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چکیده

هدف از انجام این پژوهش "آسیبشناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی پیش از دبستان در ایران " است.
این پژوهش در قالب رویکرد کیفی و به روش پدیدار نگاری انجامشده است .جامعه هدف در این پژوهش
عبارتاند از کلیه مراکز پیشدبستانی که از این تعداد  15مرکز پیشدبستانی از استانهای تهران ،البرز و
کهگیلویه و بویراحمد به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل مصاحبه
نیمه ساختاریافته بوده که محقق از طریق آن برای شناسایی آسیبها و مشکالت دوره پیش از پیش از دبستان
به جمعآوری اطالعات از مربیان و مدیران اقدام نموده است .یافتههای پژوهش نشان داد که مهمترین
آسیبهای موجود دوره پیش از دبستان ،مربوط به مدیریت کالن پیش از دبستان ،برنامه درسی دوره پیش از
دبستان ،نیروی انسانی پیش از دبستان ،وضعیت حقوقی پیش از دبستان و آسیبهای مربوط به محیط خانواده
و والدین بوده است که هرکدام از این آسیبهای کالن خود نیز به زیر مقولههایی تقسیمشدهاند که در ادامه
به آن پرداختهشده است.

واژگان کلیدی :آسیبشناسی؛ آموزش؛ برنامه درسی؛ دوره پیش از دبستان؛ ایران
 .1این مقاله از رساله دکتری با عنوان “طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی دوره پیش از دبستان” در دانشگاه خوارزمی
تهران استخراج شده است.
 .6این پژوهش مورد حمایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش کشور است.
 .3دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران(نویسنده مسؤل)
salmanakhash@yahoo.com
.4ا استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران
 .5استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران
 .2دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه
آسیب شناسی 1به معنی تشخیص علل آسیب های وارد شده بر سیستمی مشخص مورد مطالعه
است .تمام مطالعاتی که در جهت آشکارسازی عیوب و عوامل آسیب زای سیستم خاصی
قدم بردارند ،در حیطه علم آسیب شناسی قرار دارند( .پیدایی.( 1391 ،
آسیبشناسی بر پایه اطالعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیقتر ساختار ،تعامالت،
رویه عملها و روشها ،سبکهای مدیریتی و سایر عناصر سیستم چارهجو ،الزم و ضروری
است.به عبارت دیگر آسیب شناسی فرایند نظاممند از جمع آوری دادهها به منظور تعامل
اثربخش و سودمند در راستای حل مشکالت ،چالش ها ،فشارها و محدودیت های محیطی
در سازمان است(مانزینی.)6002،6
یکی از عواملی که به طور مستقیم بر سطح سواد مردم یک جامعه اثر می گذارد کیفیت
آموزش وبرنامه درسی در نظام آموزشی هر کشور به ویژه آموزش دوره پیش از دبستان و
دبستان است(بدریان و کیامنش .)1387،براساس اعالم سازمان یونسکو ویونیسف،تجربیات
نظام های آموزشی حاکی از آن است که در کشورهای دارای سیستم آموزشی متمرکز که
در آن تصمیمات در سطوح باال به صورت یکنواخت طراحی می شوند وبا کندی وبا تاخیر
به سطوح پایین منتقل می شوند معموال منجر به بهبود فرآیند آموزش ویادگیری نمی
شوند(پرداختچی،حجازی،شاه پسند.)1388،
کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی و دورهای شاخص برای توسعه
مهارتهای بنیادی و حرکتی است (مفیدی .)1393،در این دوره کودک یک نقش فعال در
ساختار یادگیری و فهمیدن دارد و دانشی که در این دوران به دست میآورد بسیار مهم و
تعیینکننده است (کروگ.)6010،3با توجه به اینکه مقدار قابلتوجهی از یادگیری در سنین
پایین اتفاق میافتد (هیتز ،)6005،4آموزش صحیح و مؤثر در این دوره باعث موفقیت در
دورههای بعد خواهد شد (روسکوس .)6009،5در این دوره کودک یک نقش فعال در
ساختار یادگیری و فهمیدن دارد و دانشی که در این دوران به دست میآورد ،بسیار مهم و
1. Pathology
2. Manzini
3. krgoh
4. Hitz
5. Roskos
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تعیینکننده است ،هنگامیکه کودکان مدرسه را شروع میکنند ،مشتاقاند تا چیزهای
جدیدی بیاموزند؛ و اگر آمادگیهای الزم برای ورود به این حرکت در کودک ایجاد شود،
حتماً ضمانت برای کسب موفقیتهای آینده او نیز فراهم خواهد شد (برخورداری و
جمشیدیان.)1387 ،
کوششها و تحقیقات فراوان دانشمندان معروفی مانند روسو ،1پستالوزی ،6مونته
سوری ،3دیویی ،4پیاژه 5و فروبل 2و الگوهای آموزشی رجیو امیلیا ،7بانک استریت،8
والدروف ،9اسکوپ 10نیز مؤید این مطلب است که تجارب سالهای اولیهی هر کودک در
چگونگی تشکیل شخصیت و کمال نهایی وی بینهایت تﺄثیرگذار است.
امروزه به دالیلی گوناگون ،جایگاه آموزشوپرورش پیشدبستان در حال ارتقاء است.
نتایج پژوهشها یکی از مهمترین آن دالیل است (بریدکمپ ،6014 ،11ص  .)5در تبیین
اهمیت و ضرورت آموزشوپرورش پیشدبستان ،مطالعات (دانکن و مگنسن6013 ،16؛ ژای،
ریور و جانس13؛ 6016؛ کامیلی ،وارگاس ،ریانو بارنت6010 ،14؛ بارنت6008 ،؛ ایوس،15
لیب ،مایفیلد ،میلر و پیناکسی6004 ،12؛ رامی ،کمبل ،برچینال ،اسکینر ،گاردنر 17و رامی،
 )6000به خوبی نشان میدهند که آموزشوپرورش پیشدبستان میتواند یادگیری و تحول
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کودکان را بهبود بخشد.

