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 چکیده

است.  "پیش از دبستان در ایران  آموزش و برنامه درسیشناسی وضعیت آسیب"هدف از انجام این پژوهش 
شده است. جامعه هدف در این پژوهش این پژوهش در قالب رویکرد کیفی و به روش پدیدار نگاری انجام

های تهران، البرز و دبستانی از استانمرکز پیش 15دبستانی که از این تعداد اند از کلیه  مراکز پیشعبارت
یری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل مصاحبه گکهگیلویه و بویراحمد به روش نمونه

بستان ها و مشکالت دوره پیش از پیش از دنیمه ساختاریافته بوده که محقق از طریق آن برای شناسایی آسیب
ترین های پژوهش نشان داد که مهمو مدیران اقدام نموده است. یافته آوری اطالعات از مربیانبه جمع
های موجود دوره پیش از دبستان، مربوط به مدیریت کالن پیش از دبستان، برنامه درسی دوره پیش از آسیب

ه محیط خانواده های مربوط بدبستان، نیروی انسانی پیش از دبستان، وضعیت حقوقی پیش از دبستان و آسیب
ه در ادامه اند کشدهایی تقسیمههای کالن خود نیز به زیر مقولهو والدین بوده است که هرکدام از این آسیب

 شده است.به آن پرداخته

 ایران دوره پیش از دبستان؛ آموزش؛ برنامه درسی؛ شناسی؛آسیب :واژگان کلیدی

                                                           
در دانشگاه خوارزمی  ”طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی دوره پیش از دبستان“. این مقاله از رساله دکتری با عنوان 1

 تهران استخراج شده  است.

 . این پژوهش مورد حمایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش کشور است.6

  )نویسنده مسؤل(دانشگاه خوارزمی تهراندانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی . 3

salmanakhash@yahoo.com 
 تهران  خوارزمی دانشگاه درسی برنامه مطالعات رشته استادیار ا.4

 استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران. 5

 دانشگاه فرهنگیاندانشیار رشته مطالعات برنامه درسی . 2
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 مقدمه
 بر سیستمی مشخص مورد مطالعه شده به معنی  تشخیص علل آسیب های وارد 1آسیب شناسی

اتی که در جهت آشکارسازی عیوب و عوامل آسیب زای سیستم خاصی است. تمام مطالع
 .) 1391قدم بردارند، در حیطه علم آسیب شناسی قرار دارند. )پیدایی، 

، تعامالت، تر ساختارشناسی بر پایه اطالعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیقآسیب
جو، الزم و ضروری چاره های مدیریتی و سایر عناصر سیستمها، سبکها و روشرویه عمل

ل ها به منظور تعاممند از جمع آوری دادهاست.به عبارت دیگر آسیب شناسی فرایند نظام
اثربخش و سودمند در راستای حل مشکالت، چالش ها، فشارها و محدودیت های محیطی 

 (.6،6002است)مانزینی  در سازمان
یت یک جامعه اثر می گذارد کیفیکی از عواملی که به طور مستقیم بر سطح سواد مردم 

آموزش وبرنامه درسی در نظام آموزشی هر کشور به ویژه آموزش دوره پیش از دبستان و 
(. براساس اعالم سازمان یونسکو ویونیسف،تجربیات 1387دبستان است)بدریان و کیامنش،

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 

 (.1388شوند)پرداختچی،حجازی،شاه پسند،
ای شاخص برای توسعه ترین دوره زندگی آدمی و دورهکودکی اولین و مهم

(. در این دوره کودک یک نقش فعال در 1393های بنیادی و حرکتی است )مفیدی،تمهار
آورد بسیار مهم و ساختار یادگیری و فهمیدن دارد و دانشی که در این دوران به دست می

توجهی از یادگیری در سنین (.با توجه به اینکه مقدار قابل3،6010کننده است )کروگتعیین
(، آموزش صحیح و مؤثر در این دوره باعث موفقیت در 4،6005تزافتد )هیپایین اتفاق می

در این دوره کودک یک نقش فعال در (. 5،6009های بعد خواهد شد )روسکوسدوره
 آورد، بسیار مهم وساختار یادگیری و فهمیدن دارد و دانشی که در این دوران به دست می

                                                           
1. Pathology 

2. Manzini 

3. krgoh 

4. Hitz 

5. Roskos 
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های اند تا چیزکنند، مشتاقمیکه کودکان مدرسه را شروع کننده است، هنگامیتعیین
های الزم برای ورود به این حرکت در کودک ایجاد شود، جدیدی بیاموزند؛ و اگر آمادگی

های آینده او نیز فراهم خواهد شد )برخورداری و حتماً ضمانت برای کسب موفقیت
 (.1387جمشیدیان، 
مونته ، 6زیالوپست، 1سوروفی مانند ومعران نشمنداوان دافرت تحقیقاو ها کوشش

، 8، بانک استریت7رجیو امیلیاو الگوهای آموزشی  2بلوفرو  5ژهپیا ،4یویید ،3ریسو
دک در هر کوی های اولیهرب سالست که تجااین مطلب انیز مؤید  10، اسکوپ9والدروف

 ست.ار اتأثیرگذنهایت وی بینهایی ل کماو چگونگی تشکیل شخصیت 
 .دبستان در حال ارتقاء استوپرورش پیشآموزش امروزه به دالیلی گوناگون، جایگاه

در تبیین  (.5، ص 6014، 11کمپبرید) دالیل است ترین آنها یکی از مهمنتایج پژوهش
ژای، ؛ 6013، 16دانکن و مگنسندبستان، مطالعات )وپرورش پیشاهمیت و ضرورت آموزش

، 15؛ ایوس6008بارنت، ؛ 6010، 14بارنتکامیلی، وارگاس، ریانو ؛ 6016؛ 13ریور و جانس
و رامی،  17؛ رامی، کمبل، برچینال، اسکینر، گاردنر6004، 12لیب، مایفیلد، میلر و پیناکسی

 18ولتواند یادگیری و تحدبستان میوپرورش پیشدهند که آموزش( به خوبی نشان می6000
 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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نشان دادند. یکی حساسیت و این مطالعات اهمیت دوران اولیه کودکی را از دو جنبه 
های آموزشی هست و دیگری دوام و عمق یادگیری سهولت اثرپذیری کودکان از محیط

ها در این دوران است؛ یعنی یادگیری اولیه زمینه مناسبی برای کسب تجارب بعدی آن
ایداری شود هم پدبستانی آموخته میآورند و آنچه در سنین اولیه و پیشکودکان فراهم می

وره وپرورش د)آموزشتر است ها مشکلبردن آن دوام بیشتری دارد و هم تخریب و از بین و
 (.6013اولیه کودکی،

ای اولیه هروشنی بین کیفیت برنامه سال دهنده پیوندهاییاکثر نتایج این مطالعات نشان
 ها همچنین پیامدهای اجتماعیباشند. آنکودکی و موفقیت تحصیلی بعدی کودکان می

 (.6001، 1)گلبک دهندمی را نشان مدتیبت و بلندمدت و همچنین فواید شناختی کوتاهمث
ایران بارها دستخوش تغییر و تحول شده است.  در صدسال اخیر نظام آموزشی کشور

گاهی ساختار آن تغییر کرده و بعد از چند سال به همان ساختار پیشین بازگشته است. در این 
های ها آسیبثباتینیز از این تغییر و تحول مستثنا نبوده است. این بیدبستانی میان، دوره پیش

ا به رود بوپرورش پیش از دبستان وارد کرده است. ولی انتظار میزیادی به بدنه آموزش
ای به رسمیت شناختن دوره پیش از دبستان و تأکید اسناد باالدستی بر این دوره توجه ویژه

 آن گردد.
های پیش از دبستانی وامع مختلف از آثار مثبت و سازنده برنامهامروزه انتظارات ج

یافته است و از مربیان و برنامه ریزان و متصدیان این دوره انتظارات و توقعات متفاوتی افزایش
های دوره پیش از دبستانی باید با توجه به ویژگی و نیازهای کودکان تنظیم وجود دارد. برنامه

 های دوره پیش از دبستانی باید کودکعینی داشته باشند. برنامهشود و محدوده مشخص و م
محور باشند و ازنظر اصولی باید فرآیند محور باشند و دارای نظام رشد محور باشند، به همین 

ان، مجریان، کنندگنظر با ادارهها باید از طریق بازی و فعالیت انجام گیرد. تبادلدلیل، برنامه
سیاری های بدهد که ابهامات و بدفهمیوره پیش از دبستانی نشان میمربیان و کارکنان در د

 (.1390ها وجود دارد )مفیدی، شناسی این دوره از آموزشها، اهداف و روشدر برنامه
وپرورش نظام آموزشدبستانی وابسته بههای مراکز پیشبنابراین متأسفانه در برنامه 

ا و ههای این دوره متناسب با ویژگیهای زیادی وجود دارد ازجمله: برنامهکشورمان آسیب
از  شوند،ها بر اساس هدف مشخصی طراحی نمیشود، برنامهنیازهای کودکان تنظیم نمی

                                                           
1. Golbeck, S. L. 
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پذیری برخوردار نیستند، کودک محور نیستند و بر کودک ه با انعطافنظم و پایداری همرا
 های کودکان نیستند، به شیوه اصولی بازی در اینتمرکز ندارند، متناسب با سطح توانایی

های شود، فعالیتهای شخصی ارزش داده نمیشود، به استقالل و انتخابمراکز توجه نمی
تناسب با کندی مها بهند و تنوع الزم را ندارند و برنامهاها بیشتر یکنواختمختلف در برنامه

ان کنند و باید گفت نقش مربی در حیات تربیتی کودکها تغییر میپیشرفت دانش و مهارت
ترین عناصر یک برنامه مناسب و مطلوب است و کیفیت آموزش کودکان به وجود از مهم

