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 چکیده
وکار در مدارس کسب یهامدل یهامؤلفه لیو تحل قیتطب ،ییپژوهش حاضر باهدف شناسا

ا  یقیطبتپژوهش از روش  نیصورت گرفته است. در ا یدبستانشیمنتخب در بخش پ یکشورها و ب
شور پژوهش شامل صد ک نیا یآمار شده است. جامعهاستفاده یبرود یابر روش چهار مرحله دیتأک

ر در س کسب وکامدار یبندمطالعه رتبه جیموجب نتاوکار بوده که بهکسب ارسمد یمنتخب دارا
نت یبندرتبه ننشالیفا یالمللنیکه توسط انجمن ب 2017سال  ا  ، اشده بودند شدند. در   نیخاب 

ا هساختمن مهیبودند و مصاحبه ن دبستانیشیپ یمدرسه که دارا 30پژوهش، با مراجعه به   أتید ب
منتخب  یادر کشوره یدبستانشیوکار در بخش پمدارس کسب یهامدل یاههمؤلف هاآن رهیمد

 نیدر ا یدبستانشیمراکز پ نیب شدهییشناسا یهاقرار گرفت. مؤلفه لیو تحل قیتطب ،ییمورد شناسا
نمند یانسان یروین یریجذب و بکارگ ،یریادگی یفضا ،یکشورها شامل: اهداف آموزش وا  ی، فضات

 شده،یزساهیشب یریادگیو نظارت، مرکز  یابیارز ،یآموزش یمحتوا ،یروهن یتیترب ،یفرهنگ
و  سهیاش بوده است که با مقو پژوه تیانداز، مأمورچشم ا،یمشارکت اول ،یآموزش یتخصص یهاگروه

 یرهادر کشو یدبستانشپی وکاردربخشها، مدل مطلوب مدارس کسبها و شباهتتفاوت ق،یتطب
 شد. ییشناسا رانیا یمنتخب برا

 .یدبستانشیر، پوکامدارس کسب یهامدل ،یقیمطالعه تطب کلیدی: واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گان(ن )خوراسدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفها مدیریت آموزشیوی دکتری دانشج. 

mnadi@khuisf.ac.ir 

 نویسنده ) راسگان(،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خو دانشیار مدیریت آموزشی

 .(مسئول

 وراسگان(دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خموزشی دانشیار مدیریت آ. 
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 مقدمه

وتحلیل و های علوم تربیتی است که موضوع آن، تجزیهمطالعه تطبیقی یکی از رشته
های آموزشی است که ها، نهادها و نظامهای موجود بین پدیدهها و تفاوتشناخت شباهت

های آموزشی های تربیتی را به مسئوالن و مربیان نظامچگونگی و چرایی موقعیت

های اخیر نقش و تأثیر آموزش پیش (. براین اساس در سال1393ند )نادی وکاوه،شناسامی
آموزان توجه بسیاری از پژوهشگران و از دبستان، بر موفقیت تحصیلی آینده دانش

 (.1،2014گذاران آموزشی را به خود جلب کرده است )گوست ومک کناسیاست
ی برای کودکان دارد باعث امروزه توجه ویژه به نقش و جایگاهی که دوره کودک 
وپرورش کودکان در دنیا شده است )عبدالملکی های آموزشگیری نهادها و نظامشکل

جانبه است و وپرورش توسعه همهگذاری در آموزش( و معتقدند که سرمایه1395وآرمند،

ها را به ( تا آن2،2016ها معطوف به آموزش دوران کودکی گردد )لیسی یبلباید اولویت
کنندگان مسائل در مراحل مختلف زندگی نفس و حلبرانی قوی، سالم و با اعتمادبهره

های اجتماعی و انگیزشی آنان تأثیر بگذارد ( و بر مهارت32011تبدیل نموده )گستین،
 (.4،2009)رینولدز

رویکرد بسیاری از کشورهای  5وپرورش پیش از دبستانبا توجه به اهمیت آموزش 
های توسعه خیر به موضوع کودکان موجب گردیده تا موجی از سیاستجهان در چند دهه ا

دبستان و تقویت این ویژه در دوره پیشهای مختلف در دنیا بهوکار با مدلمدارس کسب

و ساختار  9ها، سیاست8ها، مأموریت7ها، استراتژی6هامراکز ایجاد شود و با تدوین زیرساخت
دبستانی به دلیل عملی، توجه خاصی به گسترش پیشهای آموزشی و با برنامه 10سازمانی