1. Rousseau
2. Pestalozzi
3. Montessori
4. Dewey
5. Piaget
6. Froebe
7. Reggio Emilia
8. Bank Stree
9. Waldorf
10. scope
11 . Bredekamp, S.
12. Duncan, G. J. & Magnuson, K.
13. Zhai, F., Raver ,C. & Jones, m. m
14. Camilli, G. & Vargas, S., Ryan, S. & Barnett, W. S.
15. Aos, S.
16. Lieb, R., Mayfield, J., Miller, M. & Pennucci, A.
17. Ramey, C.T., Campbell, F.A., Burchinal, M., Skinner, M. L. & Gardner, D.M.
18. development
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این مطالعات اهمیت دوران اولیه کودکی را از دو جنبه نشان دادند .یکی حساسیت و
سهولت اثرپذیری کودکان از محیطهای آموزشی هست و دیگری دوام و عمق یادگیری
آن ها در این دوران است؛ یعنی یادگیری اولیه زمینه مناسبی برای کسب تجارب بعدی
کودکان فراهم میآورند و آنچه در سنین اولیه و پیشدبستانی آموخته میشود هم پایداری
و دوام بیشتری دارد و هم تخریب و از بین بردن آنها مشکلتر است (آموزشوپرورش دوره
اولیه کودکی.)6013،
اکثر نتایج این مطالعات نشاندهنده پیوندهایی روشنی بین کیفیت برنامه سالهای اولیه
کودکی و موفقیت تحصیلی بعدی کودکان میباشند .آنها همچنین پیامدهای اجتماعی
مثبت و بلندمدت و همچنین فواید شناختی کوتاهمدتی را نشان میدهند (گلبک.)6001 ،1
در صدسال اخیر نظام آموزشی کشور ایران بارها دستخوش تغییر و تحول شده است.
گاهی ساختار آن تغییر کرده و بعد از چند سال به همان ساختار پیشین بازگشته است .در این
میان ،دوره پیشدبستانی نیز از این تغییر و تحول مستثنا نبوده است .این بیثباتیها آسیبهای
زیادی به بدنه آموزشوپرورش پیش از دبستان وارد کرده است .ولی انتظار میرود با به
رسمیت شناختن دوره پیش از دبستان و تﺄکید اسناد باالدستی بر این دوره توجه ویژهای به
آن گردد.
امروزه انتظارات جوامع مختلف از آثار مثبت و سازنده برنامههای پیش از دبستانی
افزایشیافته است و از مربیان و برنامه ریزان و متصدیان این دوره انتظارات و توقعات متفاوتی
وجود دارد .برنامههای دوره پیش از دبستانی باید با توجه به ویژگی و نیازهای کودکان تنظیم
شود و محدوده مشخص و معینی داشته باشند .برنامههای دوره پیش از دبستانی باید کودک
محور باشند و ازنظر اصولی باید فرآیند محور باشند و دارای نظام رشد محور باشند ،به همین
دلیل ،برنامهها باید از طریق بازی و فعالیت انجام گیرد .تبادلنظر با ادارهکنندگان ،مجریان،
مربیان و کارکنان در دوره پیش از دبستانی نشان میدهد که ابهامات و بدفهمیهای بسیاری
در برنامهها ،اهداف و روششناسی این دوره از آموزشها وجود دارد (مفیدی.)1390 ،
بنابراین متﺄسفانه در برنامههای مراکز پیشدبستانی وابسته بهنظام آموزشوپرورش
کشورمان آسیبهای زیادی وجود دارد ازجمله :برنامههای این دوره متناسب با ویژگیها و
نیازهای کودکان تنظیم نمیشود ،برنامهها بر اساس هدف مشخصی طراحی نمیشوند ،از
1. Golbeck, S. L.
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نظم و پایداری همراه با انعطاف پذیری برخوردار نیستند ،کودک محور نیستند و بر کودک
تمرکز ندارند ،متناسب با سطح تواناییهای کودکان نیستند ،به شیوه اصولی بازی در این
مراکز توجه نمیشود ،به استقالل و انتخابهای شخصی ارزش داده نمیشود ،فعالیتهای
مختلف در برنامهها بیشتر یکنواختاند و تنوع الزم را ندارند و برنامهها بهکندی متناسب با
پیشرفت دانش و مهارتها تغییر میکنند و باید گفت نقش مربی در حیات تربیتی کودکان
از مهم ترین عناصر یک برنامه مناسب و مطلوب است و کیفیت آموزش کودکان به وجود
معلمان و مربیان کارآمد ،مؤثر و آگاه بستگی تام دارد؛ که متﺄسفانه درزمینه استخدام نیروی
انسانی برای این مراکز در کشور ما توجه کافی مبذول نمیشود و به تخصص مربیان برای
این دوره اهمیت آنچنانی داده نمیشود (مفیدی.)1390 ،
برای اینکه مراکز پیشدبستانی بتوانند در انجام وظایف محوله موفق و مطلوب عمل
نمایند الز م است که ازلحاظ محیط فیزیکی و نیروی انسانی از وضعیت مناسبی برخوردار
باشند .عمدهترین نیروی انسانی این مراکز را مربیان تشکیل میدهد .الزمه موفق عمل نمودن
این افراد در این نکته نهفته شده است که آنان اوالً با اهداف دورهی پیشدبستانی آشنایی
داشته باشند .ثانیاً راههای رسیدن به اهداف را تجربه نموده باشند .ثالثاً با فنهای اداره کالس
آماده باشند (ملکی.)1382 ،
به علت نبود سیستم جامع و استاندارد مطابق با آخرین راهبردهای آموزشی و فقدان
کادری مجرب و آموزشدیده و آگاه به مسائل و معلومات روز باعث گردیده که اولین پله
از پلکان آموزش و یادگیری در مرحله نخست دارای کاستیهای فراوانی بوده و هرگز
توانائی الزم برای ایجاد انگیزش ،پرورش و خالقیت برای نونهاالن و فرزندانمان را مهیا نکند.
نکتهای که در مربیان آموزشی و حتی والدین میتوان مشاهده کرد این است که علیرغم
پذیرفتن اینکه سالهای اولیه زندگی کودک از اهمیت خاصی برخوردار است .هر یک با
اتخاذ برنامههای نامربوط به نحوی از انجاموظیفه اصلی تربیتی شانه خالی میکنند و دربارهی
رهایی از مرحلهی وابستگی فکری به مرحله استقالل قدمی برنمیدارند (علوی.)1391 ،
در برنامههای مراکز پیشدبستانی به شادابی فضای بازی ،رفاه مربیان ،فرهنگ عمومی،
طراحی مناسب محیط آموزشی تفاوتهای فردی و شرایط فرهنگی بومی کودکان و به
ویژگیهای مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون کودکان توجه کافی نمیشود ،بازی و
فعالیتهای نشاطآور در اولویت نیستند ،برنامههای دورهی پیشدبستانی با اهداف دوره
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ابتدایی هماهنگ و همسو نیستند ،نظارت بر مراکز پیشدبستانی ضعیف است ،توزیع جنسیت
در کارکنان آموزشی مراکز پیشدبستانی مناسب نیست ،فضای فیزیکی مراکز پیشدبستانی
عمدتاً مناسب کارآموزشی نیست ،تنها تعداد محدودی از کودکان پیش از دبستان میتوانند
از خدمات آموزشهای پیش از دبستانی استفاده نمایند ،در اغلب موارد مکانهایی برای
تحصیل کودکان پیشدبستانی احداث نگردیدهاند و در غالب موارد ،این اماکن در مدرسه
یا منزل مسکونی تشکیل میشوند ،مواد آموزشی دوره پیشدبستانی کامالً بهروز نیستند،
تفاوتهای فرهنگی و زبانی در دوره پیشدبستانی موردتوجه قرار نمیگیرند (زارع ،قشونی،
.)1382
کمبود نیروی انسانی و نبودن مجوز استخدام نیروی متخصص ،به رسمیت شناخته نشدن
مربیان پیشدبستانی از سوی آموزشوپرورش و سردرگمی خانوادهها از آموزشهای مراکز
مختلف ازجمله مشکالت دوره پیش از دبستان است .طبق قانون ایران ،وزارت
آموزشوپرورش مسئول و متولی دوره پیشدبستانی است .در کنار آن مراکز مختلفی
همچون سازمان بهزیستی ،شهرداریها ،وزارت ارشاد ،کانون پرورش فکری ،بسیج و سایر
موسسهها نیز در این امر مشارکت دارند .که این ناهماهنگی و بههمریختگی که در حال
حاضر وجود دارد حاصل نبود مدیریت یکپارچه دوره پیشدبستانی است و باعث هدر رفتن
انرژیها میشود .حاصل این پراکندگیها بهویژه در بحث برنامه درسی این مراکز این است
که کودکان هرکدام محتوایی مجزا میآموزند و زمانی که به کالس اول میروند افرادی
بامهارت های شناختی ،نگرشها و تواناییهای مختلفاند که معلم را با مشکل مواجه
میکنند؛ زیرا که بعضی از این کودکان خواندن و نوشتن آموختهاند ،بعضی زبان انگلیسی و
عربی میدانند و هرکدام با روش متفاوتی آموختهاند که با اهداف و روشهای دوره ابتدایی
همخوانی ندارد و معلم قادر به هماهنگی آنان نیست (فضلی.)1393،
در ایران دوره پیشدبستان به دوره دوساله رسمی و غیراجباری اطالق میشود که
کودکان گروه سنی  5و  2سال را تحت پوشش برنامههای آموزشی و تربیتی قرار میدهد
(برنامه درسی ملی ،1391 ،ص  .)42همچنین در اکثر کشورهای پیشرفته ازجمله آمریکا،1
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کانادا ،انگلیس ،1ژاپن ،فنالند ،6سوئد ،آلمان ،3بلژیک ،4هلند و دیگر کشورها با وضع قوانین
و مقررات الزم به حقوق آنان پاسخ میدهند (ریگاو شاپ .)6008،5به طبع آن در ایران نیز
با توجه به تﺄکید اسناد باالدستی (سند چشمانداز ،نقشه جامع علمی ،برنامه پنجم توسعه ،سند
تحول بنیادین و برنامه درسی ملی) و بهمنظور آغاز یک حرکت جدی و منسجم جهت تهیه
برنامه آموزشی -تربیتی نظاممند ،سازمانیافته ،جامع ،هماهنگ و هدفدار ،متناسب
بافرهنگ و روحـیه حاکم بر جامعه برای آموزش و تربیت مقطع پیشدبستانی گامهای اساسی
باید برداشته شود.
پیشینه پژوهش :پژوهشهای مختلفی در مورد آسیبشناسی مراکز پیشدبستانی در
داخل و خارج از کشور انجامگرفته است .شفق( )1395در پژوهشی تحت عنوان
آسیبشناسی روشهای شناسایی و پرورش خالقیت در کودکان مقطع پیشدبستان و دبستان
در ایران به این نتیجه رسید که روشهای کشف و خالقیت در ایران با معیارها و استانداردهای
جهانی آن فاصله دارد و همچنین این روشها بهصورت ناکارآمد و ناقص اجرا میگردد.
نتایج پژوهش مجیدی کجوری( )1393با عنوان آسیبشناسی آموزش هنر کودکان
پیشدبستانی به این نتیجه رسید که مهمترین مشکالت در حوزه پیش از دبستان مربوط به
فضا و نحوه آموزش و تدریس بوده است.
نتایج پژوهش کریم زاده ( )1393حاکی از آن بود که برنامههای مراکز پیشدبستانی
دارای آسیبهای است ازجمله :عدم توجه به پرورش روحیه اعتمادبهنفس ،عدم فرصت به
کودکان برای حل مسائل مختلف .مناسب نبودن محتوا با سن کودکان ،عدم تدریس محتوا
بهصورت عملی ،عدم مطابقت بین محتوا و اهداف ،عدم بهکارگیری روشهای فعال ،عدم
داشتن برنامه زمانی مناسب والدین برای کودکان در خانه ،عدم اجرای فعالیتها بر اساس
جدول زمانی مشخص وعدم استاندارد بودن ساختمانهای مراکز پیشدبستانی بوده است.
عباسی و امامی ( )1396در پژوهشی با عنوان مهندسی مجدد مهدهای کودک حلقه
مفقوده در چرخه توسعه منابع انسانی کشور به این نتیجه دست یافتند که اگر مهدهای کودک
به مکانهایی جز «محل نگهداری» کودکان تبدیل شوند و به وظیفه اصلی خود که
1. England
2. Finland
3. Germany
4. Belgium
5. Riga and Shop
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جامعه پذیری و تربیت صحیح کودکان و نه صرف نگهداری از آنان ،بدل شوند ،نسل کارآمد
و شایستهای را تحویل جامعه خواهند داد.
نتایج پژوهش پوشنه ،خسروی و پور علی ( )1391بیانگر آن است که تعامل مربیان با
کودکان در مراکز پیشدبستانی کیفیت الزم را ندارند.
پژوهش زارع و قشونی ( )1382که باهدف بررسی کمی و کیفی فعالیتهای مراکز
آموزشی پیش از دبستان انجامشده است ،نشان داد که تفاوت زیادی ازلحاظ برنامه درسی و
عناصر بین مراکز آموزشی پیش از دبستان سازمان بهزیستی و آموزشوپرورش وجود دارد.
میدانی پور( )1380در بررسی وضعیت موجود مراکز پیش دبستانی به این نتیجه رسیده
است که در اکثر این مراکز،مربیان به روش تدریس سخنرانی متکی بوده اند،از لحاظ وسایل
و امکانات آموزشی،درصد کمی از این مراکز به این وسایل مجهز بوده اند،اکثر مربیان و
مدیران دارای دوره مهارت آموزی و آموزشی خاصی را نگذرانده اند.
در پژوهشهای خارجی نیز بلیک لوک ،)6010( 1در پژوهش خود به این نتیجه
دستیافت که :مهارت زبانی از نیازهای ضروری کودکان پیشدبستانی برای رشد و پیشرفت
مهارتهای شناختی و یادگیری است و نیز مهارتهای زبانی برای رفتار متقابل اجتماعی و
ارتباط اجتماعی امری حیاتی محسوب میشود.
مطالعات بوال و کسیدی )6001( 6حاکی از آن است که مربیان در کالسهای باکیفیت
باال دارای مدرک دانشگاهی مرتبط هستند و رفتارهای مثبت بیشتری همچون حساسیت و
توجه به کودکان از خود نشان دادهاند و واکنشهای منفی کمتری چون تنبیه و تندخویی در
رفتار آنها وجود دارد .احتماالً نداشتن مدرک دانشگاهی مرتبط میتواند یکی از دالیل
تعامل پایین مربیان با کودکان باشد (موالیی تاجکوه.)1386 ،
شریدان ،)6001( 3در پژوهشی که درباره کیفیت آموزشی مراکز پیشدبستانی انجام داده
است ،سعی نمود توصیفی از کیفیت در ابعاد آموزشی ارائه کرده و تالش شد مشخصهی
یک واحد پیشدبستانی باکیفیت باال شناسایی شود.
اکثر این پژوهش ها چه در داخل و خارج اگرچه سعی داشتند در شناسایی مشکالت و
آسیبهای دوره و مراکز پیش از دبستان قدمهایی بردارند و تا حدودی نیز موفق بودهاند،
1. Blaik lock
2. Boal et Cassidy
3. Sheridan
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منتها این پژوهش ها اکثراً به بعد خاصی مثل برنامه درسی و عناصر آن شامل فضا ،مربی،
اهداف ،محتوا توجه داشتهاند .و خأل پژوهشی در کشور ما که به همه مشکالت و آسیبهای
دوره پیش از دبستان از تمامی جوانب بپردازد ،کامالً محسوس است .شناخت آسیب های
پیش روی دوره پیش از دبستان وبررسی منشا این آسیب ها کمک می کند تا در جهت رفع
آ ها کار مفید تری انجام شود ،واز برخوردهای سطحی با آن ها پرهیز کرد.در ارتباط با این
آسیب ها مشاهده می شود که متخصصان ووکسانی که با امر آموزش پیش دبستانی سروکار
دارند در صحبت های خود مطالبی را مرح می کنند که این مطالب در هیچ نوشته ای وجود
ندارد و به آن ها توجهی نمی شود .این امر ضرورت دقیق این نظریات را برای بدست آوردن
مجموعه ای از آسیب ها را مشخص می کند.
ازاینرو هدف پژوهش حاضر این است که با شناسایی آسیبها و مشکالت آموزشی
وبرنامه درسی دوره پیش از دبستان در ایران ،راهکارهایی در جهت غنیتر شدن این دوره
ارائه دهد .الزم به ذکر است که این پژوهش از اولویتهای پژوهشگاه مطالعات وزارت
آموزشوپرورش بوده است.
پرسش اصلی پژوهش
.1آسیبهای وضعیت فعلی آموزش پیش از دبستان کشور ایران کدماند؟
پرسشهای ویژه
 .1آسیبهای مربوط به مدیریت کالن دوره پیش از دبستان کدماند؟
 .6آسیبهای مربوط به برنامه درسی دوره پیش از دبستان کدماند؟
 .3آسیبهای مربوط به نیروی انسانی دوره پیش از دبستان کدماند؟
 .4آسیبهای مربوط به وضعیت حقوقی دوره پیش از دبستان کدماند؟
 .5آسیبهای مربوط به محیط خانواده و والدین در دوره پیش از دبستان کدماند؟