خدام نیروی است ارد؛ که متأسفانه درزمینهمعلمان و مربیان کارآمد، مؤثر و آگاه بستگی تام د
رای شود و به تخصص مربیان بانسانی برای این مراکز در کشور ما توجه کافی مبذول نمی

 (.1390شود )مفیدی، چنانی داده نمیاین دوره اهمیت آن
دبستانی بتوانند در انجام وظایف محوله موفق و مطلوب عمل برای اینکه مراکز پیش

م است که ازلحاظ محیط فیزیکی و نیروی انسانی از وضعیت مناسبی برخوردار نمایند الز
مودن دهد. الزمه موفق عمل نترین نیروی انسانی این مراکز را مربیان تشکیل میباشند. عمده

شنایی دبستانی آی پیشاین افراد در این نکته نهفته شده است که آنان اوالً با اهداف دوره
اداره کالس  هایهای رسیدن به اهداف را تجربه نموده باشند. ثالثاً با فنراه داشته باشند. ثانیاً

 (.1382آماده باشند )ملکی، 
به علت نبود سیستم جامع و استاندارد مطابق با آخرین راهبردهای آموزشی و فقدان 

دیده و آگاه به مسائل و معلومات روز باعث گردیده که اولین پله کادری مجرب و آموزش
های فراوانی بوده و هرگز ز پلکان آموزش و یادگیری در مرحله نخست دارای کاستیا

توانائی الزم برای ایجاد انگیزش، پرورش و خالقیت برای نونهاالن و فرزندانمان را مهیا نکند. 
 علیرغم که است این کرد مشاهده توانمی والدین حتی و آموزشی ای که در مربیاننکته

 با یک است. هر برخوردار خاصی اهمیت از زندگی کودک اولیه هایلسا اینکه پذیرفتن

ی درباره کنند ومی خالی شانه تربیتی اصلی وظیفهانجام از نحوی به نامربوط هایبرنامه اتخاذ
 (.1391دارند )علوی، برنمی قدمی استقالل مرحله به فکری وابستگی یمرحله از رهایی

دبستانی به شادابی فضای بازی، رفاه مربیان، فرهنگ عمومی، های مراکز پیشدر برنامه
های فردی و شرایط فرهنگی بومی کودکان و به طراحی مناسب محیط آموزشی تفاوت

و  شود، بازیهای مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون کودکان توجه کافی نمیویژگی
ه دبستانی با اهداف دوری پیشهای دورهستند، برنامهآور در اولویت نیهای نشاطفعالیت
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جنسیت  دبستانی ضعیف است، توزیعابتدایی هماهنگ و همسو نیستند، نظارت بر مراکز پیش
دبستانی دبستانی مناسب نیست، فضای فیزیکی مراکز پیشدر کارکنان آموزشی مراکز پیش

توانند کودکان پیش از دبستان می عمدتاً مناسب کارآموزشی نیست، تنها تعداد محدودی از
هایی برای های پیش از دبستانی استفاده نمایند، در اغلب موارد مکاناز خدمات آموزش

اند و در غالب موارد، این اماکن در مدرسه دبستانی احداث نگردیدهتحصیل کودکان پیش
ز نیستند، روبهدبستانی کامالً شوند، مواد آموزشی دوره پیشیا منزل مسکونی تشکیل می

قشونی،  گیرند )زارع،دبستانی موردتوجه قرار نمیهای فرهنگی و زبانی در دوره پیشتفاوت
1382.) 

کمبود نیروی انسانی و نبودن مجوز استخدام نیروی متخصص، به رسمیت شناخته نشدن 
ز های مراکها از آموزشوپرورش و سردرگمی خانوادهدبستانی از سوی آموزشمربیان پیش

مختلف ازجمله مشکالت دوره پیش از دبستان است. طبق قانون ایران، وزارت 
دبستانی است. در کنار آن مراکز مختلفی وپرورش مسئول و متولی دوره پیشآموزش

ها، وزارت ارشاد، کانون پرورش فکری، بسیج و سایر همچون سازمان بهزیستی، شهرداری
ریختگی که در حال همکه این ناهماهنگی و به ها نیز در این امر مشارکت دارند.موسسه

ن دبستانی است و باعث هدر رفتحاضر وجود دارد حاصل نبود مدیریت یکپارچه دوره پیش
ویژه در بحث برنامه درسی این مراکز این است ها بهشود. حاصل این پراکندگیها میانرژی

روند افرادی کالس اول می آموزند و زمانی که بهکه کودکان هرکدام محتوایی مجزا می
اند که معلم را با مشکل مواجه های مختلفها و تواناییبامهارت های شناختی، نگرش

لیسی و اند، بعضی زبان انگکنند؛ زیرا که بعضی از این کودکان خواندن و نوشتن آموختهمی
ایی دوره ابتدهای اند که با اهداف و روشدانند و هرکدام با روش متفاوتی آموختهعربی می

 (.1393همخوانی ندارد و معلم قادر به هماهنگی آنان نیست )فضلی،
شود که دبستان به دوره دوساله رسمی و غیراجباری اطالق میدوره پیشدر ایران 

 دهدهای آموزشی و تربیتی قرار میسال را تحت پوشش برنامه 2و  5کودکان گروه سنی 
، 1اکثر کشورهای پیشرفته ازجمله آمریکا(. همچنین در 42، ص 1391)برنامه درسی ملی، 

                                                           
1. America 
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، هلند و دیگر کشورها با وضع قوانین 4، بلژیک3، سوئد، آلمان6، ژاپن، فنالند1کانادا، انگلیس
(. به طبع آن در ایران نیز 5،6008دهند )ریگاو شاپو مقررات الزم به حقوق آنان پاسخ می

، سند انداز، نقشه جامع علمی، برنامه پنجم توسعهجه به تأکید اسناد باالدستی )سند چشمبا تو
آغاز یک حرکت جدی و منسجم جهت تهیه  منظوربهتحول بنیادین و برنامه درسی ملی( و 

دار، متناسب ، هماهنگ و هدفیافته، جامعمند، سازمانتربیتی نظام -برنامه آموزشی
های اساسی امگ دبستانیپیش مقطع حاکم بر جامعه برای آموزش و تربیتبافرهنگ و روحـیه 

 باید برداشته شود.
انی در دبستشناسی مراکز پیشهای مختلفی در مورد آسیبپژوهش: پیشینه پژوهش

( در پژوهشی تحت عنوان 1395شفق) گرفته است.داخل و خارج از کشور انجام
ن و دبستان دبستاپرورش خالقیت در کودکان مقطع پیشهای شناسایی و شناسی روشآسیب

های کشف و خالقیت در ایران با معیارها و استانداردهای در ایران به این نتیجه رسید که روش
 گردد.صورت ناکارآمد و ناقص اجرا میها بهجهانی آن فاصله دارد و همچنین این روش

شناسی آموزش هنر کودکان آسیب( با عنوان 1393نتایج پژوهش مجیدی کجوری)
به  ترین مشکالت در حوزه پیش از دبستان مربوطدبستانی به این نتیجه رسید که مهمپیش

 فضا و نحوه آموزش و تدریس بوده است.
دبستانی های مراکز پیشحاکی از آن بود که برنامه( 1393نتایج پژوهش کریم زاده )

نفس، عدم فرصت به ه پرورش روحیه اعتمادبهعدم توجه بهای است ازجمله: دارای آسیب
کودکان برای حل مسائل مختلف. مناسب نبودن محتوا با سن کودکان، عدم تدریس محتوا 

های فعال، عدم کارگیری روشصورت عملی، عدم مطابقت بین محتوا و اهداف، عدم بهبه
اس ها بر اسفعالیتداشتن برنامه زمانی مناسب والدین برای کودکان در خانه، عدم اجرای 

 .دبستانی بوده استهای مراکز پیشجدول زمانی مشخص وعدم استاندارد بودن ساختمان
( در پژوهشی با عنوان مهندسی مجدد مهدهای کودک حلقه 1396عباسی و امامی )

مفقوده در چرخه توسعه منابع انسانی کشور به این نتیجه دست یافتند که اگر مهدهای کودک 
کودکان تبدیل شوند و به وظیفه اصلی خود که « محل نگهداری»ی جز هایبه مکان

                                                           
1. England 

2. Finland 

3. Germany 

4. Belgium 

5. Riga and Shop 
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پذیری و تربیت صحیح کودکان و نه صرف نگهداری از آنان، بدل شوند، نسل کارآمد جامعه
 .ای را تحویل جامعه خواهند دادو شایسته

( بیانگر آن است که تعامل مربیان با 1391نتایج پژوهش پوشنه، خسروی و پور علی )
 دبستانی کیفیت الزم را ندارند.کان در مراکز پیشکود

های مراکز ( که باهدف بررسی کمی و کیفی فعالیت1382پژوهش زارع و قشونی )
شده است، نشان داد که تفاوت زیادی ازلحاظ برنامه درسی و آموزشی پیش از دبستان انجام

 دارد. وپرورش وجودعناصر بین مراکز آموزشی پیش از دبستان سازمان بهزیستی و آموزش
( در بررسی وضعیت موجود مراکز پیش دبستانی به این نتیجه رسیده 1380میدانی پور)

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 پژوهش خود به این نتیجه 6010) 1های خارجی نیز بلیک لوکدر پژوهش 
شرفت دبستانی برای رشد و پییافت که: مهارت زبانی از نیازهای ضروری کودکان پیشدست

بانی برای رفتار متقابل اجتماعی و های زهای شناختی و یادگیری است و نیز مهارتمهارت
 شود.ارتباط اجتماعی امری حیاتی محسوب می

های باکیفیت ( حاکی از آن است که مربیان در کالس6001) 6مطالعات بوال و کسیدی
باال دارای مدرک دانشگاهی مرتبط هستند و رفتارهای مثبت بیشتری همچون حساسیت و 