ها در جامعه و اقتصاد در آینده ایجاد شده است تأثیر مثبت بر تفکر کودکان و نقش آن
 (.2017وکار،)سایت مدارس کسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Guest & McKenna 

2. Lessiebllie 

3. Gastin 

4. Reynolds 

5. Education of Preschool 
6. Infrastructures 

7. Strategies 
8. Mission 
9. Policies 
10. Organizational structure 
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وکار براین باورند که مدل کسب 1المللی مانند بانک جهانیهای بینبسیاری از سازمان 

ها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی و حل معضالت به دولتتواند در نظام آموزشی می
 (.2017جامعه مخصوصاً حوزه تولید و اشتغال یاری رساند )بانک جهانی،

کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب وکار کمک میاین مدل به مدارس کسب 
ای بهبود وضع هحلها راهها را شناسایی کنند، سپس با بررسی این تفاوتخود تفاوت

های پویا تبدیل نماید و این مدارس را به سازمان ها را اجرا نمایندموجود را پیدا و آن
سازی و نوگرایی، تأثیرات باارزش پژوهش و توسعه و و تحت تأثیر جهانی( 2،2017نجمایی)

ها دور نمای روشن و شفاف نیز در مسئولیت اجتماعی و رهبری و موفقیت در رقابت در آن
 (.3،2014یاتی است )توماس وکورنولح

وکار کشورهای موردمطالعه در این تحقیق با دبستانی در مدارس کسبمراکز پیش 
ترسیم ، ریزی و ارزیابیگذاری، برنامههماهنگی بین نهادهای آموزشی، نظام ملی سیاست

یجاد ای و مسیری پیوسته برای ارتقای دانش و مهارت با استانداردهای آموزشی و یادگیر
کر، فضایی شاد و پویا توانسته است فرصتی برای کسب دانش، کارآفرینی، مهارت تف

کر و های ذاتی کودکان فراهم سازد و در تربیت رهبران متفپرسشگری و شکوفایی توانایی
های عملی که در پاسخ به پیشرفت منظور بهبود جهان و تولید ایدهمبتکر و کارآفرین به

هایی را کسب کنند رده است موفقیتکصورت فراگیر رشد به تئوری و عمل مدیریت
 (.2017)نجمایی، 

شود و عملکرد این دبستانی آغاز میبا توجه به اینکه آموزش رسمی از مقطع پیش 
تر به نام مدرسه و سپس جامعه ساز ورود کودکان به اجتماعی بزرگمراکز آموزشی زمینه

شخص، ن این مقطع هنوز دستورالعمل آموزشی ماست، اما در ایران به دلیل نوپا بود
نشده است های اجتماعی را در کودکان نهادینه کند، تعریفاستاندارد و مطمئنی که مهارت

 (.1394)مفیدی،
آموزانی که فاقد میزان قابل قبولی از خالقیت، پرسشگری، تعیین هدف، وجود دانش

آموزان ع دبستان نیست، بلکه دانشحل مسئله و ارتباط مطلوب هستند تنها محدود به مقط

لب منفعلی که تبدیل به یک گیرنده اطالعات و فاقد توانایی پردازش و تجزیه وتحلیل مطا
؛ پاپاتئودورو 1393مشاهده است )کایوند و همکاران،اند، در مقاطع باالتر نیز قابلشده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. World Bank 

2. Najmaee 

3. Thomas and Cornuel 
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ت فرهنگ ذاتی و (. در حال حاضر نظام آموزشی کشور ایران نتوانسته اس1،2010وهمکاران

که تعهد و نحویهای فرهنگ ایرانی اسالمی را به دانش آموزان انتقال دهد بهارزش
 (.138: 1390ی اعمال آنان گردد )نادی و کاوه،پذیری سرلوحهمسئولیت

های قبل از مدرسه، پایه و اساس توافق عمومی براین است که آموزش سال 
، 2کند )جردن و همکارانای بعدی فراهم میهمستحکمی را برای پیشرفت تحصیلی سال

( و آموزش صحیح در این دوره باعث موفقیت در 2006، 3؛ هاکمن و همکاران2009
( و مربیان شایسته، با ذهن خالق و 2005وهمکاران،  4های بعد خواهد بود )هیتزدوره

استفاده کنند دبستانی به بهترین نحو توانند از امکانات و وسایل موجود در پیشمنعطف می