روش
پژوهش حاضر به لحاظ دستهبندی کلی روشهای پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی 1و به
روش پدیدار نگاری ،6بوده است .پدیدار نگاری روشی پژوهشی است که اساس کار خود
را بر همین تجارب متفاوت افراد از یک پدیده قرار میدهد وسعی در ارائه توصیفی عمیق
1. qualitative approach
2. phenomenography
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از یک پدیده معین نزد گروه خاصی از افراد دارد (داناییفرد و کاظمی .)161:1388،پدیدار
نگاری ،اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است (ون منن .)1990،1اولین
پیشفرض مطالعات پدیدار نگاری این است که افراد متفاوت یک پدیده معین را به
شیوهای یکسان تجربه نخواهند کرد ،بلکه دراینباره طیفی از شیوههایی وجود خواهد
داشت که افراد متفاوت یک پدیده را درک کرده یا تجربه مینمایند (مرتون.)1994،6
پدیدار نگاری به جهان ،آنچنانکه بهوسیله یک فرد زیسته میشود ،نه جهان یا
واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد ،توجه دارد (وال و همکاران .)1989،3هدف در
انتخاب مشارکتکننده در تحقیقات پدیدار نگاری ،انتخاب مشارکتکنندگانی است که
تجربه زیستهای دارند که موردتوجه این مطالعه خاص است و این مشارکتکنندگان
مایلاند درباره تجارب خود صحبت کنند ،ضمناً این مشارکتکنندگان باید تا آنجا که
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند تا امکان دستیابی به روایتهای غنی و منحصربهفرد
درباره یک تجربه خاص فراهم آید (ساندولسکی .)1982،4بدین ترتیب که برای پاسخ به
پرسش پژوهش محقق برای اطالع از آسیبهای وضع موجود دوره پیشدبستان با مراجع به
مراکز پیشدبستانی و مصاحبه با مربیان ،مدیران و اولیا کودکان به آسیبشناسی وضعیت
موجود ساختار و آموزش پیش از دبستان پرداختهشده است.
جامعه ،نمونه و حجم نمونه پژوهش :جامعه هدف این پژوهش مراکز پیشدبستانی 3
استان استانهای تهران ،البرز و کهگیلویه و بویراحمد است که  15مرکز پیشدبستانی به
روش نمونهگیری هدفمند 5بهعنوان نمونه انتخابشدهاند.
ابزار و روش جمعآوری پژوهش :در مرحله آسیبشناسی برای اطالع از آسیبهای
موجود از منظر مربیان ،مدیران از مصاحبه « نیمه ساختاریافته» 2استفادهشده است .برای اعتبار
ابزار پژوهشگر با صرف زمان کافی ،تایید فرایند پژوهش توسط پنج متخصص ،استفاده از
دو کدگزار برای کدگزاری چند نمونه مصاحبه جهت کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه
کدگذاران ،استفاده از پرسشهای عینی میزان موثق بودن داده های پژوهش را به حد قابل
1. Van Manen
2. Merton
3. Valle R, King M, Haling S.
4. Sandelowski, M
5. purposive sampling
6. semi-structured
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قبولی افزایش داده است..پژوهشگر برای جمعآوری اطالعات از مربیان و مدیران
پیشدبستانی قبل از انجام مصاحبهها در مورد اهمیت و هدف از انجام پژوهش به
شرکتکنندگان توضیح دادهشده و پس از جلب اطمینان و اعتماد آنان در محرمانه بودن
مصاحبه و آزاد بودن برای خروج ا ز مطالعه در هر زمان و رعایت نکات اخالقی ،مصاحبه
د ر محیطی آرام و خصوصی و با سؤاالت نیمهباز انجام شد و بهوسیله دستگاه صوت،
ضبط گردید ،سپس مطالب ضبطشده ،بهدقت شنیدهشده و به نگارش درآمد .با هرکدام
از افراد شرکتکننده تنها یکبار مصاحبه انجام گرفت و مدتزمان انجام مصاحبه 45-20
دقیقه بوده است.

یافتهها
جدول  .1توزیع فراوانی مقطع تحصیلی ،سابقه تدریس ،جنسیت ،رشته تحصیلی اطالعرسانان
سابقه تدریس

مقطع تحصیلی
مقطع

فراوانی

دیپلم

1

سابقه

رشته تحصیلی

جنسیت

فراوانی

جنس

فراوانی

رشته

فراوانی

4

زن

15

علوم تربیتی

3

کاردانی

3

 2تا 10

2

مرد

0

روانشناسی

3

کارشناسی

10

 11تا 15

2

سایر رشتهها

9

1

 12به باال

6

دکترا

-

-

کل

15

15

کارشناسی
ارشد

کار
 1تا 5
سال

15

-

15

پرسش اصلی پژوهش :آسیبهای وضعیت فعلی آموزش پیش از دبستان کشور ایران
کدماند؟
جدول  .2آسیبهای کلی دوره پیش از پیشدبستان.
مقولههای اصلی
 -1آسیبهای مربوط به مدیریت کالن در دوره پیش از دبستان
 -6 -1آسیبهای مربوط به برنامه درسی در دوره پیش از دبستان
 -3آسیبهای مربوط به نیروی انسانی در دوره پیش از دبستان
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 -4آسیبهای مربوط به وضعیت حقوقی در دوره پیش از دبستان
 -5آسیبهای مربوط به محیط خانواده و والدین در دوره پیش از دبستان
پس از بررسی و مصاحبه با مدیران و مربیان  15مرکز پیشدبستانی از  3استان تهران ،البرز و کهگیلویه وبویر احمد
و سپس کدگذاری مطالب ضبطشده  5آسیب کلی استخراج و ارائهشده است که در پرسشهای ویژه به آنها
پرداختهشده است.

پرسش ویژه اول :آسیبهای مربوط به مدیریت کالن دوره پیش از دبستان کدماند؟
جدول  .3آسیبهای مربوط به مدیریت کالن دوره پیش از دبستان.
مقوله اصلی

زیر مقولهها
 -1یکپارچه نبودن مدیریت و مشخص نبودن متولی اصلی در حوزه اجرا و نظارت و واگذاری این
دوره به ارگانهای مختلف.