های منفی کمتری چون تنبیه و تندخویی در د و واکنشانتوجه به کودکان از خود نشان داده
تواند یکی از دالیل ها وجود دارد. احتماالً نداشتن مدرک دانشگاهی مرتبط میرفتار آن

 (.1386کودکان باشد )موالیی تاجکوه،  تعامل پایین مربیان با
ام داده جدبستانی ان(، در پژوهشی که درباره کیفیت آموزشی مراکز پیش6001) 3شریدان

ی است، سعی نمود توصیفی از کیفیت در ابعاد آموزشی ارائه کرده و تالش شد مشخصه
  دبستانی باکیفیت باال شناسایی شود.یک واحد پیش

ها چه در داخل و خارج اگرچه سعی داشتند در شناسایی مشکالت و اکثر این پژوهش
اند، و تا حدودی نیز موفق بودههایی بردارند های دوره و مراکز پیش از دبستان قدمآسیب

                                                           
1. Blaik lock  

2. Boal et Cassidy 

3. Sheridan 
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ها اکثراً به بعد خاصی مثل برنامه درسی و عناصر آن شامل فضا، مربی، منتها این پژوهش
های اند. و خأل پژوهشی در کشور ما که به همه مشکالت و آسیباهداف، محتوا توجه داشته

 خت آسیب هایشنا دوره پیش از دبستان از تمامی جوانب بپردازد، کامالً محسوس است.
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 

صحبت های خود مطالبی را مرح می کنند که این مطالب در هیچ نوشته ای وجود  دارند در
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.
 زشیآمو ها و مشکالتاست که با شناسایی آسیب این حاضر پژوهش رو هدفازاین 

تر شدن این دوره دوره پیش از دبستان در ایران، راهکارهایی در جهت غنی وبرنامه درسی 
های پژوهشگاه مطالعات وزارت ارائه دهد. الزم به ذکر است که این پژوهش از اولویت

 وپرورش بوده است.آموزش
 پرسش اصلی پژوهش

 اند؟کدمهای وضعیت فعلی آموزش پیش از دبستان کشور ایران آسیب.1
 های ویژهپرسش

 اند؟های مربوط به مدیریت کالن دوره پیش از دبستان کدمآسیب. 1
 اند؟های مربوط به برنامه درسی دوره پیش از دبستان کدمآسیب. 6
 اند؟های مربوط به نیروی انسانی دوره پیش از دبستان کدمآسیب. 3

 اند؟ان کدمهای مربوط به وضعیت حقوقی دوره پیش از دبستآسیب. 4

 اند؟های مربوط به محیط خانواده و والدین در دوره پیش از دبستان کدمآسیب. 5

 روش 
و به  1های پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفیبندی کلی روشپژوهش حاضر به لحاظ دسته

 خود کار که اساس است پژوهشی پدیدار نگاری روشیبوده است.  ،6پدیدار نگاری روش

 عمیق توصیفی ارائه در وسعی دهدمی قرار پدیده یک از افراد متفاوت تجارب همین بر را

                                                           
1. qualitative approach  

2. phenomenography 
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پدیدار  (.161:1388فرد و کاظمی،دارد )دانایی افراد از خاصی گروه نزد معین پدیده یک از
 اولین(. 1،1990است )ون منن زندگی جهان یا زیسته تجربه مطالعه اساساً نگاری،

 به را معین پدیده یک که افراد متفاوتاین است  پدیدار نگاری مطالعات فرضپیش

 خواهد وجود هاییشیوه از طیفی بارهدراین بلکه کرد، نخواهند تجربه یکسان شیوهای

 (.6،1994نمایند )مرتونمی تجربه یا کرده را درک پدیده یک متفاوت افراد که داشت
 یا جهان نه شود،می زیسته فرد یک وسیلهبه کهچنانآن جهان، به پدیدار نگاری

 در هدف (.3،1989)وال و همکاران دارد توجه انسان باشد، از جدای چیزی که واقعیتی

 که است کنندگانیانتخاب مشارکت پدیدار نگاری، در تحقیقات کنندهمشارکت انتخاب

 کنندگانمشارکت این و است خاص مطالعه این که موردتوجه دارند ایزیسته تجربه

 که آنجا تا باید کنندگانمشارکت ضمناً این کنند، صحبت خود تجارب درباره اندمایل

 فردمنحصربه و های غنیروایت به دستیابی امکان تا باشند متفاوت با یکدیگر است ممکن

ترتیب که برای پاسخ به بدین  (.4،1982فراهم آید )ساندولسکی خاص تجربه یک درباره
ع به با مراجدبستان های وضع موجود دوره پیشمحقق برای اطالع از آسیبپرسش پژوهش 

اسی وضعیت شندبستانی و مصاحبه با مربیان، مدیران و اولیا کودکان به آسیبمراکز پیش
 شده است.موجود ساختار و آموزش پیش از دبستان پرداخته

 3دبستانی جامعه هدف این پژوهش مراکز پیش: جامعه، نمونه و حجم نمونه پژوهش
دبستانی به مرکز پیش 15های تهران، البرز و کهگیلویه و بویراحمد است که استان استان
 اند.شدهعنوان نمونه انتخاببه 5هدفمندگیری روش نمونه

های شناسی برای اطالع از آسیبدر مرحله آسیب: آوری پژوهشابزار و روش جمع
برای اعتبار  شده است.استفاده 2«نیمه ساختاریافته» ظر مربیان، مدیران از مصاحبه موجود از من

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 

ی عینی میزان موثق بودن  داده های پژوهش را به حد قابل کدگذاران، استفاده از پرسشها

                                                           
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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آوری اطالعات از مربیان و مدیران پژوهشگر برای جمعقبولی افزایش داده است..
 به پژوهش از انجام هدف و اهمیت مورد در هامصاحبه انجام از قبلدبستانی پیش

بودن  محرمانه در آنان و اعتماد اطمینان جلب از و پس شدهداده توضیح کنندگانشرکت
 مصاحبه اخالقی، نکات رعایت زمان و هر در مطالعه ز ا خروج برای بودن آزاد و مصاحبه

 دستگاه صوت، وسیلهبه و شد انجام بازسؤاالت نیمه با و و خصوصی آرام محیطی ر د

 هرکدام با .درآمد نگارش به و شدهشنیده دقتبه شده،ضبط مطالب سپس گردید، ضبط

 45-20 مصاحبه انجام زمانانجام گرفت و مدت مصاحبه باریک تنها کنندهشرکت افراد از
 دقیقه بوده است.

 هایافته
 رساناناطالعتوزیع فراوانی مقطع تحصیلی، سابقه تدریس، جنسیت، رشته تحصیلی  .1جدول 

 مقطع تحصیلی سابقه تدریس جنسیت رشته تحصیلی

 فراوانی جنس فراوانی رشته فراوانی
سابقه 

 کار
 مقطع فراوانی

 4 زن 15 علوم تربیتی 3
 5تا  1

 سال
 دیپلم 1

10تا  2 2 مرد 0 روانشناسی 3  کاردانی 3 

هاسایر رشته 9 15تا  11 2     کارشناسی 10 

- - - 
به باال 12 6  1 

کارشناسی 
 ارشد

 دکترا - - -

 کل 15  15 15  15

وضعیت فعلی آموزش پیش از دبستان کشور ایران های پرسش اصلی پژوهش: آسیب
 اند؟کدم

 دبستان.های کلی دوره پیش از پیشآسیب .2جدول 

 های اصلیمقوله

های مربوط به مدیریت کالن در دوره پیش از دبستانآسیب -1  

 های مربوط به برنامه درسی در دوره پیش از دبستانآسیب -6 -1

 انسانی در دوره پیش از دبستانهای مربوط به نیروی آسیب -3



 59 زمستان، ششمفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال دوم، شماره                                          12

 

 های مربوط به وضعیت حقوقی در دوره پیش از دبستانآسیب -4

 های مربوط به محیط خانواده و والدین در دوره پیش از دبستانآسیب -5

احمد استان تهران، البرز و کهگیلویه وبویر  3دبستانی از مرکز پیش 15پس از بررسی و مصاحبه با مدیران و مربیان 
ها های ویژه به آنشده است که در پرسشآسیب کلی استخراج و ارائه 5شده و سپس کدگذاری مطالب ضبط

 شده است.پرداخته

 اند؟های مربوط به مدیریت کالن دوره پیش از دبستان کدمپرسش ویژه اول: آسیب

 های مربوط به مدیریت کالن دوره پیش از دبستان.آسیب. 3جدول 

 هازیر مقوله مقوله اصلی

مدیریت 
 کالن

یکپارچه نبودن مدیریت و مشخص نبودن متولی اصلی در حوزه اجرا و نظارت و واگذاری این  -1
 های مختلف.دوره به ارگان

 فقدان سازوکار الزم برای تحقق اجباری نمودن دوره پیش از دبستان. -6

 کمیت نه حداکثرها و کیفیت.ها و ها برای حداقلدبستانینظارت بر مراکز پیش -3

 مشخص نبودن سن خاص این دوره از سوی نهادهای متولی -4

 های مختلفیکپارچه نبودن مدیریت و واگذاری این دوره به ارگان -1
وپرورش، بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان، شهرداری، وزارت ارشاد، )آموزش

در مورد یکپارچه  1،6،5،8،10،16،13های شمارهرسانسپاه: بر اساس کدگذاری اطالع
معتقد  8رسان شماره اند: اطالعنبودن مدیریت و چند متولی بودن این دوره اظهارنظر نموده

مدیریت دوره پیش از دبستان عدم متولی ثابت و مشخص  بود که: یکی دیگر از مشکالت
ها برای خود سازوکار و محتوای مشخصی دارند که کار را برای است چون هرکدام از ارگان