(، یادگیری کودکان باید با یک فرآیند عملی توأم باشد که در آن کودك 1397)لیاقت دار،
در مرکز فرایند یادگیری قرار دارد و به کودك اجازه داده شود که بر طبق استانداردهای 
مناسب سن خود همسو با مراحل رشد، عالیق و نیازهایش رشد کند )عبدالملکی 

 .(1397وهمکاران،

 سرعت تحوالت و تغییراتهای نو و پویا با توجه بهبنابراین الزم است تا با اندیشه 
ها های درونی آنافزاری به نحو مطلوب از ظرفیتافزاری و نرمهای سختگوناگون در عرصه

ترین راهکار برای توسعه و رشدیافتگی در بلندمدت عنوان مهمبرداری بهینه گردد تا بهبهره
 المللی منجرکشور و ایجاد توان رقابت بینموزشیدبستانی، به پویایی نظام آه پیشبرای دور

 شود.

 پژوهش پیشینه

های مدارس مدلبا بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور، پژوهش خاصی در مورد  
 در ادبیات تحقیق یافت نشد. دبستانپیشمختلف در بخش  وکار در کشورهایکسب
هی ( در پژوهشی با عنوان تبیین رویکردهای یادد1397ران )لیاقت دار وهمکا 

دبستانی به این نتیجه ای مربیان پیشیادگیری و ارزشیابی مناسب برای رشد حرفه
اده از شیوه تدریس خالق محور در یادگیری استف-یافت که در رویکرد یاددهی دست

 .های مربیان اهمیت داشته استارزشیابی آموخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Papatheodorou 

2. Jordan et al 

3. Hackman et al 

4. Hittz 
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ثربخشی ا( در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر 1397همکاران )عبدالملکی و 

حلیل دبستانی شهر تهران بیان کرد که تبازی آموزشی از دیدگاه مربیان مهدکودك و پیش
های تناسب با کودك، نقش مربی و ها منجر به استخراج دو عامل مربی با مضمونیافته

یامضمون کودك در بازی و نوع بازی و عامل محیط با )مهدکودك   های فرهنگ، مدیریت 
 دبستان(، نگرش والدین به بازی و فضای و امکانات بازی شده است.پیش

وکار در استرالیا نشان های مدارس کسب( در پژوهشی با بررسی مدل2017نجمایی ) 
های کلی مانند تفکر های خود به پرورش مهارتداد که: چگونه این مدارس با آموزش

های حل مسئله کمک ی، پرسشگری، کنجکاوی، مهارت ذهنی و عقالنی و مهارتانتقاد
 کنند.می

ا هترین شباهتدر این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی، استخراج و تطبیق، مهم 
وکار در کشورهای منتخب در های مدارس کسبهای مربوط به مدلها در مؤلفهو تفاوت

ر آن است تا بامطالعه عمیق همین اساس محقق ب دبستانی مشخص گردد. برمراکز پیش
 دریابد که:

وکار در کشورهای منتخب در مراکز های مدارس کسبهای مدلمؤلفه-1
 دبستانی کدام است؟پیش

دبستانی مبتنی بر روش جرج شده مراکز پیشهای شناسایییق مؤلفهمقایسه و تطب-2
 برودی کدام است؟

 شناسی پژوهشروش
ها کیفی و از حیث هدف کاربردی و ازنظر نحوه اجرا از روش لحاظ نوع دادهاین پژوهش از 

بود،  5و مقایسه 4جواری، هم3، تفسیر2که شامل چهار مرحله توصیف 1تطبیقی برودی

 های موردنظر با یکدیگر تطبیق داده شد.استفاده شد و مؤلفه
ود. در این پژوهش، ها در این پژوهش جداول تطبیقی بابزار گردآوری داده ترینمهم

گیری از اینترنت و ورود به سایت مدارس ها از طریق مطالعه اسناد و مدارك، با بهرهداده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Goarge.Z.F.Beredy 
2. description 
3. interpretation 
4. juxtaposition 
5. comparison 
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وکار در کشورهای منتخب و ارتباط با مدیریت آن مدرسه و مصاحبه با اعضای کسب

 بندی گردیدند.برداری انجام شد و درنهایت در قالب چند جدول جمعمدیره، فیشهیئت

وکار )صد آماری در این پژوهش شامل تمامی کشورهای دارای مدرسه کسب جامعه 
دبستانی دارای مدل و ی آموزش پیشها، مدارسی که درزمینهوکار( وازبین آنمدرسه کسب