مدیریت
کالن

 -6فقدان سازوکار الزم برای تحقق اجباری نمودن دوره پیش از دبستان.
 -3نظارت بر مراکز پیشدبستانیها برای حداقلها و کمیت نه حداکثرها و کیفیت.
 -4مشخص نبودن سن خاص این دوره از سوی نهادهای متولی

 -1یکپارچه نبودن مدیریت و واگذاری این دوره به ارگانهای مختلف
(آموزشوپرورش ،بهزیستی ،کانون پرورش فکری کودکان ،شهرداری ،وزارت ارشاد،
سپاه :بر اساس کدگذاری اطالعرسانهای شماره 1،6،5،8،10،16،13در مورد یکپارچه
نبودن مدیریت و چند متولی بودن این دوره اظهارنظر نمودهاند :اطالعرسان شماره  8معتقد
بود که :یکی دیگر از مشکالت مدیریت دوره پیش از دبستان عدم متولی ثابت و مشخص
است چون هرکدام از ارگانها برای خود سازوکار و محتوای مشخصی دارند که کار را برای
مربیان و اولیا سخت میکنند .اطالعرسان شماره  13معتقد بود که :در بین دو متولی اصلی
پیشدبستان یعنی بهزیستی و آموزشوپرورش بهتر است یکی از آنها بهعنوان متولی اصلی
مشخص شود تا مربیان ،مدیران و اولیا از سردرگمی بیرون میآید .اطالعرسان شماره 6
معتقد بود که :با توجه به تجربه  14سالهای که دارم سازمانهایی مثل کانون پرورش فکری،
شهرداری واخیرا سپاه را اصالً برای این کار مناسب نمیبینم چونکه کودکان اصالً قدرت
مانور ندارند و همه برنامههای درسی این مراکز تحمیلی است.

آسیبشناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از...

13

 -6فقدان سازوکار الزم برای تحقق اجباری نمودن دوره پیش از دبستان :پس از مرحله
کدگذاری و بررسی مصاحبهها اطالعرسانهای شماره  6،3،7،8،14در این مورد به اظهارنظر
پرداختهاند .اطالعرسان شماره  3معتقد بود که :که به دلیل اهمیت این دوره حتماً راهحلی
برای اجباری نمودن این دوره لحاظ شود .ایشان مثالی زدند از کودکانی که این دوره را
نگذراندهاند و در کالس اول ابتدایی حتی درگرفتن مداد نیز مشکلدارند .اطالعرسان شماره
 7و  14معتقد بودند که :رسمی نبودن دوره پیش از دبستان باعث کمتوجهی والدین به آن
میشود و همچنین اجباری بودن این دوره باعث استفاده همه کودکان و عدالت آموزشی
میشود.
اطالعرسان شماره  8معتقد بود که :اجباری و اختیاری بودن یکی از معضالت در دوره
پیشدبستانی است بچههایی که وارد پیشدبستانی شدهاند مهارتهایی را آموزش میبینند و
مانند دست ورزی آمادگی ذهنی و مفاهیم را آموزش میبینند و در کالس اول ابتدایی از
آمادگی مطلوبی برخوردارند؛ اما کودکانی که این دوره را نگذراندهاند ازنظر دست ورزی
و نوشتاری دچار مشکل میشوند ،و بعضی از آنها درگرفتن صحیح مداد ناتواناند .اگر
هزینه برای پیشدبستانی دریافت نشود حدوداً  90درصد بچهها میتوانند وارد این دوره شوند
ولی متﺄسفانه بحث اختیاری بودن و هزینه باال باعث شده است همه نتوانند از این دوره استفاده
کنند.
 -3نظارت بر مراکز پیشدبستانیها برای حداقلها و کمیت نه برای حداکثرها و کیفیت:
اطالعرسان شماره  6معتقد بود که :در بعضی از مواقع نظارتهایی که از مهدکودک ما
میشود بیشتر جنبههای کمی و حداقلهای مربوط به فضا و کمیت را نگاه میکنند و به
کیفیت آموزش توجهی ندارند .اطالعرسان شماره  16معتقد بود که :وجود ارگانهای
مختلف در امر پیش از دبستان و پیشدبستانیهای دولتی و خصوصی باعث از بین رفتن
نظارت کافی و سردرگمی مجریان میشود.
 -4مشخص نبودن سن خاص این دوره از سوی نهادهای متولی :پس از کدگذاری
اطالعرسانهای شماره  1،6،8،13در مورد سن ورود به اظهارنظر پرداختهاند :اطالعرسان
شماره  6معتقد بود که :به نظر من برای بچههای  4تا  2سال یک سازمان مخصوص وجود
داشته باشد که به آنها آموزش بدهد و صرفاً نباید یا آموزش باشد و یا مراقبت .چون بهزیستی
حالت نگهداری دارد و آموزشوپرورش هم آموزش خاصی نمیدهد .اطالعرسان شماره 8
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معتقد بود :سن ورود به مراکز پیشدبستانی به این صورت است که به دو دوره تقسیم میشود
دوره اول  1تا  4سال و دوره دوم  4تا  2است ،ولی بیشتر دوره دوم موردتوجه هست و به
دوره اول بهجز در مواردی توجه کافی نمیشود.
اطالعرسان شماره  1معتقد بود که :در مورد سن ورود و تنشی که بین سازمانها هست
تجربه من این را ثابت کرد که کودکان میتوانند از  2ماهگی به مراکز مهدکودک واگذار
شود .من دوتا از بچههای خودم در چنین مراکزی بزرگ شدند .همچنین اطالعرسان شماره
 13یک سال قبل از دبستان را مؤثرترین سن برای ورود به پیشدبستانی دانست.
پرسش ویژه دوم :آسیبهای مربوط به برنامه درسی دوره پیش از دبستان کدماند؟
جدول .4آسیبهای مربوط به برنامه درسی دوره پیش از دبستان
مقوله اصلی

زیر مقولهها
 -1فقدان سند برنامه درسی ملی مستقل در دوره پیش از دبستانی
 -6فاصله زیاد بین عناصر تدوینشده در راهنمای دوره پیش از دبستان با وضع موجود

برنامه درسی دوره

 -3عدم رعایت استاندارهای الزم ازلحاظ عناصر برنامه درسی محتوا ،فضا ،تعداد

پیش از دبستان

نوآموزان ،وسایل و امکانات ،روشهای یاددهی و یادگیری و ارزشیابی.
 -4مشکالت کودکان دوزبانه پیش از دبستان
 -5وجود مهدکودکهای قرآنی و زبان انگلیسی