معتقد بود که: در بین دو متولی اصلی  13رسان شماره کنند. اطالعمربیان و اولیا سخت می
تولی اصلی عنوان مها بهاست یکی از آنوپرورش بهتر دبستان یعنی بهزیستی و آموزشپیش

 6رسان شماره آید. اطالعمشخص شود تا مربیان، مدیران و اولیا از سردرگمی بیرون می
هایی مثل کانون پرورش فکری، ای که دارم سازمانساله 14معتقد بود که: با توجه به تجربه 

 که کودکان اصالً قدرتچون بینمشهرداری واخیرا سپاه را اصالً برای این کار مناسب نمی
 های درسی این مراکز تحمیلی است.مانور ندارند و همه برنامه
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فقدان سازوکار الزم برای تحقق اجباری نمودن دوره پیش از دبستان: پس از مرحله  -6
در این مورد به اظهارنظر  6،3،7،8،14های شماره رسانها اطالعکدگذاری و بررسی مصاحبه

حلی معتقد بود که: که به دلیل اهمیت این دوره حتماً راه 3رسان شماره طالعاند. اپرداخته
برای اجباری نمودن این دوره لحاظ شود. ایشان مثالی زدند از کودکانی که این دوره را 

ان شماره رسدارند. اطالعاند و در کالس اول ابتدایی حتی درگرفتن مداد نیز مشکلنگذرانده
ه آن توجهی والدین بکه: رسمی نبودن دوره پیش از دبستان باعث کممعتقد بودند  14و  7

شود و همچنین اجباری بودن این دوره باعث استفاده همه کودکان و عدالت آموزشی می
 شود.می

معتقد بود که: اجباری و اختیاری بودن یکی از معضالت در دوره  8رسان شماره اطالع
بینند و هایی را آموزش میاند مهارتدبستانی شدهیشهایی که وارد پدبستانی است بچهپیش

بینند و در کالس اول ابتدایی از مانند دست ورزی آمادگی ذهنی و مفاهیم را آموزش می
اند ازنظر دست ورزی آمادگی مطلوبی برخوردارند؛ اما کودکانی که این دوره را نگذرانده

اگر  .اندرگرفتن صحیح مداد ناتوانها دشوند، و بعضی از آنو نوشتاری دچار مشکل می
توانند وارد این دوره شوند ها میدرصد بچه 90دبستانی دریافت نشود حدوداً هزینه برای پیش

ولی متأسفانه بحث اختیاری بودن و هزینه باال باعث شده است همه نتوانند از این دوره استفاده 
 .کنند

یت: ها و کمیت نه برای حداکثرها و کیفها برای حداقلدبستانینظارت بر مراکز پیش -3
هایی که از مهدکودک ما معتقد بود که: در بعضی از مواقع نظارت 6رسان شماره اطالع

د و به کننهای مربوط به فضا و کمیت را نگاه میهای کمی و حداقلشود بیشتر جنبهمی
های ود ارگانمعتقد بود که: وج 16رسان شماره کیفیت آموزش توجهی ندارند. اطالع
ن های دولتی و خصوصی باعث از بین رفتدبستانیمختلف در امر پیش از دبستان و پیش
 شود.نظارت کافی و سردرگمی مجریان می

مشخص نبودن سن خاص این دوره از سوی نهادهای متولی: پس از کدگذاری  -4
رسان اند: اطالعدر مورد سن ورود به اظهارنظر پرداخته 1،6،8،13های شماره رساناطالع

سال یک سازمان مخصوص وجود  2تا  4های معتقد بود که: به نظر من برای بچه 6شماره 
ها آموزش بدهد و صرفاً نباید یا آموزش باشد و یا مراقبت. چون بهزیستی داشته باشد که به آن

 8رسان شماره دهد. اطالعوپرورش هم آموزش خاصی نمیحالت نگهداری دارد و آموزش
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شود دبستانی به این صورت است که به دو دوره تقسیم میمعتقد بود: سن ورود به مراکز پیش
است، ولی بیشتر دوره دوم موردتوجه هست و به  2تا  4سال و دوره دوم  4تا  1دوره اول 

 شود.جز در مواردی توجه کافی نمیدوره اول به
 ها هستو تنشی که بین سازمانمعتقد بود که: در مورد سن ورود  1رسان شماره اطالع

ماهگی به مراکز مهدکودک واگذار  2توانند از تجربه من این را ثابت کرد که کودکان می
رسان شماره های خودم در چنین مراکزی بزرگ شدند. همچنین اطالعشود. من دوتا از بچه

 .دبستانی دانستیک سال قبل از دبستان را مؤثرترین سن برای ورود به پیش 13
 اند؟های مربوط به برنامه درسی دوره پیش از دبستان کدمپرسش ویژه دوم: آسیب

 های مربوط به برنامه درسی دوره پیش از دبستانآسیب .4جدول

 هازیر مقوله مقوله اصلی

برنامه درسی دوره 
 پیش از دبستان

 ملی مستقل در دوره پیش از دبستانی فقدان سند برنامه درسی -1

 شده در راهنمای دوره پیش از دبستان با وضع موجودزیاد بین عناصر تدوینفاصله  -6
عدم رعایت استاندارهای الزم ازلحاظ عناصر برنامه درسی محتوا، فضا، تعداد  -3

 های یاددهی و یادگیری و ارزشیابی.نوآموزان، وسایل و امکانات، روش

 مشکالت کودکان دوزبانه پیش از دبستان -4

 های قرآنی و زبان انگلیسیوجود مهدکودک -5

 9رسان شماره ملی مستقل در دوره پیش از دبستان: اطالع فقدان سند برنامه درسی -1
معتقد بود که: از مشکالت مربوط به برنامه درسی پیش از دبستان فقدان برنامه درسی ملی 

ه شود کمستقل این دوره کامالً محسوس است و عدم وجود برنامه درسی مستقل باعث می
شود. خود باعث دوگانگی می هر ارگان برای خود برنامه درسی خاصی ارائه کند که

دبستانی برای خودش برنامه درسی خاصی دارد معتقد بود که: هر پیش 2رسان شماره اطالع
موزش شود. آآموز سال اول ابتدایی برخورد میاکثراً فراتر رفته و با نوآموز همانند دانش و

 دبستانی است.اجباری و تحمیل دروس در حد فراتر از پیش
معتقد بود که: اعمال سلیقه در این مقطع در قسمت برنامه درسی  7ماره رسان شاطالع

 شود.زیاد است و هرسال یک کتاب و محتوای خاصی پیشنهاد می
شده در راهنمای دوره پیش از دبستان با وضع موجود: فاصله زیاد بین عناصر تدوین -6
ر ما دبستانی که در اختیامعتقد بود که: راهنمای برنامه درسی دوره پیش 6رسان شماره اطالع

اجرا ها قابلاند و طبق آن باید کارکنیم، اوالً بسیار آرمانی است و در همه استانقرار داده
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افزاری، فضا، مربی و. را نداریم و از طرفی ازلحاظ اهداف و که امکانات سختنیست چون
زم را کنیم که انعطاف الها نیستند و ما به مربیان یادآوری میمحتوا زیاد مناسب با سن بچه

 داشته باشند و بیشتر مبتنی بر بازی باشد.

عدم رعایت استاندارهای الزم ازلحاظ عناصر برنامه درسی، محتوا، فضا، تعداد  -3
های یاددهی و یادگیری و ارزشیابی: پس از کدگذاری نوآموزان، وسایل و امکانات، روش

اند. در مورد محتوا اظهارنظر نموده 1،3،8،9،10،11،16،13،15های شماره رساناطالع
 دبستان هستمعتقد بود که: هر سازمانی که بانی مهدکودک و پیش 1رسان شماره اطالع

ند، بعضی دهنباید صرفاً بر محتوا تأکید کند. اآلن در بعضی مراکز مفهوم ریاضی یاد می
قرآن یاد  های قرآنی صرفاًدهند، مهدکودکها صرفاً زبان انگلیس یاد میمهدکودک

 رسد.دهند؛ که این امر درست به نظر نمیمی
معتقد است که: مشکل دیگر مربوط به محتوا و اهداف این دوره  3رسان شماره اطالع

وپرورش هست که ایشان اعتقاد داشت حجم محتوا زیاد هست و از سوی وزارت آموزش
م. این برنامه پیش برویگیرد و ما مجبوریم طبق قدرت خالقیت و بازی را از کودکان می

سال در این مراکز  3ای به نام کره زمین نام برد که نزدیک به مثال ایشان از پروژهعنوانبه
وپرورش هست و از نگاه این مربی اصالً متناسب با سن این تدریس و مورد تأکید آموزش

 تر است.های چهارم و پنجم مناسبکودکان نیست و برای پایه
نیز از متنوع بودن محتوا و اهداف این دوره در مراکز  13و  9شماره  هایرساناطالع

مختلف ابراز نگرانی کردند و معتقد بودند که چنین کاری باعث سردرگمی کودکان و 
 شود.والدین می

معتقد بود که: مراکز بیشتر سعی در یاددادن خواندن و نوشتن  16رسان شماره اطالع
در پایه اول باید مهارت خواندن و نوشتن را تمرین کند. کنند که غلط است. نوآموز می

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 

 شود.دوگانگی میهای تدریس متفاوت است و کودک در پایه اول دچار روش

رسانان بیشترین مشکل در بحث عناصر برنامه درسی را مربوط به بیش از نیمی از اطالع
ترین دلیل استقبال از مهم 8،9،10،16،15های شماره رساناند. اطالعفضا و امکانات دانسته

کز مرا دانند ومراکز خصوصی را امکانات و فضای بیشتر و همچنین تعداد کم نوآموزان می
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اند و معتقد هستند که در مراکز دولتی تعداد نوآموزان خصوصی و غیردولتی را پیشنهاد داده
 10رسان شماره متغیر است و امکانات محدودتری نیز وجود دارد. اطالع 35تا  65حدوداً از 

