تقلید، از  واسطه تواند یدو طریقی که کودك م گونه نیبد

پیدا  يا آن را تغییر شکل داد تا صورت تازه توان ی، که به آسانی مرسد یبه حواس، به کار برد عینی مفاهیم م

به طرق  تواند یآن مفاهیم یا عقاید کلی در فکر هر زمانی م لهیاین عمل تغییرپذیر را، که به وس اژهیپ. کند

مرحله توانایی حفظ کردن و شکل بخشیدن به مفاهیم معتبر را . نامد یم «پذیري برگشت«مختلف ترتیب یابد، 

 الیذ. نامد یم» عملیات به هم پیوسته«را  میمفاه يها و فراگرد واقعی بر ساختن مجموعه» حفظ« اژهیپ

 :میآور یپیاژه را مختصرا م يبند تقسم

به طرف  ای، دهد یاطرافش را به جلو هل م يزهایچ. کند یکودك دنیا را با دهانش کشف م-هجده ماه آغاز تولد

و یا اشیایی را به  ردیگ یکه در حال جستجو و شناخت است، چشم و دستش را به کار م یوقت. کشد خودش می

در آغاز این مرحله احساسات . ردیگ یاصلی تجربه در ذهن او شکل م يها هیکه ما ی، تا زمانبرد یطرف دهانش م

فقط تا زمانی که  کند یکه تجربه م يزیچ. ردیپذ یچیزها تأثیر دایمی نم نیتر ساده و نیتر یاو حتی از مقدمات
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که  یو چیزهاي ثابت و مشخص کند یبه تدریج شروع به شناختن مادرش م. او مفهوم دارد يبرا کند یتجربه م

  .سپارد یجدي چون حمام کردن را به خاطر م عیبیشتر در اطرافش دیده است و وقا

ها در ذهن  که خود دلیل مداومت و ثبات آن کشد یها را م پیشبینی کند انتظار آن تواند یوقایع را مسپس بعضی 

او در بازشناسی  يها ، که اولین آثار تالششود یمرحله تنوع حرکات ارادي در او مشاهده م نیدر پایان ا. اوست

از دنیاي خارج از  ها یطرف اولین آگاه تغییر ار از هیچ و بلکه احساس مطلق به نیا اژهیپ. دنیاي واقعی است

که در اطالعاتش  سازد یانتقال کودك را قادرم نیا. نامد -انتقال از خودمداري کامل به طرف عینیت می

 .معیارهایی داشته باشد که بعدها راهنماي او در شناخت و فهم زمان و مکان و سایر مجردات خواهد بود

او . سازد یم تر یو خود را غن بخشد یم دنیاي خودش را وسعت مک کودك کم-یهجده ماهگی تا چهارسالگ

باز  و ردیگ یدر یکجا آرام نم. کشد یجا م و باز هم مدادش را به در و دیوار و به همه کند یتجاربش را تکرار م

در طول این زمان زبان و تکلم . حدس بزند که نتایج اعمالش چه خواهد بود تواند یو م کند یکارهایش را تکرار م

. کند یها را اصالح م اگر اشتباهاتی د رگفتارش باشد، خودش به تدریج آن. او افزوده شده است يها ییهم بر توانا

دنیاي تازه  تکلم. کند و براي خودش تصوراتی دارد -می شنهادی، پکند ی، صحبت مدهد ی، گوش مکند یسؤال م

ولی باز هم تصورات و افکار او، از همان  .کرد یگشاید که هرگز تصورش را هم نم به روي او می يزیانگ و شگفت

 .و هنوز هم ذهنش پر از ابهام است رود یچیزهایی که پیرامونش قرار دارد، فراتر نم

رده است و مفاهیم زیادي در گوناگون کسب ک يها نهیکودك دیگر تجارب بیشتري در زم-چهار تا هفت سالگی

. اکنون ثابت و از طرف دیگر براي او مسلم هستند .مفاهیم نیبراثر دریافت حسی و تکرار، ا .اند ذهن او جاگرفته