 -1فقدان سند برنامه درسی ملی مستقل در دوره پیش از دبستان :اطالعرسان شماره 9
معتقد بود که :از مشکالت مربوط به برنامه درسی پیش از دبستان فقدان برنامه درسی ملی
مستقل این دوره کامالً محسوس است و عدم وجود برنامه درسی مستقل باعث میشود که
هر ارگان برای خود برنامه درسی خاصی ارائه کند که خود باعث دوگانگی میشود.
اطالعرسان شماره  2معتقد بود که :هر پیشدبستانی برای خودش برنامه درسی خاصی دارد
و اکثراً فراتر رفته و با نوآموز همانند دانشآموز سال اول ابتدایی برخورد میشود .آموزش
اجباری و تحمیل دروس در حد فراتر از پیشدبستانی است.
اطالعرسان شماره  7معتقد بود که :اعمال سلیقه در این مقطع در قسمت برنامه درسی
زیاد است و هرسال یک کتاب و محتوای خاصی پیشنهاد میشود.
 -6فاصله زیاد بین عناصر تدوینشده در راهنمای دوره پیش از دبستان با وضع موجود:
اطالعرسان شماره  6معتقد بود که :راهنمای برنامه درسی دوره پیشدبستانی که در اختیار ما
قرار داده اند و طبق آن باید کارکنیم ،اوالً بسیار آرمانی است و در همه استانها قابلاجرا
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نیست چونکه امکانات سخت افزاری ،فضا ،مربی و .را نداریم و از طرفی ازلحاظ اهداف و
محتوا زیاد مناسب با سن بچهها نیستند و ما به مربیان یادآوری میکنیم که انعطاف الزم را
داشته باشند و بیشتر مبتنی بر بازی باشد.
 -3عدم رعایت استاندارهای الزم ازلحاظ عناصر برنامه درسی ،محتوا ،فضا ،تعداد
نوآموزان ،وسایل و امکانات ،روشهای یاددهی و یادگیری و ارزشیابی :پس از کدگذاری
اطالعرسانهای شماره  1،3،8،9،10،11،16،13،15اظهارنظر نمودهاند .در مورد محتوا
اطالعرسان شماره  1معتقد بود که :هر سازمانی که بانی مهدکودک و پیشدبستان هست
نباید صرفاً بر محتوا تﺄکید کند .اآلن در بعضی مراکز مفهوم ریاضی یاد میدهند ،بعضی
مهدکودکها صرفاً زبان انگلیس یاد میدهند ،مهدکودکهای قرآنی صرفاً قرآن یاد
میدهند؛ که این امر درست به نظر نمیرسد.
اطالعرسان شماره  3معتقد است که :مشکل دیگر مربوط به محتوا و اهداف این دوره
از سوی وزارت آموزشوپرورش هست که ایشان اعتقاد داشت حجم محتوا زیاد هست و
قدرت خالقیت و بازی را از کودکان میگیرد و ما مجبوریم طبق این برنامه پیش برویم.
بهعنوانمثال ایشان از پروژهای به نام کره زمین نام برد که نزدیک به  3سال در این مراکز
تدریس و مورد تﺄکید آموزش وپرورش هست و از نگاه این مربی اصالً متناسب با سن این
کودکان نیست و برای پایههای چهارم و پنجم مناسبتر است.
اطالعرسانهای شماره  9و  13نیز از متنوع بودن محتوا و اهداف این دوره در مراکز
مختلف ابراز نگرانی کردند و معتقد بودند که چنین کاری باعث سردرگمی کودکان و
والدین میشود.
اطالعرسان شماره  16معتقد بود که :مراکز بیشتر سعی در یاددادن خواندن و نوشتن
میکنند که غلط است .نوآموز در پایه اول باید مهارت خواندن و نوشتن را تمرین کند.
خواندن و نوشتن در این دوره یک آسیب هست به دو دلیل اول اینکه هنوز به سن خواندن
و نوشتن نرسیدند و باعث از بین بردن خالقیت در نوآموزان است .دوم اینکه محتوا و
روشهای تدریس متفاوت است و کودک در پایه اول دچار دوگانگی میشود.
بیش از نیمی از اطالعرسانان بیشترین مشکل در بحث عناصر برنامه درسی را مربوط به
فضا و امکانات دانستهاند .اطالعرسانهای شماره  8،9،10،16،15مهمترین دلیل استقبال از
مراکز خصوصی را امکانات و فضای بیشتر و همچنین تعداد کم نوآموزان میدانند و مراکز
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خصوصی و غیردولتی را پیشنهاد دادهاند و معتقد هستند که در مراکز دولتی تعداد نوآموزان
حدوداً از  65تا  35متغیر است و امکانات محدودتری نیز وجود دارد .اطالعرسان شماره 10
معتقد بود که :در مراکز دولتی تعداد نوآموزان زیاد و به  30نفر میرسد و این وقت زیادی
از مربی برای کنترل نظم میگیرد.
اطالعرسان شماره  1معتقد بود که :چون رویکرد بیشتر بر بازی است باید فضا آنقدر
وسیع و سرسبز باشد که کودکان در آن بازی کنند ،گل و گیاه بکارند ،سرما و گرما رو حس
کنند نه اینکه در یک اتاق یا سالن فقط بهصورت تئوری کار کنند؛ و باید امکانان مربوط به
بازی برای کودکان مهیا شود که محیط برای آنها جذاب باشد و احساس خستگی نکنند.
اطالعرسان شماره  9معتقد بود که :در این مرکز فضای آموزشی محدود است به این
صورت که حدود  65و در بعضی موارد  30نفر نوآموز را در یک کالس  16متری قرار
میگیرند و ازنظ ر تهویه و امکانات در سطح خیلی پایینی هستند و تنها تجهیزات کالسها
یکتخته وایت برد و یک عدد کمد است.
اطالعرسان شماره  11معتقد بود که :بیشترین مشکل ما محتوای عملی و کمبود شدید
امکانات و فضا و مکان است که ما از حداقلها نیز بیبهرهایم و  90درصد آموزش ما
بهصورت انتزاعی هست .ما چیزی به اسم بازدید از فضا هاو مکانها و طبیعت را نداریم.
اطالعرسانهای شماره  8،10،13معتقد بودند که پیشدبستانیهای که زیر نظر
آموزشوپرورش هستند و اکثراً در نوبتهای مخالف مدارس هستند به لحاظ فضا مناسب
نیستند .بعضیاوقات فقط از یک کالس میتوانیم استفاده کنیم و از همان میزهایی که برای
بچههای ابتدایی استفاده میشود ماهم استفاده میکنیم .چون گاهی نیاز هست چیدمان کالس
عوض شود ،نیاز به فضای بزرگ برای بازی هست ،میزها متناسب با سن کودکان نیست.
اطالعرسانهای شماره  9معتقد بود که :ارزشیابی بیشتر بهصورت توصیفی و مبتنی بر
جایزه و هدیه است و کمتر دیده میشود که مفهوم تشویق درونی را درک کنند.
-4مشکالت کودکان دوزبانه پیش از دبستان :اطالعرسان شماره  9معتقد بود که :در
منطقهای که اینجانب تدریس میکنم کودکان دوزبانه آذری و افغانی دیده میشود و در
تجربهای که داشتم در یک کالس  30نفره با زبانهای مختلف وجود داشتند که وقت من
فقط صرف ساکت کردن کودکان بود تا آموزش دادن .و به گفته همکارم خیلی از همین
کودکان دوزبانه در  60روز اول ابتدایی از مدرسه گریزان بودند .به نظر من کودکان دوزبانه
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باید توسط والدین به آمادگی کامل برسند چون معضل دیگر این است که در بعضی از این
کالسها بچههای دوزبانه مورد تمسخر قرار میگیرند.
اطالعرسان شماره  13معتقد است که :مبحث بچههای دوزبانه یکی دیگر از مشکالت
هست؛ که در بعضی از این مهدها کودکها ،کودکان زبانهای فارسی ،آذری و عربی رو
باهم یاد میگیرند که باعث چندگانگی میشود.
 -5مهدکودکهای قرآنی و زبان انگلیسی :یکی دیگر از مشکالت و آسیبهای دوره

پیش از دبستان وجود مهدکودکهای تکبعدی درزمینهٔ آموزش قران و زبان انگلیسی
است .اطالعرسان شماره  16معتقد بود که :مثالً در مهدکودکهای قرانی به دلیل تفاوت
تلفظ حروف الفبای عربی و فارسی بچهها را دچار مشکل میکنند و در پایه اول چند ما طول
میکشد تا این دوگانگی حل شود.
اطالعرسان شماره  10معتقد بود که :در مراکز خصوصی گاهی قرآن و زبان انگلیسی
هم یاد داده میشود و از کودکان  4ساله خواسته میشود که چندین سوره یا واژههای التین
را حفظ کنند درصورتیکه این آموزش در این سن مناسب نیست چون کودک درک
درستی ندارد و متﺄسفانه خانوادهها هم در این مورد مقصر هستند و تازه خیلی از آنها افتخار
میکنند .ازاینرو کار برای مراکز دولتی سخت میشود چون والدین مراکز را باهم مقایسه
میکنند و انتظارات زیادی دارند درصورتیکه مراکز خصوصی بیشتر هدفشان راضی
نگهداشتن والدین و خانوادههاست.
پرسش ویژه سوم :آسیبهای مربوط به نیروی انسانی و کادر دوره پیشدبستانی کدماند؟
جدول  .5آسیبهای مربوط به نیروی انسانی
مقوله اصلی

زیر مقولهها
 -1کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر درزمینهٔ پیش از دبستان

نیروی انسانی

-6مرتبط نبودن مدرک تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان
 -3پایین بودن مدرک تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان
 -4عدم وجود یک سیستم گزینش برای استخدام مربیان در دوره پیش از دبستان

-1کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر درزمینهٔ پیش از دبستان :اطالعرسان شماره
 10معتقد بود که :یکی از بزرگترین مشکالتی که در پیشدبستانی وجود دارد دخالت
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آموزشوپرورش است که نیروی متخصص و برنامهریز ندارد بلکه کودکان را بهعنوان موش
آزمایشگاهی در نظر میگیرد و هرسال یک برنامه روی آنها اجرا میکند و بعد از مدتی
متوجه اشتباه میشود و سپس آن برنامه رو حذف میکند .بهعنوانمثال سال پیش
آموزشوپرورش یک کتاب قران را معرفی کرد و امسال آن را حذف کرد .مهمترین آسیب
و مشکل کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در این حوزه در وزارت آموزشوپرورش
است.
اطالعرسان شماره  4معتقد بود که :تا جایی که اطالع دارم رشته پیشدبستان در ایران
در مقطع دکتری پذیرش ندارد و در مقطع کارشناسی ارشد هم محدود است .پس خیلی
نباید انتظار داشته باشیم در این زمینه رشد داشته باشیم چون ما به تعداد استانهایمان در کشور
متخصص در حوزه پیش از دبستان نداریم.
 -6مرتبط نبودن رشته تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان :اطالعرسان شماره
 1معتقد بود که :قطعاً با مرتبط بودن رشته موافقم ولی مؤلفهای دیگر چون عالقه و عشق به
کار ،سابقه کار نباید فراموش شود و نظریه و عمل باید باهم توأم باشند .اطالعرسان شماره
 1و  14معتقد بودند که یک مربی باید دارای یکی از رشتههای پیشدبستانی ،علوم تربیتی و
روانشناسی باشد و عالوه بر آن دورههای کارورزی را باید گذرانده باشد.
اطالعرسان شماره  8معتقد بود که :تعداد مربیان پیشدبستانی بسیار زیاد است زیرابه
صورتی است که مربیان با داشتن هر رشتهای میتوانند وارد این مقطع برای آموزش شوند.
خیلیها با رشته های نامرتبط مثل گرافیک ،مهندسی ،علوم پایه ،و با داشتن روابط وارد
میشوند و بعضی موقع مسئولین میگویند در این دوره نباید تخصصی کار کرد و مربیان نیاز
به رشته و مقطع مرتبط ندارند.
اطالعرسان شماره  2معتقد بود که :نداشتن سواد الزم و فقدان آموزش الزم مربیان برای
ارتباط و آموزش به نو آموزان و نامرتبط بودن رشته تحصیلی آنها و همچنین عدم آشنایی
مربیان با ضرورت این دوره و نحوه برخورد ناصحیح با نوآموزان از مهمترین مشکالت است.
 -3پایین بودن مدرک تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان :اطالعرسان شماره
 3معتقد بود که :هرچه مقطع تحصیلی و تجربه مربی بیشتر باشد میتواند اثربخشی بیشتری
داشته باشد.
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اطالعرسان شماره  9معتقد بود که :در مورد مدرک مربیان نیز مشکالتی وجود دارد و
بهندرت افرادی هستند که دارای مدرک تحصیالت تکمیلی و حتی لیسانس باشند؛ و در
منطقه ما تعداد زیادی دانشجوی ترم  6و  3با رشتههای غیر مرتبط مشغول به کار هستند.
اطالعرسان شماره  3اظهار داشته که :در مرکز ما  3نفر کار میکنند که هیچکدام رشته
هامون مرتبط نیست و همه فوقدیپلم یا لیسانس هستند کسی که فوقلیسانس داشته باشد با
حقوق اندک ماهی  400هزار تومان راضی به کار نیست.
 -4عدم وجود یک سیستم گزینش برای استخدام مربیان در دوره پیش از دبستان:
اطالعرسان شماره  :4از وضعیت استخدام و ضوابط و شرایط ایجاد مرکز پیشدبستانی گالیه
کرد که اوالً ما هیچ امیدی به استخدام نداریم وثانیا برای اخذ مجوز شرط سنی  30سال
گذاشتند درصورتیکه بنده اآلن در سن  62سالگی سراسر انگیزه هستم ولی متﺄسفانه این
قوانین ما را محدود میکند.
اطالعرسان شماره  :13عدم وجود یک سیستم مشخص برای گزینش و تربیت مربیان را
اولین مشکل دانست.
اطالعرسان شماره  9معتقد بود که :در قسمت گزینش سازوکار خاصی وجود ندارد و
تجربهای که خود من داشتم مهمترین مؤلفه برای مسئولین بحث حجاب و عدم سوءپیشینه
بود؛ و درباره مدرک ،مقطع و سابقه تدریس و اینکه آیا درباره کار با کودک اطالعات یا
عالقهای هست و آیا با روشهای تدریس و مبانی روانشناختی آشنایی دارند سؤال و پیگیری
صورت نمیگیرد.
پرسش ویژه چهارم :آسیبهای مربوط به وضعیت حقوقی دوره پیش از دبستان کدماند؟
جدول .6آسیبهای مربوط به وضعیت حقوقی
مقوله اصلی