رسد و این وقت زیادی نفر می 30معتقد بود که: در مراکز دولتی تعداد نوآموزان زیاد و به 
 گیرد.مربی برای کنترل نظم می از

قدر معتقد بود که: چون رویکرد بیشتر بر بازی است باید فضا آن 1رسان شماره اطالع
وسیع و سرسبز باشد که کودکان در آن بازی کنند، گل و گیاه بکارند، سرما و گرما رو حس 

انان مربوط به امک صورت تئوری کار کنند؛ و بایدکنند نه اینکه در یک اتاق یا سالن فقط به
 ها جذاب باشد و احساس خستگی نکنند.بازی برای کودکان مهیا شود که محیط برای آن

معتقد بود که: در این مرکز فضای آموزشی محدود است به این  9رسان شماره اطالع
متری قرار  16نفر نوآموز را در یک کالس  30و در بعضی موارد  65صورت که حدود 

ها ر تهویه و امکانات در سطح خیلی پایینی هستند و تنها تجهیزات کالسگیرند و ازنظمی
 تخته وایت برد و یک عدد کمد است.یک

معتقد بود که: بیشترین مشکل ما محتوای عملی و کمبود شدید  11رسان شماره اطالع
درصد آموزش ما  90ایم و بهرهها نیز بیامکانات و فضا و مکان است که ما از حداقل

 ها و طبیعت را نداریم.صورت انتزاعی هست. ما چیزی به اسم بازدید از فضا هاو مکانبه
های که زیر نظر دبستانیمعتقد بودند که پیش 8،10،13های شماره رساناطالع

های مخالف مدارس هستند به لحاظ فضا مناسب وپرورش هستند و اکثراً در نوبتآموزش
رای توانیم استفاده کنیم و از همان میزهایی که بالس میاوقات فقط از یک کنیستند. بعضی

 کنیم. چون گاهی نیاز هست چیدمان کالسشود ماهم استفاده میهای ابتدایی استفاده میبچه
 عوض شود، نیاز به فضای بزرگ برای بازی هست، میزها متناسب با سن کودکان نیست.

نی بر صورت توصیفی و مبتبیشتر بهمعتقد بود که: ارزشیابی  9های شماره رساناطالع
 شود که مفهوم تشویق درونی را درک کنند.جایزه و هدیه است و کمتر دیده می

معتقد بود که: در  9رسان شماره مشکالت کودکان دوزبانه پیش از دبستان: اطالع-4
 در شود وکنم کودکان دوزبانه آذری و افغانی دیده میجانب تدریس میای که اینمنطقه
های مختلف وجود داشتند که وقت من نفره با زبان 30ای که داشتم در یک کالس تجربه

فقط صرف ساکت کردن کودکان بود تا آموزش دادن. و به گفته همکارم خیلی از همین 
روز اول ابتدایی از مدرسه گریزان بودند. به نظر من کودکان دوزبانه  60کودکان دوزبانه در 
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آمادگی کامل برسند چون معضل دیگر این است که در بعضی از این  باید توسط والدین به
 گیرند.های دوزبانه مورد تمسخر قرار میها بچهکالس

های دوزبانه یکی دیگر از مشکالت معتقد است که: مبحث بچه 13رسان شماره اطالع
 روهای فارسی، آذری و عربی ها، کودکان زبانهست؛ که در بعضی از این مهدها کودک

 شود.گیرند که باعث چندگانگی میباهم یاد می
دوره  هایهای قرآنی و زبان انگلیسی: یکی دیگر از مشکالت و آسیبمهدکودک -5

آموزش قران و زبان انگلیسی  ٔ بعدی درزمینههای تکپیش از دبستان وجود مهدکودک
ی به دلیل تفاوت های قرانمعتقد بود که: مثالً در مهدکودک 16رسان شماره است. اطالع

ول کنند و در پایه اول چند ما طها را دچار مشکل میتلفظ حروف الفبای عربی و فارسی بچه
 کشد تا این دوگانگی حل شود.می

معتقد بود که: در مراکز خصوصی گاهی قرآن و زبان انگلیسی  10رسان شماره اطالع
های التین ه چندین سوره یا واژهشود کساله خواسته می 4شود و از کودکان هم یاد داده می

که این آموزش در این سن مناسب نیست چون کودک درک را حفظ کنند درصورتی
تخار ها افها هم در این مورد مقصر هستند و تازه خیلی از آندرستی ندارد و متأسفانه خانواده

سه باهم مقایشود چون والدین مراکز را رو کار برای مراکز دولتی سخت میکنند. ازاینمی
که مراکز خصوصی بیشتر هدفشان راضی کنند و انتظارات زیادی دارند درصورتیمی
 هاست.داشتن والدین و خانوادهنگه

 اند؟ی کدمدبستانهای مربوط به نیروی انسانی و کادر دوره پیشپرسش ویژه سوم: آسیب

 های مربوط به نیروی انسانیآسیب .5جدول 

 هامقولهزیر  مقوله اصلی

 نیروی انسانی

 پیش از دبستان ٔ کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر درزمینه -1
 

 مرتبط نبودن مدرک تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان-6

 پایین بودن مدرک تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان -3

 در دوره پیش از دبستان عدم وجود یک سیستم گزینش برای استخدام مربیان -4

ماره رسان شپیش از دبستان: اطالع ٔ  کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر درزمینه-1
الت دبستانی وجود دارد دخترین مشکالتی که در پیشمعتقد بود که: یکی از بزرگ 10
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وان موش عنریز ندارد بلکه کودکان را بهوپرورش است که نیروی متخصص و برنامهآموزش
بعد از مدتی کند و ها اجرا میگیرد و هرسال یک برنامه روی آنآزمایشگاهی در نظر می

مثال سال پیش عنوانکند. بهشود و سپس آن برنامه رو حذف میمتوجه اشتباه می
 ترین آسیبوپرورش یک کتاب قران را معرفی کرد و امسال آن را حذف کرد. مهمآموزش

ش وپرورو مشکل کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در این حوزه در وزارت آموزش
 است.

ران دبستان در ایمعتقد بود که: تا جایی که اطالع دارم رشته پیش 4ه رسان شماراطالع
در مقطع دکتری پذیرش ندارد و در مقطع کارشناسی ارشد هم محدود است. پس خیلی 

هایمان در کشور نباید انتظار داشته باشیم در این زمینه رشد داشته باشیم چون ما به تعداد استان
 نداریم.متخصص در حوزه پیش از دبستان 

رسان شماره مرتبط نبودن رشته تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان: اطالع -6
شق به ای دیگر چون عالقه و عمعتقد بود که: قطعاً با مرتبط بودن رشته موافقم ولی مؤلفه 1

ه ان شماررسکار، سابقه کار نباید فراموش شود و نظریه و عمل باید باهم توأم باشند. اطالع
تربیتی و  دبستانی، علومهای پیشمعتقد بودند که یک مربی باید دارای یکی از رشته 14و  1

 های کارورزی را باید گذرانده باشد.روانشناسی باشد و عالوه بر آن دوره

به دبستانی بسیار زیاد است زیرامعتقد بود که: تعداد مربیان پیش 8رسان شماره اطالع
توانند وارد این مقطع برای آموزش شوند. ای میداشتن هر رشته صورتی است که مربیان با

های نامرتبط مثل گرافیک، مهندسی، علوم پایه، و با داشتن روابط وارد ها با رشتهخیلی
از گویند در این دوره نباید تخصصی کار کرد و مربیان نیشوند و بعضی موقع مسئولین میمی

 به رشته و مقطع مرتبط ندارند.
معتقد بود که: نداشتن سواد الزم و فقدان آموزش الزم مربیان برای  2رسان شماره عاطال

ی ها و همچنین عدم آشنایارتباط و آموزش به نو آموزان و نامرتبط بودن رشته تحصیلی آن
 ت.ترین مشکالت اسمربیان با ضرورت این دوره و نحوه برخورد ناصحیح با نوآموزان از مهم

سان شماره ررک تحصیلی مربیان و مدیران دوره پیش از دبستان: اطالعپایین بودن مد -3
خشی بیشتری تواند اثربمعتقد بود که: هرچه مقطع تحصیلی و تجربه مربی بیشتر باشد می 3

 داشته باشد.
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معتقد بود که: در مورد مدرک مربیان نیز مشکالتی وجود دارد و  9رسان شماره اطالع
دارای مدرک تحصیالت تکمیلی و حتی لیسانس باشند؛ و در  ندرت افرادی هستند کهبه

 های غیر مرتبط مشغول به کار هستند.با رشته 3و  6منطقه ما تعداد زیادی دانشجوی ترم 
کدام رشته کنند که هیچنفر کار می 3اظهار داشته که: در مرکز ما  3رسان شماره اطالع

اشته باشد با لیسانس دهستند کسی که فوق دیپلم یا لیسانسهامون مرتبط نیست و همه فوق
 هزار تومان راضی به کار نیست. 400حقوق اندک ماهی 

عدم وجود یک سیستم گزینش برای استخدام مربیان در دوره پیش از دبستان:  -4
گالیه  دبستانی: از وضعیت استخدام و ضوابط و شرایط ایجاد مرکز پیش4رسان شماره اطالع

سال  30یچ امیدی به استخدام نداریم وثانیا برای اخذ مجوز شرط سنی کرد که اوالً ما ه
سالگی سراسر انگیزه هستم ولی متأسفانه این  62که بنده اآلن در سن گذاشتند درصورتی

 کند.قوانین ما را محدود می
: عدم وجود یک سیستم مشخص برای گزینش و تربیت مربیان را 13رسان شماره اطالع

 ست.اولین مشکل دان
معتقد بود که: در قسمت گزینش سازوکار خاصی وجود ندارد و  9رسان شماره اطالع

ترین مؤلفه برای مسئولین بحث حجاب و عدم سوءپیشینه ای که خود من داشتم مهمتجربه
بود؛ و درباره مدرک، مقطع و سابقه تدریس و اینکه آیا درباره کار با کودک اطالعات یا 

 شناختی آشنایی دارند سؤال و پیگیریهای تدریس و مبانی روانبا روشای هست و آیا عالقه
 گیرد.صورت نمی

 اند؟های مربوط به وضعیت حقوقی دوره پیش از دبستان کدمپرسش ویژه چهارم: آسیب

 های مربوط به وضعیت حقوقیآسیب .6جدول
 هازیر مقوله مقوله اصلی

 
وضعیت 
 حقوقی

 نظام تعلیم و تربیت در حوزه پیش از دبستانگذاری کافی عدم سرمایه -1

 ها و افراد سودجونگاه مالی به مراکز پیش از دبستان از سوی بعضی ارگان -6
رای دبستانی و نبود انگیزه کافی بهای خدمات پیشحقوق و دستمزد پایین مربیان و نیروی -3

 هاآن

 مسائل مربوط به بحث بیمه مربیان -4
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رسان گذاری کافی نظام تعلیم و تربیت در حوزه پیش از دبستان: اطالعسرمایهعدم  -1
دبستانی از طرف نظام تعلیم و تربیت حداقل معتقد بود که: در حوزه پیش 9شماره 
 ای به آن ندارند بلکه نگاهی مصرفیگیرد و اصالً دیدگاه سرمایهگذاری صورت میسرمایه
 دارند.