 شدند.عنوان نمونه آماری انتخاب صورت هدفمند بهوکار( بهبرنامه بودند )سی مدرسه کسب
های جهانی بندی فایننشال که از معتبرترین رنکینگهجایگاه مطلوب این کشورها در رتب

انداز، مأموریت، میزان تحقق باشد بر اساس معیارهایی همچون: چشممی 1رنکینگ )اف.تی(
ای بندی آموزش مدیریت حرفهاهداف آموزشی، نقش اساتید، محیط یادگیری و غیره به رتبه

 نماید.یپردازد و موارد را در ارزیابی خود لحاظ مجهان می

دبستانی در کشورهای موردمطالعه در این وکار دارای مرکز پیشمدارس کسب 
وکار این باشد: کشور فرانسه یک مدرسه )مدرسه کسبپژوهش شامل این کشورها می

وکار: استنفورد، پنسیلوانیا، هاروارد، سید(، کشور آمریکا با شانزده مدرسه )مدارس کسب
ن، اسلون، کالیفرنیا، ییل، نیویورك، میشیگان، کورنل جانسون، کلمبیا، شیکاگو، نورث وستر

اوکال اندرسون، جرج تاون، واشنگتن فوستر، کنان فالگلر(، کشور انگلستان چهار مدرسه 

وکار: جاج کمبریج، لندن، آکسفورد، لنکستر(، کشور اسپانیا دو مدرسه )مدارس کسب
وکار: سیبز، سی درسه )مدارس کسبوکار: ایسی، ایسید(، کشور چین سه م)مدارس کسب

وکار: بوسونی(، کشور یو اچ کی، هنگ کنک(؛ کشور ایتالیا یک مدرسه )مدرسه کسب
وکار: نانیانگ(، کشورسوییس یک مدرسه )مدرسه سنگاپور یک مدرسه )مدرسه کسب

وکار: هند(، کشور هلند ام دی(، کشور هندوستان یک مدرسه )مدرسه کسبوکار: ایکسب
وکار: وکار: روتردام( و کشور استرالیا یک مدرسه )مدرسه کسبرسه )مدرسه کسبیک مد

شده است. مک کوایر( بودند که مطالب در جداول مربوط با چندین مؤلفه ساماندهی و ارائه

ها حاوی نکات مهم و مفیدی برای ساختاردهی به پیکره نظام آموزشی این مؤلفه
عنوان الگوهای عملی مورداستفاده قرار گیرد و با تواند بههاست که میدبستانیپیش

ای برای تحقق بهتر اهداف نظام ها، بتوان زمینهشناسایی، مطالعه، تطبیق و تحلیل مؤلفه
 دبستانی فراهم نمود.آموزشی پیش
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 هایافته

وکار در های مدارس کسبهای مدلترین مؤلفهسؤال اول: بر اساس مطالعات تطبیقی مهم
 اند؟دبستانی در کشورهای منتخب کدمبخش پیش

وکار در بخش های مدارس کسبهای مدلترین مؤلفهمهمالف: توصیف و تفسیر: 

 توان توصیف و تفسیر نمود:دبستانی در کشورهای منتخب را به شرح زیر میپیش

 ی منتخبدبستانی در کشورهاوکار در مراکز پیشهای مدارس کسبمقایسه مدل :1جدول 

 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

عنوان هر کودك را به

یک فرد خاص محسوب 
کرده و متعهد به 

پاسخگویی به نیازهای 
فردی وی از طریق توجه 

و تعامل با کارکنان 
باتجربه و متخصص 

 هستند.

همکاری برای یک 

فردای پایدار به دنبال 
رسانی، الهام اطالع

بخشیدن و داشتن 
امکانات برای کودکان و 

ای شیوه ها باوالدین آن
 گسترش موفقیت

 کودکان

محیط کشف برای 
کودکان با اعتماد و 

با صمیمیت بیشتر 
معرفی رهبران فهیم و 

خالق و اصولگرا که 
 دنیا را عوض کنند.