زیر مقولهها
 -1عدم سرمایهگذاری کافی نظام تعلیم و تربیت در حوزه پیش از دبستان
 -6نگاه مالی به مراکز پیش از دبستان از سوی بعضی ارگانها و افراد سودجو

وضعیت

 -3حقوق و دستمزد پایین مربیان و نیرویهای خدمات پیشدبستانی و نبود انگیزه کافی برای

حقوقی

آنها
 -4مسائل مربوط به بحث بیمه مربیان
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 -1عدم سرمایه گذاری کافی نظام تعلیم و تربیت در حوزه پیش از دبستان :اطالعرسان
شماره  9معتقد بود که :در حوزه پیشدبستانی از طرف نظام تعلیم و تربیت حداقل
سرمایهگذاری صورت میگیرد و اصالً دیدگاه سرمایهای به آن ندارند بلکه نگاهی مصرفی
دارند.
اطالعرسان شماره  10و  14نیز از عدم سرمایهگذاری توسط آموزشوپرورش در بخش
پیشدبستانی گالیه کردند و آن را باعث نا عدالتی در آموزش دانستهاند.
-6نگاه مالی به مراکز پیش از دبستان از سوی بعضی ارگانها و افراد سودجو:
اطالعرسان شماره  6معتقد بود که :یک مشکل اساسی دیگر نوع نگاه به پیشدبستانی هست.
بدون اینکه عشق و عالقهای در کار باشد بعضی از موسسهها فقط نگاه مالی به این قضیه
دارند .بهعنوانمثال از یک موسسهای به ما زنگ زدن بدون اینکه مهدکودک من را ببینند
مربیان را ببیند فضا و کار ما را ببیند گفتند  3میلیون تومان بدهید تا به شما تندیس بدهیم و
اولیا هم میآیند و میپرسند شما چرا تندیس ندارید ،و اینیک مشکل اساسی است.
اطالعرسان شماره  15معتقد بود :که بعضی از مراکز خصوصی بدون توجه به
تواناییهای کودک و عالقه به کار صرفاً به خاطر پول اقدام به راهاندازی این مراکز میکنند
و هدف آنها هم راضی کردن والدین در مناطق ثروتمند شهر است و گاهی این آموزشها
باعث دوگانگی در شخصیت کودکان میشود و انتظارات والدین ضعیفتر را از مراکز دیگر
باال میبرد.
-3حقوق و دستمزد پایین مربیان پیشدبستانی و نبود انگیزه کافی برای آنها :در مورد
حقوق و درآمد تقریباً تمامی اطالعرسانان اظهارنظر کردهاند و از این مورد بهشدت اظهار
نگرانی نمودهاند .اطالعرسان شماره  1معتقد بود که :من منتظر این سؤال بودم و ریشه اصلی
مشکالت را مربوط به این مورد میدانم و میگویم ،مدیر و مربی باید امنیت روانی و شغلی
داشته باشند ،دولت باید یارانهای به مدیریت پرداخت کند که با خیال راحت بتواند کار کند،
من بهعنوان مدیر تو چند ماه پشت سر هم ضرر کردم درصورتیکه باید به مربی پول بدهم،
عالوه بر مربی و مدیر خدمههای پیشدبستانی مورد فراموشی هستند درصورتیکه باید از
حقوق خوبی برخوردار باشند.
اطالعرسان شماره  4معتقد بود که :حقوق کم مربیان در حدود  330هزار تومان است و
ما فقط به خاطر اینکه بچهها رو دوست داریم و وابسته به آموزشوپرورش هست ادامه
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می دهیم وگرنه در فروشگاه هم بخواهیم کارکنیم درآمد مالی ما بیشتر است .پاداشها و
هدایایی که به آموزشوپرورش و مدیریت و .میدهند شامل مربیان نمیشود درصورتیکه
زحمت اصلی بر دوش ما هست .آموزشوپرورش  14روز عید را از حقوق اندک ما کم
میکند و حتی اگر یک روزبه خاطر برف تعطیل باشیم آنیک روز نیز کم میشود وی ادامه
داد که چه اشکال دارد که  3ماه تابستان نیز برای ما حقوق در نظر گرفته شود.
اطالعرسان شماره  5اظهار داشته که :اینکه مربیان پیشدبستان حقوق پایینی دارند دیگر
بحث تکراری است و برای من جای سؤال دارد که چرا باوجودی که همه این وضعیت را
میدانند ولی هیچ فکری برای این قشر زحمتکش که مخاطبان بسیار حساسی دارند
نمیکنند و چارهای نمیاندیشند.
اطالعرسان شماره  13اظهار داشته که :وضعیت حقوقی مربیان این نهفقط حرف من بلکه
حرف همه مربیان است زیرا نسبت به مقاطع باالتر بیشترین زحمت را میکشند .چون نوآموز
هیچ گونه شناختی از آموزش و مدرسه و مهد ندارد و این وظیفه مربی را سنگین میکند و با
حقوق ناچیز  370هزار تومان کار می کند و تازه بیمه از همین مقدار اندک کم میشود؛ و
این نکته را متذکر میشوم که به تعداد نوآموزان حقوق پرداخت میشود بهعنوانمثال ازای
 60نفر نوآموز  360هزار تومان پرداخت میشود و اگر یک نفر اضافه شود به ازای آن 60
هزار تومان اضافه میشود و به هر دلیل هر کودکی در طول سال ترک تحصیل کند از حقوق
مربی کم میشود .آیا این واقعاً عدالت است؟
 -4مسائل مربوط به بحث بیمه مربیان :بحث بیمه مربیان هم نکتهای بود که اکثر
اطالعرسانان به آن اشارهکردهاند .اطالعرسان شماره  1معتقد بود که :مدیران به خاطر اینکه
بیمه مربیان را پرداخت نکنند هرچند وقت یکبار آنها را عوض میکنند که دراینبین هم
مربی ،هم والدین وهم کودک ضرر میکنند و مربیان انگیزه و امنیت شغلی ندارند.
اطالعرسان شماره  4و  9اظهار داشتهاند :ما به مدت این چند سالی که در این مراکز کار
میکنیم ولی هر موقع برای گرفتن گواهی فعالیت مراجعه میکنیم به ما گواهی نمیدهند و
نگرانی آنها از این است که حقی برای ما ایجاد شود و از مدیریت به خاطر بیمه شکایت
کنیم ویکی از مشکالت ما عدم صدور گواهی فعالیت از سوی آموزشوپرورش است.
اطالعرسان شماره  8معتقد بود که :مهمترین مشکل حقوقی عالوه بر حقوق کم وضعیت
بیمه مربیان است .یک مربی پیشدبستانی که  8ماه در سال کار میکند و  8ماه حقوق میگیرد
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و چون پارهوقت هست برای او  4ماه بیمه رد میشود و بهطورکلی به ازای هر  3سال کار 1
سال بیمه دارد با این حساب یک مربی باید  90سال کار کند تا بازنشسته شود.
پرسش ویژه پنجم :آسیبهای مربوط به محیط خانواده و والدین در دوره پیش از دبستان
کدماند؟
جدول  .7آسیبهای مربوط به محیط خانواده و والدین
مقوله اصلی

زیر مقولهها
 -1ارتباط ضعیف بین والدین و مراکز پیش از دبستان

محیط خانواده و والدین

 -6انتظارات زیاد و غلط بعضی از والدین از کادر پیشدبستانی
 -3عدم آشنایی والدین با ضرورت دوره پیش از دبستان و نگاهی ابزاری از این دوره
 -4کمبود دورههای آموزشی و توجیهی برای والدین کودکان پیشدبستانی