وپرورش در بخش گذاری توسط آموزشنیز از عدم سرمایه 14و  10رسان شماره اطالع
 اند.دبستانی گالیه کردند و آن را باعث نا عدالتی در آموزش دانستهپیش

ها و افراد سودجو: نگاه مالی به مراکز پیش از دبستان از سوی بعضی ارگان-6
تانی هست. دبسشمعتقد بود که: یک مشکل اساسی دیگر نوع نگاه به پی 6رسان شماره اطالع

ه ها فقط نگاه مالی به این قضیای در کار باشد بعضی از موسسهبدون اینکه عشق و عالقه
ای به ما زنگ زدن بدون اینکه مهدکودک من را ببینند مثال از یک موسسهعنواندارند. به

یس بدهیم و میلیون تومان بدهید تا به شما تند 3مربیان را ببیند فضا و کار ما را ببیند گفتند 
 یک مشکل اساسی است.پرسند شما چرا تندیس ندارید، و اینآیند و میاولیا هم می
معتقد بود: که بعضی از مراکز خصوصی بدون توجه به  15رسان شماره اطالع

کنند اندازی این مراکز میهای کودک و عالقه به کار صرفاً به خاطر پول اقدام به راهتوانایی
ها راضی کردن والدین در مناطق ثروتمند شهر است و گاهی این آموزشها هم و هدف آن

ز دیگر تر را از مراکشود و انتظارات والدین ضعیفباعث دوگانگی در شخصیت کودکان می
 برد.باال می

ها: در مورد دبستانی و نبود انگیزه کافی برای آنحقوق و دستمزد پایین مربیان پیش-3
شدت اظهار اند و از این مورد بهرسانان اظهارنظر کردهمامی اطالعحقوق و درآمد تقریباً ت

معتقد بود که: من منتظر این سؤال بودم و ریشه اصلی  1رسان شماره اند. اطالعنگرانی نموده
مشکالت را مربوط به این مورد میدانم و میگویم، مدیر و مربی باید امنیت روانی و شغلی 

 ای به مدیریت پرداخت کند که با خیال راحت بتواند کار کند،انهداشته باشند، دولت باید یار
هم، که باید به مربی پول بدهم ضرر کردم درصورتیعنوان مدیر تو چند ماه پشت سر من به

باید از  کهدبستانی مورد فراموشی هستند درصورتیهای پیشعالوه بر مربی و مدیر خدمه
 حقوق خوبی برخوردار باشند.

هزار تومان است و  330معتقد بود که: حقوق کم مربیان در حدود  4ان شماره رساطالع
وپرورش هست ادامه ها رو دوست داریم و وابسته به آموزشما فقط به خاطر اینکه بچه
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ها و دهیم وگرنه در فروشگاه هم بخواهیم کارکنیم درآمد مالی ما بیشتر است. پاداشمی
که شود درصورتیدهند شامل مربیان نمیدیریت و. میوپرورش و مهدایایی که به آموزش

روز عید را از حقوق اندک ما کم  14وپرورش زحمت اصلی بر دوش ما هست. آموزش
ود وی ادامه شیک روز نیز کم میکند و حتی اگر یک روزبه خاطر برف تعطیل باشیم آنمی

 نظر گرفته شود. ماه تابستان نیز برای ما حقوق در 3داد که چه اشکال دارد که 

گر دبستان حقوق پایینی دارند دیاظهار داشته که: اینکه مربیان پیش 5رسان شماره اطالع
بحث تکراری است و برای من جای سؤال دارد که چرا باوجودی که همه این وضعیت را 

کش که مخاطبان بسیار حساسی دارند دانند ولی هیچ فکری برای این قشر زحمتمی
 اندیشند.ای نمیارهکنند و چنمی

که فقط حرف من بلاظهار داشته که: وضعیت حقوقی مربیان این نه 13رسان شماره اطالع
ون نوآموز کشند. چحرف همه مربیان است زیرا نسبت به مقاطع باالتر بیشترین زحمت را می

و با  ندکگونه شناختی از آموزش و مدرسه و مهد ندارد و این وظیفه مربی را سنگین میهیچ
شود؛ و کند و تازه بیمه از همین مقدار اندک کم میهزار تومان کار می 370حقوق ناچیز 

ال ازای مثعنوانشود بهشوم که به تعداد نوآموزان حقوق پرداخت میاین نکته را متذکر می
 60شود و اگر یک نفر اضافه شود به ازای آن هزار تومان پرداخت می 360نفر نوآموز  60

شود و به هر دلیل هر کودکی در طول سال ترک تحصیل کند از حقوق تومان اضافه میهزار 
 شود. آیا این واقعاً عدالت است؟مربی کم می

کثر ای بود که امسائل مربوط به بحث بیمه مربیان: بحث بیمه مربیان هم نکته-4
مدیران به خاطر اینکه  معتقد بود که: 1رسان شماره اند. اطالعکردهرسانان به آن اشارهاطالع

بین هم کنند که دراینها را عوض میبار آنبیمه مربیان را پرداخت نکنند هرچند وقت یک
 کنند و مربیان انگیزه و امنیت شغلی ندارند.مربی، هم والدین وهم کودک ضرر می

ر کا اند: ما به مدت این چند سالی که در این مراکزاظهار داشته 9و  4رسان شماره اطالع
دهند و کنیم به ما گواهی نمیکنیم ولی هر موقع برای گرفتن گواهی فعالیت مراجعه میمی

ها از این است که حقی برای ما ایجاد شود و از مدیریت به خاطر بیمه شکایت نگرانی آن
 وپرورش است.کنیم ویکی از مشکالت ما عدم صدور گواهی فعالیت از سوی آموزش

ترین مشکل حقوقی عالوه بر حقوق کم وضعیت معتقد بود که: مهم 8رسان شماره اطالع
گیرد ماه حقوق می 8کند و ماه در سال کار می 8دبستانی که بیمه مربیان است. یک مربی پیش



 59 زمستان، ششمفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال دوم، شماره                                          22

 

 1سال کار  3طورکلی به ازای هر شود و بهماه بیمه رد می 4وقت هست برای او و چون پاره
 سال کار کند تا بازنشسته شود. 90بی باید سال بیمه دارد با این حساب یک مر

های مربوط به محیط خانواده و والدین در دوره پیش از دبستان پرسش ویژه پنجم: آسیب
 اند؟کدم

 های مربوط به محیط خانواده و والدینآسیب .7جدول 

 هازیر مقوله مقوله اصلی

 محیط خانواده و والدین

 پیش از دبستانارتباط ضعیف بین والدین و مراکز  -1

 دبستانیانتظارات زیاد و غلط بعضی از والدین از کادر پیش -6
 عدم آشنایی والدین با ضرورت دوره پیش از دبستان و نگاهی ابزاری از این دوره -3

 دبستانیهای آموزشی و توجیهی برای والدین کودکان پیشکمبود دوره -4

معتقد  16و  11رسان شماره پیش از دبستان: اطالعارتباط ضعیف بین والدین و مراکز  -1
بودند که: در مرکزی که مشغول هستند نیمی از والدین ارتباط بسیار ضعیفی با مرکز دارند 

ان رسبار به مرکز سر بزنند. اطالعماه تحصیلی یک 9شود که در طول و گاهی مشاهده می
تر اولیا درآمد هستند بیشن منطقه اکثراً کماظهار داشته که: با توجه به اینکه مردم ای 5شماره 

 توجه هستند.دبستانی و کودک خودشان بیاز ترس پول دادن به مرکز پیش
 5ره رسان شمادبستانی: اطالعانتظارات زیاد و غلط بعضی از والدین از کادر پیش -6

های ظار آموزشها انتمعتقد بود که: مورد دیگر که بنده زیاد مشاهده و تجربه کردم خانواده
دبستانی لحاظ شده را از مراکز انتظار دارند مانند خواندن فراتر ازآنچه در برنامه درسی پیش

ست. شده اریزیو نوشتن، آموزش زبان انگلیسی، آموزش قرآن و آنچه در کالس اول برنامه
هایی که تها و خالقیشود اولیا بازی و فعالیتدبستانی میهر جا که صحبت از کالس و پیش

 گویی و ایفای نقش بههای مناسب دیگر مانند داستانتواند از این طریق و راهکودک می
 دانند.اهمیت مییادگیری بپردازند را نادیده گرفته و کم