 آورینو و رهبری
تأکید بردانش نظری، 

عملی، فرهنگ 
 یجعمومی، ترو

 هایفرهنگ آموزش
 مختلف

افزایش 

دانش و 
اطالعات 

 کودکان

ای های حرفهتجربه
اندوخته شده کار با 

های برنامه کودکان با
فعالیت محور و یک 

تجربه دوستانه برای نو 

 آموزان و خانواده

ایجاد برنامه آموزشی 
مبتنی بر بازی خالق از 

طریق تعامل خود با 
زیست، همساالن محیط

خود و تقویت  و معلمان
رشد شناختی، اجتماعی، 

 عاطفی

فرد یک مکان منحصربه

برای کشف، یادگیری و 
شکوفایی استعدادهای 

 کودکان

ایستگاه خالقیت و 
 ابتکار

با فضاهای یادگیری 
)فضای بازی با شن و 

ماسه، زمین و فضای 
خاکی و 

 زیست(محیط

رشد و 

پرورش 
خالقیت 

 کودکان

وجود یک فضای شاد 
، والدین و برای کودك

عنوان خانواده کارکنان به
بزرگ. یادگیری از طریق 

 هابازی و پرورش مهارت

ایجاد یک تصویر 

شخصی مثبت و حس 
ارزشمندی در کودك با 

بر آگاهی تأکید ویژه
ها فرهنگی و انواع مهارت

 هاو توانایی

ایجاد محیطی سازگار و 

بینی برای قابل پیش
 کودکان

برای داشتن فرزندان 
حال، سالم، خوش

 بامحبت و اجتماعی

های تأکید بر مهارت

تصمیم –حل مسئله 
ارتباط با -گیری

تفکر -دیگران
انتقادی، ایجاد یک 

محیط یادگیری برای 
 کودکان،

رشد و 

پرورش 
های مهارت

زندگی و 
اجتماعی 

 کودکان
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

ارائه بهترین تجربیات 
شغلی به کودکان و 

خانواده با هر نژاد، 
 مذهب، میراث فرهنگی

ایجادتیم سبز با برنامه 

بازیافت، حفاظت از 
زیست و انرژی، محیط

کمپوست در باغ آموزش 
 کودك

ای و آموزش رشد حرفه

 ایجاد کارآفرینی

تربیت رهبران 
مسئول و متفکر و 

 کارآفرین

ایجاد نگرش 
و مهارت 

 زاییاشتغال

جذب نیروی انسانی 

های باتجربه و با آموزش
شناسی و تخصصی روان

عملکرد با استفاده  بهبود
های آموزشی روشاز 

نیروی مفید و تربیت 
 پذیرانسانی مسئولیت

آموخته جذب دانش

باتجربه و نمونه با 

جمهور )با حمایت رئیس
تعهد خدمت( و ارائه 

های آموزشی کارگاه
پیشرفته در رابطه با 

مسائل مربوط به 
آموزش، سالمت کودك 

 و مشارکت با اولیا

یق جذب مربیان از طر

آزمون و مصاحبه فراهم 

های نمودن فرصت
ای، آموزش، رشد حرفه

های رشد آموزش نظریه
و یادگیری و استفاده از 

مدل تدریس با 
گیری از روش بهره

 تدریس متنوع

جذب و تربیت مربی 
خالق و 

مبتکردرحوزه 
روانشناسی، رشد 

ارتباطات، مدیریت و 
وکار و رهبری کسب

یادگیری متقابل 
 ر گروهیدونفره، کا

جذب نیروی 
انسانی و 

آموزش 
 مستمر

های آموزشی فعالیت
وپز، شامل بازی، پخت

موسیقی، یوگا، فیلم و 
خواندن ساختاریافته و 

همچنین سفرهای 
زمینی و اردویی با شیوه 

 فعالیت محور

آموزش رهبری، افزایش 
محیطی. آگاهی زیست

گویی، ساختن بازی، قصه
چوبی،  خانه با بلوك

مقدماتی برای برنامه 
بازیافت، حفاظت از 

زیست و انرژی، با محیط

شیوه آموزش محور 
)مهارت محور، کودك 

 محور(

های کسب مهارت
برخورد با مسائل 

محیطی کره زیست
زمین فضای شن و 

ماسه، موسیقی مهارت 
کودك محور، بازی در 

فضای باز، آشپزی، 

روی، نقاشی، پیاده
گردانی با شیوه عروسک

 کودك محور

آموزش فلسفه، تفکر، 
رشد مهارت کالمی، 

شناخت حواس، باز 
بودن، مهربانی، لذت 