 -1ارتباط ضعیف بین والدین و مراکز پیش از دبستان :اطالعرسان شماره  11و  16معتقد
بودند که :در مرکزی که مشغول هستند نیمی از والدین ارتباط بسیار ضعیفی با مرکز دارند
و گاهی مشاهده میشود که در طول  9ماه تحصیلی یکبار به مرکز سر بزنند .اطالعرسان
شماره  5اظهار داشته که :با توجه به اینکه مردم این منطقه اکثراً کمدرآمد هستند بیشتر اولیا
از ترس پول دادن به مرکز پیشدبستانی و کودک خودشان بیتوجه هستند.
 -6انتظارات زیاد و غلط بعضی از والدین از کادر پیشدبستانی :اطالعرسان شماره 5
معتقد بود که :مورد دیگر که بنده زیاد مشاهده و تجربه کردم خانوادهها انتظار آموزشهای
فراتر ازآنچه در برنامه درسی پیشدبستانی لحاظ شده را از مراکز انتظار دارند مانند خواندن
و نوشتن ،آموزش زبان انگلیسی ،آموزش قرآن و آنچه در کالس اول برنامهریزیشده است.
هر جا که صحبت از کالس و پیشدبستانی میشود اولیا بازی و فعالیتها و خالقیتهایی که
کودک میتواند از این طریق و راههای مناسب دیگر مانند داستانگویی و ایفای نقش به
یادگیری بپردازند را نادیده گرفته و کماهمیت میدانند.
اطالعرسان شماره  2،16،13نیز معتقد بودند که :بعضی والدین بر اساس عدم شناخت از
این دوره مراکز پیشدبستانی را با مهدهای خصوصی و مهدهای قرآنی مقایسه میکنند و
انتظار دارند به بچهها خواندن و نوشتن و سایر مهارتهایی که در حد توان آنها نیست را
آموزش دهیم.
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اطالعرسان شماره  9معتقد بود که :گاها خانوادهها به ما فشار میآورند که آموزش
حروف الفبای فارسی بهصورت نوشتاری و مشقهایی در حد بچههای ابتدایی و آموزش زبان
انگلیسی و بعضاً آموزش قران به بچهها آموزش داده شود .دقیقاً  2ماه اول تحصیلی ما صرف
توجیه کردن خیلی از والدین در مورد ضروری نبودن این آموزشها در پیشدبستانی صرف
میشود.
-3عدم آشنایی والدین با ضرورت دوره پیش از دبستان و نگاهی ابزاری از این دوره:
در مورد عدم آشنایی والدین با ضرورت این دوره اطالعرسانان شماره  1،6،3،5،8اظهارنظر
نمودهاند:
اطالعرسان شماره  1معتقد بود که :بعضی کودکان که والدین آنها خیلی هم باسواد
هستند ولی بچههای آنها خیلی ساکت و منزوی هستند و والدین بیسواد نیز آگاهی از این
دوره ندارند .متﺄسفانه بعضی از والدین فقط ساعتهایی که دنبال خرید ،استخر و سایر
کارهای روزانه هستند بچهها را به مراکز تحویل میدهند .و بعضی از آنها فقط به خاطر
شاغل بودن و بهاجبار کودکان را ثبتنام مینمایند.
اطالعرسان شماره  6معتقد بود که :چون این دوره اجباری نیستTاولیا یک ماه بچهها
را به مرکز میآورند یک ماه نمیآورند در فصل سرما و گرما نیز همین اتفاق میافتد و دست
ما خیلی بازنیست .بعضی از اولیا به خاطر اینکه کمتر پول بدهند تو فروردین بچهها را به
پیشدبستانی نمیآورند.
 -4کمبود دورههای آموزشی و توجیهی برای والدین کودکان پیشدبستانی :از 15
اطالعرسانی که با آنها مصاحبه انجام شد  10نفر به عدم شناخت والدین و انتظارات نادرست
آنها اشارهکردهاند .اطالعرسان شماره  1،6،5،8،14،15تﺄکید داشتهاند که حتماً در اول سال
تحصیلی هم برا ی مراکز خصوصی و هم برای مراکز دولتی چند جلسه توجیهی و اجباری
برای والدین برگزار گردد .تا از مشکالت احتمالی در طول سال تحصیلی جلوگیری شود و
هم وقت مدیر و مربی و شاگرد بیجهت تلف نشود.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس تجربیات بررسیهای روانشناختی و تربیتی ،سالهای اولیه زندگی کودکان
نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا مینماید(طالیی و بزرگ .)1394،بر این اساس
آموزشوپرورش پیشدبستانی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و تالش عمده دولتها بر
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این بوده است که همهروزه تعداد بیشتری از کودکان تحت پوشش آموزشهای این دوره
قرارگرفته و با توجه به ویژگیهای و نیازهای فردی از آموزشهای مناسب و سازنده
برخوردار گردند .درواقع پایههای اولیه اعتمادبهنفس ،مسئولیتپذیری و استقالل و خالقیت

کودکان در دوران پیش از دبستان استوار میگردد .توجه دقیق و مناسب به رشد وشکوفائی

استعدادهای کودکان کمک مینماید( .براون.)6013
سرمایهگذاری در امور کودکان پیشدبستانی آثار پیشگیرانه به آسیبهای دوران
نوجوانی و جوانی و بزرگسالی دارد .برخالف نگرش عمومی مبنی بر عدم سودآوری،

سرمایهگذاری در مراکز پیش دبستانی به معنای تربیت خالق ،هدفمند و آگاه آینده هر ملت
و عامل بازدارنده بسیاری از آسیبهای اجتماعی است.
هدف از انجام این پژوهش آسیبشناسی وضعیت فعلی دوره پیش از دبستان در کشور
ایران بوده است .آنچه بهدستآمده نشان میدهد که نظام پیش از دبستان کشور ما آسیبها
و چالشهایی در مراحل و سطوح مختلف دارد .ازآنجاکه در متن مقاله به همه آسیبها
اشارهشده است در اینجا بهصورت کوتاه به آسیبهای اصلی اشارهای میشود .در پاسخ به
پرسش اصلی پژوهش نتایج بهدستآمده نمایانگر این است که از میان آسیبهای
مطرحشده ،پنج آسیب در سطح کالن دوره پیش از دبستان شامل :آسیبهای مربوط به
مدیریت کالن ،آسیبهای مربوط به برنامه درسی ،آسیبهای مربوط به نیروی انسانی،
آسیبهای مربوط به وضعیت حقوقی و آسیبهای مربوط به محیط خانواده و والدین
میشوند.
زیر مقوله های پرسش اول پژوهش که مربوط به مدیریت کالن پیش از دبستان بوده
است خود نیز شامل آسیبهایی ازجمله (یکپارچه نبودن مدیریت و مشخص نبودن متولی
اصلی در حوزه اجرا و نظارت و واگذاری این دوره به ارگانهای مختلف ،فقدان سازوکار
الزم برای تحقق اجباری نمودن دوره پیش از دبستان ،نظارت بر مراکز پیشدبستانیها برای
حداقلها و کمیت نه حداکثرها و کیفیت ،مشخص نبودن سن خاص این دوره از سوی
نهادهای متولی) بوده است.الزمه یک تصمیم گیری مؤثر در یک سازمان یکپارچگی و
اثربخشی مدیریت آن سازمان است،چنانچه دوره پیش از دبستان را بهعنوان یک دوره رسمی
و مهم تلقی کنیم ناگزیرم که به نحوه مدیریت آنهم بهصورت عالی و سطح کالن توجه
نماییم چیزی که در پیشدبستان ایران در حال حاضر دچار نوعی سردرگمی است و نهادهای
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مختلفی در این زمینه فعالیت دارند که الزم هست نوعی یکپارچگی در مدیریت این دوره
لحاظ گردد.
در مورد پرسش دوم پژوهش مهمترین آسیبهای برنامه درسی شامل (فقدان سند برنامه
درسی ملی مستقل در دوره پیش از دبستانی ،فاصله زیاد بین عناصر تدوینشده در راهنمای
دوره پیش از دبستان با وضع موجود ،عدم رعایت استاندارهای الزم ازلحاظ عناصر برنامه
درسی محتوا ،فضا ،تعداد نوآموزان ،وسایل و امکانات ،روشهای یاددهی و یادگیری و
ارزشیابی ،مشکالت کودکان دوزبانه پیش از دبستان و وجود مهدکودکهای قرآنی و زبان
انگلیسی) بوده است.
به نظر می رسد که در برنامه درسی دوره پیش از دبستان نبود سند مستقل برنامه درسی
در این دوره باعث پراکنده شدن محتوا و عناصر برنامه درسی شده و بهنوعی بینظمی را برای
نهادهای متولی این دوره به وجود آورده است.هماکنون از فضاهای آموزشی استاندارد برای
کودکان پیشدبستانی استفاده نمیشود ،در این دوره از آموزش کالس درس باید با برنامه
درسی بهراحتی تغییر کرده و با استانداردهای جهانی مطابق باشد ،تجهیزات در دوره
پیشدبستانی باید مخصوص کودکان فراهمشده و برای آنها قابلحمل باشد درحالیکه
ابزارهای بکار رفته در مدارس برای کودکان  7تا  16سال تهیهشده و با شرایط فیزیکی سنین
پیش از دبستان همخوانی ندارد .همچنین آموزش مفاهیم در این سن نباید بهصورت
کالسیک صورت گیرد بلکه کودکان باید در معرض یادگیری غیرمستقیم قرار بگیرند
درصورتیکه در مراکز پیش از دبستان ایران آموزشهای زبان انگلیسی،قرآن،ریاضیات گاها
بهصورت کالسیک آموزش داده میشود.
پرسش سوم پژوهش که مربوط به آسیبهای نیروی انسانی بوده است شامل (کمبود
نیروی انسانی ماهر ،مرتبط نبودن رشته تحصیلی مربیان ،پایین بودن مدرک تحصیلی مربیان
و عدم وجود یک سیستم گزینش برای استخدام مربیان در دوره پیش از دبستان) بوده است.
یکی از مؤلفههای مهم در ترقی یک سازمان آموزشی عامل نیروی انسانی است که بدون
وجود آن سیستم آموزشی و آموزش معنا پیدا نمیکند بر اساس نتایج این پژوهش آنطور
که پیداست د وره پیش از دبستان ایران در حال حاضر از کمبود نیروی ماهر و متخصص در
این حوزه رنج میبرد و آموزشوپرورش برای دوره پیشدبستانی از افرادی با تحصیالت غیر
مرتبط و در برخی موارد از افراد با مدرک دیپلم استفاده میکند که هیچ تجربه و تخصصی
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در حوزه آموزش کودکان ندارند و قطعاً آموزش کودکان توسط چنین افرادی نتایج مطلوبی
را در پی نخواهد داشت.ازاین جهت لزوم توجه جدی به چنین عامل مهمی ضروری به نظر
میرسد.
پرسش چهارم پژوهش آسیبهای مربوط به وضعیت حقوقی را بررسی کرده که
درنهایت به آسیبهای (عدم سرمایهگذاری کافی نظام تعلیم و تربیت ،نگاه مالی به مراکز
پیش از دبستان از سوی بعضی ارگانها و افراد سودجو ،حقوق و دستمزد پایین مربیان و
نیرویهای خدمات پیشدبستانی و نبود انگیزه کافی برای آنها و مسائل مربوط به بحث بیمه
مربیان) دستیافته است؛ هرگونه تحول اساسی در جامعه مستلزم متحولشدن نظام آموزشی
آن جامعه است و محور اصلی پیشرفت هر نظام آموزشی کیفیت عملکرد مربی است .مربی
بهعنوان مهم ترین رکن تعلیم و تربیت در تربیت ابعاد آموزشی ،اعتقادی ،عاطفی ،اخالقی،
سیاسی ،اجتماعی کودکان مستقیماً دخالت دارد؛ و در تربیت نیروی انسانی موردنیاز جامعه
نقش به سزایی ایفا میکند.ازاینرو برای چنین قشری یک سری الزامات و نیازهایی باید در
نظر گرفت که مربی بتواند بدون دغدغه وظیفه اصلی خود را در قبال کودکان انجام
دهد.متﺄسفانه نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مربیان پیشدبستانی با حقوقهای ناچیز
و عوامل مالی و حقوقی درگیر هستند و این مورد باعث بیانگیزگی در این قشر میشود و با
این شرایط ذکر این نکته الزامی است که تا چنین مشکالتی برای مربیان این دوره وجود
داشته باشد نباید انتظار ترقی و پیشرفت همهجانبه را در این دوره انتظار داشت.
باالخره در پرسش پنجم پژوهش مهمترین آسیبهای مربوط به خانواده و والدین شامل
( ارتباط ضعیف بین والدین و مراکز پیش از دبستان ،انتظارات زیاد و غلط بعضی از والدین
از کادر پیشدبستانی ،عدم آشنایی والدین با ضرورت دوره پیش از دبستان و نگاهی ابزاری
از این دوره ،کمبود دورههای آموزشی و توجیهی برای والدین کودکان پیشدبستانی) بوده
است .یکی از اشتباهات جامعه ایران این است که با خانواده با سپردن کودکان به مراکز
آموزشی بهنوعی خود را در قبال فرزندان مسئول نمیبینند و انتظار دارند که مراکز و مربیان
بهتنهایی این وظیفه خطیر را بر عهده بگیرند و دوره پیش از دبستان نیز از این قائد مستثنا
نیست بهطوری که والدین یا نگاهی ابزاری به این دوره دارند و در مواقع خاص کودکان را
برای ساعاتی در این مراکز رها میکنند و یا واقعاً شناختی از این دوره و اهمیت و کاربرد
آن را ندارند و از طرفی نیز بعضی از والدین بر اساس آموزشهای که در مراکز مختلف
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میبینند بدون آنکه آنها را تحلیل کنند که آیا این نوع فعالیتها درست هست یا نادرست
با انتظارات غلطکار را برای مراکز پیشدبستانی و مربیان سخت میکنند ،درصورتیکه
روابط کودک و والدین و سایر اعضای خانواده ،چون شبکه و نظامی درهمپیچیده است که
افراد آن درکنش متقابل با یکدیگرند .محله ،مدرسه ،خردهفرهنگ و فرهنگ گستردهتری
که کودک در آن به سر میبرد ،در تجارب ،گرایشها و ارزشگذاریهای وی و نیز در
میزان آزادی که والدین به وی میدهند تﺄثیر میگذارند.
با توجه به اینکه این پژوهش آسیبهای دوره پیش از دبستان را از ابعادی مختلف
موردبررسی قرار داده است و پیشینههای پژوهشی این مطالعه بیشتر بر بعد برنامه درسی دوره
پیش از دبستان تﺄکید داشتهاند ،لذا پژوهشی که نتایج آن با یافتههای کلی این پژوهش همسو
باشد وجود نداشت .ولی در مورد پرسش اول پژوهش که مربوط به آسیبهای مدیریت
کالن پیش از دبستان بوده است .یافتههای این پژوهش با پژوهشهای زارع و قشونی ()1382
شریدان  6001همسو بوده است .در مورد سؤال دوم پژوهش که آسیبهای برنامه درسی را
بررسی کرده است یافتههای آن با پژوهشهای کریم زاده ( ،)93پوشنه و خسروی (،)91
شفق (،)95مجیدی( ،)93زارع و قشونی ( )82و بلیک لوک ( )6010که همگی در مورد
برنامه درسی و عناصر آن در پیشدبستانی انجامگرفتهاند همسو و آن را تﺄییدمی کنند .در
مورد سؤال سوم پژوهش که مربوط به آسیبهای نیروی انسانی در حوزه پیش از دبستان
بوده است با نتایج پژوهش بوال وکسیدی ( )6001همسو و آن را تائید میکند زیرا هردو بر
مقطع تحصیلی باالتر تﺄکید و آن را اثربخشتر میدانند .در مورد سؤال چهارم و پنجم
پژوهش که آسیبهای وضعیت حقوقی و آسیبهای مربوط به والدین را مطرح کردهاند
پژوهشی در جهت تائید یا رد آنها وجود نداشت.
پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش حاضر
با توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش کیفی ،پیشنهادهایی برای مقابله با این چالشها
به شرح زیر ارائهشده است:
 متولی اصلی دوره پیش از دبستان توسط شورای عالی آموزشوپرورش مشخص گرددتا نوعی یکپارچگی ایجاد شود.
 در صورت امکان دوره پیش از دبستان بهصورت اجباری ارائه گردد و تﺄمین بودجه واعتبار کافی نیز برای آن از طریق دولت لحاظ گردد.
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 سیستم گزینش خاصی برای سازماندهی نیروی انسانی و جذب مربیان متخصص ومتعهد و با رشتهها و مقطعهای متناسب در نظر گرفته شود.
 توجه به اهمیت این دوره و میزان سختی کار مربیان وضعیت حقوقی آنها بهبود پیداکند
 -تدوین سند ملی برنامه درسی دوره پیش از دبستان نیز ضروری به نظر میرسد.