نیز معتقد بودند که: بعضی والدین بر اساس عدم شناخت از  2،16،13رسان شماره اطالع
د و کننمهدهای خصوصی و مهدهای قرآنی مقایسه میدبستانی را با این دوره مراکز پیش

ا ها نیست رهایی که در حد توان آنها خواندن و نوشتن و سایر مهارتانتظار دارند به بچه
 آموزش دهیم.
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آورند که آموزش ها به ما فشار میمعتقد بود که: گاها خانواده 9رسان شماره اطالع
بان های ابتدایی و آموزش زهایی در حد بچهشقصورت نوشتاری و محروف الفبای فارسی به

ماه اول تحصیلی ما صرف  2ها آموزش داده شود. دقیقاً انگلیسی و بعضاً آموزش قران به بچه
رف دبستانی صها در پیشتوجیه کردن خیلی از والدین در مورد ضروری نبودن این آموزش

 شود.می
ستان و نگاهی ابزاری از این دوره: عدم آشنایی والدین با ضرورت دوره پیش از دب-3

اظهارنظر  1،6،3،5،8رسانان شماره در مورد عدم آشنایی والدین با ضرورت این دوره اطالع
 اند:نموده

ها خیلی هم باسواد معتقد بود که: بعضی کودکان که والدین آن 1رسان شماره اطالع
ن سواد نیز آگاهی از ایین بیها خیلی ساکت و منزوی هستند و والدهای آنهستند ولی بچه

هایی که دنبال خرید، استخر و سایر دوره ندارند. متأسفانه بعضی از والدین فقط ساعت
ها فقط به خاطر دهند. و بعضی از آنها را به مراکز تحویل میکارهای روزانه هستند بچه

 نمایند.نام میاجبار کودکان را ثبتشاغل بودن و به
ها اولیا یک ماه بچهTمعتقد بود که: چون این دوره اجباری نیست 6رسان شماره اطالع

و دست  افتدآورند در فصل سرما و گرما نیز همین اتفاق میآورند یک ماه نمیرا به مرکز می
ها را به ما خیلی بازنیست. بعضی از اولیا به خاطر اینکه کمتر پول بدهند تو فروردین بچه

 آورند.دبستانی نمیپیش
 15دبستانی: از های آموزشی و توجیهی برای والدین کودکان پیشکمبود دوره -4
نفر به عدم شناخت والدین و انتظارات نادرست  10ها مصاحبه انجام شد رسانی که با آناطالع

اند که حتماً در اول سال تأکید داشته 1،6،5،8،14،15رسان شماره اند. اطالعکردهها اشارهآن
ی مراکز خصوصی و هم برای مراکز دولتی چند جلسه توجیهی و اجباری تحصیلی هم برا

برای والدین برگزار گردد. تا از مشکالت احتمالی در طول سال تحصیلی جلوگیری شود و 
 جهت تلف نشود.هم وقت مدیر و مربی و شاگرد بی

 گیریبحث و نتیجه
ودکان اولیه زندگی ک ایشناختی و تربیتی، سالههای روانبر اساس تجربیات بررسی 

بر این اساس (. 1394طالیی و بزرگ،نماید)نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می
ر ها بای برخوردار بوده و تالش عمده دولتدبستانی از اهمیت ویژهوپرورش پیشآموزش
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ه های این دورروزه تعداد بیشتری از کودکان تحت پوشش آموزشاین بوده است که همه
های مناسب و سازنده های و نیازهای فردی از آموزشرفته و با توجه به ویژگیقرارگ

یت پذیری و استقالل و خالقنفس، مسئولیتهای اولیه اعتمادبهدرواقع پایه .برخوردار گردند
 گردد. توجه دقیق و مناسب به رشد وشکوفائیکودکان در دوران پیش از دبستان استوار می

 (.6013)براون .نمایدک میاستعدادهای کودکان کم

ای دوران هدبستانی آثار پیشگیرانه به آسیبگذاری در امور کودکان پیشسرمایه 
عدم سودآوری،  برخالف نگرش عمومی مبنی بر .سالی داردبزرگ نوجوانی و جوانی و

دبستانی به معنای تربیت خالق، هدفمند و آگاه آینده هر ملت گذاری در مراکز پیشسرمایه
 های اجتماعی است.عامل بازدارنده بسیاری از آسیبو 

شناسی وضعیت فعلی دوره پیش از دبستان در کشور هدف از انجام این پژوهش آسیب
ها دهد که نظام پیش از دبستان کشور ما آسیبآمده نشان میدستایران بوده است. آنچه به

ها ن مقاله به همه آسیبهایی در مراحل و سطوح مختلف دارد. ازآنجاکه در متو چالش
به  شود. در پاسخای میهای اصلی اشارهصورت کوتاه به آسیبشده است در اینجا بهاشاره

 هایآسیب میان از که است این نمایانگر آمدهدستبه نتایج پرسش اصلی پژوهش

ه های مربوط بآسیب شده، پنج آسیب در سطح کالن دوره پیش از دبستان شامل:مطرح
های مربوط به نیروی انسانی، های مربوط به برنامه درسی، آسیبکالن، آسیب مدیریت

های مربوط به محیط خانواده و والدین های مربوط به وضعیت حقوقی و آسیبآسیب
 شوند.می

های پرسش اول پژوهش که مربوط به مدیریت کالن پیش از دبستان بوده زیر مقوله
یکپارچه نبودن مدیریت و مشخص نبودن متولی ) هایی ازجملهاست خود نیز شامل آسیب

های مختلف، فقدان سازوکار اصلی در حوزه اجرا و نظارت و واگذاری این دوره به ارگان
ها برای انیدبستالزم برای تحقق اجباری نمودن دوره پیش از دبستان، نظارت بر مراکز پیش

اص این دوره از سوی ها و کمیت نه حداکثرها و کیفیت، مشخص نبودن سن خحداقل
گیری مؤثر در یک سازمان یکپارچگی و نهادهای متولی( بوده است.الزمه یک تصمیم

سمی عنوان یک دوره راثربخشی مدیریت آن سازمان است،چنانچه دوره پیش از دبستان را به
صورت عالی و سطح کالن توجه هم بهو مهم تلقی کنیم ناگزیرم که به نحوه مدیریت آن

دبستان ایران در حال حاضر دچار نوعی سردرگمی است و نهادهای چیزی که در پیشنماییم 
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مختلفی در این زمینه فعالیت دارند که الزم هست نوعی یکپارچگی در مدیریت این دوره 
 لحاظ گردد.

های برنامه درسی شامل )فقدان سند برنامه ترین آسیبدر مورد پرسش دوم پژوهش مهم
در راهنمای  شدهوره پیش از دبستانی، فاصله زیاد بین عناصر تدویندرسی ملی مستقل در د

دوره پیش از دبستان با وضع موجود، عدم رعایت استاندارهای الزم ازلحاظ عناصر برنامه 
های یاددهی و یادگیری و درسی محتوا، فضا، تعداد نوآموزان، وسایل و امکانات، روش

زبان  های قرآنی ووجود مهدکودکو  ز دبستانارزشیابی، مشکالت کودکان دوزبانه پیش ا
 انگلیسی( بوده است.

رسد که در برنامه درسی دوره پیش از دبستان نبود سند مستقل برنامه درسی به نظر می
ی را برای نظمنوعی بیدر این دوره باعث پراکنده شدن محتوا و عناصر برنامه درسی شده و به

اکنون از فضاهای آموزشی استاندارد برای رده است.همنهادهای متولی این دوره به وجود آو
شود، در این دوره از آموزش کالس درس باید با برنامه دبستانی استفاده نمیکودکان پیش

تجهیزات در دوره  راحتی تغییر کرده و با استانداردهای جهانی مطابق باشد،درسی به
که حمل باشد درحالیها قابلشده و برای آندبستانی باید مخصوص کودکان فراهمپیش

شده و با شرایط فیزیکی سنین سال تهیه 16تا  7ابزارهای بکار رفته در مدارس برای کودکان 
صورت آموزش مفاهیم در این سن نباید به همچنین .پیش از دبستان همخوانی ندارد

 کالسیک صورت گیرد بلکه کودکان باید در معرض یادگیری غیرمستقیم قرار بگیرند
اها های زبان انگلیسی،قرآن،ریاضیات گکه در مراکز پیش از دبستان ایران آموزشدرصورتی

 شود.صورت کالسیک آموزش داده میبه
های نیروی انسانی بوده است شامل )کمبود پرسش سوم پژوهش که مربوط به آسیب

لی مربیان ینیروی انسانی ماهر، مرتبط نبودن رشته تحصیلی مربیان، پایین بودن مدرک تحص
  عدم وجود یک سیستم گزینش برای استخدام مربیان در دوره پیش از دبستان( بوده است. و

های مهم در ترقی یک سازمان آموزشی عامل نیروی انسانی است که بدون یکی از مؤلفه
طور کند بر اساس نتایج این پژوهش آنوجود آن سیستم آموزشی و آموزش معنا پیدا نمی

وره پیش از دبستان ایران در حال حاضر از کمبود نیروی ماهر و متخصص در که پیداست د
ر دبستانی از افرادی با تحصیالت غیوپرورش برای دوره پیشبرد و آموزشاین حوزه رنج می

صی کند که هیچ تجربه و تخصمرتبط و در برخی موارد از افراد با مدرک دیپلم استفاده می



 59 زمستان، ششمفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال دوم، شماره                                          26

 

د و قطعاً آموزش کودکان توسط چنین افرادی نتایج مطلوبی در حوزه آموزش کودکان ندارن
جهت لزوم توجه جدی به چنین عامل مهمی ضروری به نظر را در پی نخواهد داشت.ازاین

 رسد.می
های مربوط به وضعیت حقوقی را بررسی کرده که پرسش چهارم پژوهش آسیب

گذاری کافی نظام تعلیم و تربیت، نگاه مالی به مراکز عدم سرمایههای )درنهایت به آسیب
ها و افراد سودجو، حقوق و دستمزد پایین مربیان و پیش از دبستان از سوی بعضی ارگان