منطقی مقدماتی،  يها از مکان، زمان، حرکت، سرعت، تعداد، اندازه و ارتباط یمبهم پذیرش ذهن يها نشانه نیاول

در اواخر این . شود یهاي دیگر در ذهن او آشکار م تقسیم کردن بعضی چیز ایمثل تمام یا قسمتی از چیزي، 

به یاد آورد و در  تواند یاز تجارت و خاطرات گذشته را م یبعض. شود یاز ادراك در او ظاهر م ییها مرحله نشانه

 .ی چیزها یک سابقه ذهنی دارد، ونسبت به خیلگذارد یرفتار او نیز تأثیر م

 يا به مفاهیم تازه. رود -این مرحله، کودك به تدریج به جانب استدالل و تعقل می یط-یسالگ ازدهیهفت تا 

کند و به مجموع آنها  يبند متعدد را طبقه میمفاه تواند یم. تا حدودي مفاهیم را تعمیم دهد تواند یم. برد یم یپ

او براي شناسایی دنیاي خارج و کسب تجارب اکنون در جهت  تیدو نوع فعال. شدبا اعتماد و امیدواري بیندی

از تسلط حواس به  یعنی، کند یعقالنی است، و بالنتیجه تعادل مهم و اساسی شروع به تغییر م يها تیفعال

 .رسد یعقالنی م تیحاکم

، و کاربرد شوند یکار گرفته م، طول، مکان و غیره در شرایط و مقتضیات دیگر نیز به یمفاهیم سرعت، انبوه

کند و نماي  بیمفاهیم را ترک تواند یبه تدریج م. جدید آنها غیر از آن است که در گذشته در ذهن او بوده است

شود، خواه از طریق ریاضیات باشد  -تفکر منطقی تقریبا امکانپذیر می. شود یمشخصی از تفکر در او مشهود م

 .خواه از طریق منطق
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انتزاعی  شهی، قدرت او در اندردیگ یطور که کودك به کار کردن به تفکر عملی خوم همان-ینزده سالگیازده تا پا

آنچه در مراحل گذشته در ذهن او مفاهیمی چون سرعت، زمان و مکان و سایر چیزها . رود یم ینیز رو به فزون

باتوجه به . کند یغییر پیدا مصوري علوم ت يها داشت اکنون به مجرداتی چون هندسه، عوامل مکانیکی و جنبه

تا سن هفده  یکه بعضی از کودکان، حت میا دهیمختلف که براي مراحل متعدد رشد بیان شد، د نیابهام سن

امر  نیا. رسند یها هم هرگز نم ، و عده کمی از آنرسند ینم رود یسالگی هم به مرحله رشد ذهنی که انتظار م

داشته  يشتریبروند، در کارهاي عملی باید تجربه ب رستانیاز آنکه به دب شیحاکی از آن است که کودکان، پ

که در  یتعقل انتزاعی و عملی به آن صراحت که در اینجا آمده نیست، درس انیباشند باتوجه به اینکه شکاف م

ر حقیقت تا خیلی زود به تفکر انتزاعی برسد، که د میکن یاین است که کودك را وادار م میآموز یم ستمیقرن ب

و تفکر اصولی و درست   اگر بخواهیم به تعقل. به مرحلهء نهایی است  این یک نوع کارشکنی در راه رسیدن

 .درست داشته باشد  هر مرحله به کمال خود برسد و مدت و پرورش دیبرسیم، با

 ل،لووFisher،فیشر Goldman ،گولدمنPeel بحث دربارهء کارهاي پیاژه و اظهار نظرهایی که پیل

Lovellاوگیلوي، Ogilvieمیشل،  Mitchellاورت، Everettاس، جکسون،  S.Jackson  و دیگران در مورد

اند، و رد یا قبول عقاید او در زمینهء گسترش فکري کودکان، محتاج فرصتی بیشتر است که در  تحقیقات او کرده

 .پرداخت  اي جداگانه به آن خواهیم مقاله
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

 :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