برای والدین نیز برگزاری کارگاههای آموزشی راجع به شخصیت کودک و اهمیت
این دوره الزم به نظر میرسد.
منابع
برخورداری ،مهین .جمشیدیان ،عبدالرسول .)1387( .تربیت شهروندی :تهران ،انتشارات
جهاد دانشگاهی.
برنامه درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران .)1391( .نگاشت چهارم ،دبیرخانهی طرح تولید
برنامهی درسی ملّی.
بدریان ،عابد؛ کیامنش ،علیرضا.)1387( .ضرورت بازاندیشی در برنامه درسی شیمی
دورههای مختلف تحصیلی.هفتمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،
دانشگاه تربیت معلم تهران.

پوشنه ،کامبیز .خسروی ،علی اکبر .پور علی ،پریناز .)1391( .ارزشیابی میزان کیفیت
برنامههای مراکز پیشدبستانی شهر تهران ،دورۀ  ،8شماره  ،1دانشگاه الزهرا.
پرداختچی ،محمدحسن؛ شاهپسند ،محمدرضا؛ حجازی ،یوسف.)1388( .رویکردهای
توسعه حرفه ای معلمان،انتشارات دانشگاه تهران.
پیدایی ،میرمهرداد .)1391( .آسیب شناسی آموزش کارکنان با تﺄکید بر اثربخشی آن در
سازمان¬های ایرانی .تهران :نشر آذر.
دانایی فرد ،حسن؛ کاظمی سید حسن .)1388( .ارتقای پژوهشهای تفسیری در سازمان:
مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدار نگاری ،فصلنامه مطالعات مدیریت
بهبود و تحول ،شماره  ،21ص .161-147
زارع ،حسین .قشونی ،اقدس .)1382( .آموزش پیش از دبستان :وضعیت موجود ،کاستیها،
پیشنهادها و تدوین سیاستها ،فرهنگ و علم ،سال اول ،شماره .1
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شفق ،عباس.)1395( .آسیب شناسی روش های شناسایی و پرورش خالقیت نمایشی در
کودکان مقطع پیش دبستان و دبستان ایران ،تهران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
هنر ،رشتهی ادبیات نمایشی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز.

شمشیری ،بابک .نوذری ،مرضیه .)1390( .آسیبهای تربیت دینی کودکان مقطع
پیشدبستانی ازنظر متخصصان علوم تربیتی ،روانشناسی ،علوم دینی ،ادبیات کودک
و مربیان پیشدبستانی ،س  ،2ش  ،16فصلنامۀ علمی-پژوهشی تربیت اسالمی.

عباسی علی ،و امامی داریوش .)1396( .مهندسی مجدد مهدهای کودک حلقه مفقوده در
چرخه توسعه منابع انسانی کشور .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و
جامعه؛ (.25- 73 :)157

طالیی ،ابراهیم .و بزرگ ،حمیده .)1394( .تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی (پیش از
دبستان) مبتنی بر سنتزپژوهی شواهد تجربی معاصر .تعلیم و تربیت.91-117 ،31 )6( ،
علوی ،سید محمود .)1391( .بررسی عناصر برنامه آموزش فلسفه به کودکان در دورهی پیش
از دبستان؛ تهران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،
رشتهی آموزشوپرورش پیشدبستانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

فضلی ،رخساره .)1393( .دوره پیشدبستانی نیازمند مدیریت یکپارچه ،مجله رشد آموزش
پیش از دبستان .دوره ششم ،شماره .6
کریم زاده ،عنایت .)1393( .آسیبشناسی برنامههای مراکز پیشدبستانی استان کهگیلویه و
بویراحمد .تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و و روانشناسی،
دانشگاه خوارزمی.
مجیدی کجوری ،سارا.)1393( .آسیب شناسی هنر کودکان پیش دبستانی ،تهران؛ پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده هنر ،رشتهی ادبیات نمایشی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز.
مفیدی ،فرخنده .)1390( .برنامه آموزش در دوره پیش از دبستان :انتشارات سمت.
مفیدی ،فرخنده .)1393( .مبانی آموزشوپرورش در دوره پیش از دبستان .تهران :سمت.
ملکی ،حسن .)1382( .تدریس در کودکستان .تهران ،انتشارات :آییژ.
موالیی تاجکوه ،مسعود .)1386( .شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامههای پیشدبستانی از

طریق بررسی تﺄثیر آموزشوپرورش پیشدبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پایه اول تا سوم ابتدایی شهرستان ورامین .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
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