حث بیمه ها و مسائل مربوط به بدبستانی و نبود انگیزه کافی برای آنهای خدمات پیشنیروی
موزشی شدن نظام آول اساسی در جامعه مستلزم متحولهرگونه تحیافته است؛ مربیان( دست

آن جامعه است و محور اصلی پیشرفت هر نظام آموزشی کیفیت عملکرد مربی است. مربی 
ترین رکن تعلیم و تربیت در تربیت ابعاد آموزشی، اعتقادی، عاطفی، اخالقی، عنوان مهمبه

معه ربیت نیروی انسانی موردنیاز جاسیاسی، اجتماعی  کودکان  مستقیماً دخالت دارد؛ و در ت
رو برای چنین قشری یک سری الزامات و نیازهایی باید در ازاین.کندنقش به سزایی ایفا می

نظر گرفت که مربی بتواند بدون دغدغه وظیفه اصلی خود را در قبال کودکان انجام 
های ناچیز قوقبا حدبستانی دهد.متأسفانه نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مربیان پیش

شود و با انگیزگی در این قشر میو عوامل مالی و حقوقی درگیر هستند و این مورد باعث بی
این شرایط ذکر این نکته الزامی است که تا چنین مشکالتی برای مربیان این دوره وجود 

 جانبه را در این دوره انتظار داشت.داشته باشد نباید انتظار ترقی و پیشرفت همه
های مربوط به خانواده و والدین شامل ترین آسیبباالخره در پرسش پنجم پژوهش مهم 

ارتباط ضعیف بین والدین و مراکز پیش از دبستان، انتظارات زیاد و غلط بعضی از والدین )
دبستانی، عدم آشنایی والدین با ضرورت دوره پیش از دبستان و نگاهی ابزاری از کادر پیش

( بوده دبستانیهای آموزشی و توجیهی برای والدین کودکان پیشبود دورهکم ،از این دوره
یکی از اشتباهات جامعه ایران این است که با خانواده با سپردن کودکان به مراکز  است.

ان بینند و انتظار دارند که مراکز و مربینوعی خود را در قبال فرزندان  مسئول نمیآموزشی به
یر را بر عهده بگیرند و دوره پیش از دبستان نیز از این قائد مستثنا تنهایی این وظیفه خطبه

که والدین یا نگاهی ابزاری به این دوره دارند و در مواقع خاص کودکان را طورینیست به
کنند و یا واقعاً شناختی از این دوره و اهمیت و کاربرد برای ساعاتی در این مراکز رها می

های که در مراکز مختلف یز بعضی از والدین بر اساس آموزشآن را ندارند و از طرفی ن
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درست ها درست هست یا ناها را تحلیل کنند که آیا این نوع فعالیتکه آنبینند بدون آنمی
که تیکنند، درصوردبستانی و مربیان سخت میکار را برای مراکز پیشبا انتظارات غلط

ه پیچیده است که، چون شبکه و نظامی درهمروابط کودک و والدین و سایر اعضای خانواد
تری فرهنگ و فرهنگ گستردهافراد آن درکنش متقابل با یکدیگرند. محله، مدرسه، خرده

های وی و نیز در گذاریها و ارزشبرد، در تجارب، گرایشکه کودک در آن به سر می
 .گذارنددهند تأثیر میمیزان آزادی که والدین به وی می

های دوره پیش از دبستان را از ابعادی مختلف که این پژوهش آسیباین با توجه به
 های پژوهشی این مطالعه بیشتر بر بعد برنامه درسی دورهموردبررسی قرار داده است و پیشینه

ن پژوهش همسو های کلی ایاند، لذا پژوهشی که نتایج آن با یافتهپیش از دبستان تأکید داشته
های مدیریت در مورد پرسش اول پژوهش که مربوط به آسیب باشد وجود نداشت. ولی

( 1382های زارع و قشونی )های این پژوهش با پژوهشکالن پیش از دبستان بوده است. یافته
های برنامه درسی را همسو بوده است. در مورد سؤال دوم پژوهش که آسیب 6001شریدان 

(، 91(، پوشنه و خسروی )93زاده ) های کریمهای آن با پژوهشبررسی کرده است یافته
( که همگی در مورد 6010( و بلیک لوک )82(، زارع و قشونی )93(،مجیدی)95شفق )

. در اند همسو و آن را تأییدمی کنندگرفتهدبستانی انجامبرنامه درسی و عناصر آن در پیش
تان دبس های نیروی انسانی در حوزه پیش ازمورد سؤال سوم پژوهش که مربوط به آسیب

کند زیرا هردو بر ( همسو و آن را تائید می6001بوده است با نتایج پژوهش بوال وکسیدی )
دانند. در مورد سؤال چهارم و پنجم تر میمقطع تحصیلی باالتر تأکید و آن را اثربخش

اند های مربوط به والدین را مطرح کردههای وضعیت حقوقی و آسیبپژوهش که آسیب
 ها وجود نداشت.تائید یا رد آن پژوهشی در جهت

 پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش حاضر
ها آمده از این پژوهش کیفی، پیشنهادهایی برای مقابله با این چالشدستبا توجه به نتایج به

 شده است:به شرح زیر ارائه
ردد وپرورش مشخص گمتولی اصلی دوره پیش از دبستان توسط شورای عالی آموزش -

 پارچگی ایجاد شود.تا نوعی یک
صورت اجباری ارائه گردد و تأمین بودجه و در صورت امکان دوره پیش از دبستان به -

 اعتبار کافی نیز برای آن از طریق دولت لحاظ گردد.
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دهی نیروی انسانی و جذب مربیان متخصص و سیستم گزینش خاصی برای سازمان -
 گرفته شود.های متناسب در نظر ها و مقطعمتعهد و با رشته

د پیدا ها بهبوتوجه به اهمیت این دوره و میزان سختی کار مربیان وضعیت حقوقی آن -
 کند

 د.رستدوین سند ملی برنامه درسی دوره پیش از دبستان نیز ضروری به نظر می -

های آموزشی راجع به شخصیت کودک و اهمیت گاهبرای والدین نیز برگزاری کار
 رسد.یاین دوره الزم به نظر م

 منابع

: تهران، انتشارات تربیت شهروندی(. 1387) .برخورداری، مهین. جمشیدیان، عبدالرسول
 جهاد دانشگاهی.

ی طرح تولید (. نگاشت چهارم، دبیرخانه1391) .برنامه درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران
 ی درسی ملّی.برنامه
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 در نآ اثربخشی بر تأکید با کارکنان آموزش شناسی آسیب(. 1391) .میرمهرداد پیدایی،
 .آذر نشر: تهران. ایرانی های¬سازمان

های تفسیری در سازمان: ارتقای پژوهش(. 1388) .دانایی فرد، حسن؛ کاظمی سید حسن
دیریت ، فصلنامه مطالعات مفلسفی و فرایند اجرای روش پدیدار نگاری مروری بر مبانی

 .161-147، ص 21بهبود و تحول، شماره 

 ها،یآموزش پیش از دبستان: وضعیت موجود، کاست(. 1382) .زارع، حسین. قشونی، اقدس
 .1، فرهنگ و علم، سال اول، شماره هاپیشنهادها و تدوین سیاست
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(.آسیب شناسی روش های شناسایی و پرورش خالقیت نمایشی در 1395). عباس شفق،
دانشکده  نامه کارشناسی ارشد،تهران؛ پایان کودکان مقطع پیش دبستان و دبستان ایران،

 ن مرکز.ی ادبیات نمایشی، دانشگاه آزاد تهراهنر، رشته

های تربیت دینی کودکان مقطع (. آسیب1390) .شمشیری، بابک. نوذری، مرضیه
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 پژوهشی تربیت اسالمی.-نامۀ علمی، فصل16، ش 2دبستانی، س و مربیان پیش

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

 .25- 73(: 157جامعه؛ )
تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی )پیش از  (.1394طالیی، ابراهیم. و بزرگ، حمیده. )

 .91-117، 31( 6. تعلیم و تربیت، )ردبستان( مبتنی بر سنتزپژوهی شواهد تجربی معاص

پیش  یبررسی عناصر برنامه آموزش فلسفه به کودکان در دوره (.1391) .علوی، سید محمود
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ؛ تهران؛ پایاناز دبستان

 دبستانی، دانشگاه عالمه طباطبایی.وپرورش پیشی آموزشرشته

دبستانی نیازمند مدیریت یکپارچه، مجله رشد آموزش دوره پیش(. 1393) .فضلی، رخساره
 .6. دوره ششم، شماره پیش از دبستان

یه و دبستانی استان کهگیلوهای مراکز پیششناسی برنامهآسیب (.1393) .کریم زاده، عنایت
ناسی، و و روانشنامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی . تهران، پایانبویراحمد

 دانشگاه خوارزمی.

نامه تهران؛ پایان آسیب شناسی هنر کودکان پیش دبستانی،(.1393). سارا مجیدی کجوری،
 ی ادبیات نمایشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، رشته

 : انتشارات سمت.برنامه آموزش در دوره پیش از دبستان(. 1390) .مفیدی، فرخنده

 تهران: سمت. وپرورش در دوره پیش از دبستان.مبانی آموزش(. 1393فیدی، فرخنده. )م
 . تهران، انتشارات: آییژ.تدریس در کودکستان(. 1382) .ملکی، حسن

 دبستانی ازهای پیششناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه(. 1386) .موالیی تاجکوه، مسعود
آموزان  در پیشرفت تحصیلی دانشدبستانی وپرورش پیشطریق بررسی تأثیر آموزش

 می.نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارز. پایانپایه اول تا سوم ابتدایی شهرستان ورامین
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