خوانی، و اعتماد قصه
ارتباط با خانواده و 

اردو، آموزش زبان، 

زیست، احترام محیط
به طبیعت با شیوه 

 کودك محور

محتوای 

-آموزش
شیوه 

 تدریس

های مجهز به کالس
آموزشی دارای ایستگاه 

 یادگیری، شامل فضای
بازی با شن و ماسه، 

زمین و فضای خاکی، 
محیط علمی، هنری 

ورزشی، آشپزخانه و 
های هنری با زمینه

های بزرگ و باز محوطه

همراه با مشارکت در 
رفع نیازهای ارتباطی 

 دستی،باهنر و صنایع
موسیقی و جنبش، 

ترکیب رنگ، حرکات 
های موزون و ورزش

هوازی و بازی در خارج 
از محیط کالس آشنایی 

زیست، برنامه با محیط

پرورش و ایجاد 
های مختلف مهارت

برای فعالیت در 
ای و های منطقهعرصه

جهانی، فضاسازی برای 
پرورش آگاهی و 

با  های برخوردمهارت
محیطی مسائل زیست

عنوان کره زمین، به

سازی کودك آماده
برای شهروند 

شدن با جهانی
محیطی 

داشتنی برای دوست
کودك در فضای 

بازی، سبز با اسباب
ی کودك با کتابخانه

میز و صندلی 

فضاسازی 

فرهنگی 
هنری 

 تربیتی
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

با تعامل، تشویق، توجه، 
پرورش، راهنمایی و 

وپرورش توسط آموزش
دیده و مربیان آموزش

 ایحرفه

بازی محور، مرکز فلسفه 
 کودکان

رهبران آینده جهان 
های هنری مانند: کالس

موسیقی، نقاشی، 
نمایش خالق، 

 گوییخوانی، قصهکتاب

چک و موسیقی کو
کودك، نقاشی 

کودك و نمایش 
 خالق

پذیری آموزش مسئولیت
کودك، توانایی و 

استقالل؛ و بهبود 
بخشیدن به 

نفس در مرکز اعتمادبه
شده همراه با سازیشبیه

های آموزش مهارت
اجتماعی و مشاهده 

تأثیرات مثبت در افراد، 

های ها و فرهنگمحیط
لف. احترام قائل مخت

ها در شدن به تفاوت
 داخل و خارج از جامعه

برنامه بازی محور، مرکز 

کامپیوتر کودك. 
آزمایشگاه زبان، 

یادگیری همراه بازی، 
های اجتماعی و مهارت

آموزش تفکر فلسفی، 
البراتوار زبان با یادگیری 

جذاب و درك معانی و 

ترکیب کلمات همراه با 
های دوستانه با بازی

 اشای فیلمتم

های بازی با جعبه

چوبی، مراکز رغبت: 
خواندن و نوشتن، 

حساب، علوم، 
سازی، ساختمان

های فکری ایجاد بازی
برنامه آموزشی مبتنی 

بر بازی، یادگیری برای 

هدایت تعامل خود با 
زیست، همساالن محیط

 و مربیان

ها، سخنرانی

یادگیری کودك به 
کودك، آموزش کار 

 سازیگروهی، شبیه
و تئوری ترکیب 

مطالعات موردی 
سازی واقعی و شبیه

کامپیوتری در مرکز 
های آوریفن

پیشرفته یادگیری. 
 مرکز نوآوری آموزش

 بهداشت و درمان.

مرکز 
یادگیری 

سازی و شبیه
مهارتی و 

 فنی
 

فراهم آوردن یک محیط 
سرشار از همکاری 

متقابل همراه با احترام و 
هر کودك و قدردانی از 

 ارتباط با دیگرانتوسعه 

ارائه اطالعات و خدمات 

ارزشمند برای کودکان، 
علمی، اعضای هیئت

گذاری کارکنان و ارزش
ها و انواع مهارت

 هاتوانایی

ارج نهادن به شخصیت 

ها، وجودی انسان
تقویت روحیه کاری، 

ایجاد شرایط مناسب 
برای فعالیت پرورش 

نسلی آگاه به مسائل 
 جهان

مدارس اندیشنده، 

لت یادگیرنده، م
تربیت رهبران 

مسئول و متفکر و 
کارآفرین و کودك 

 در قلب توجه همه

انداز چشم

 مأموریت

والدین در کالس درس 

منظم حضورداشته و با 
رعایت مقررات کالس، 

مالقات دو بار در سال با 
مربی فرزند خود در یک 

 جلسه رسمی رادارند

این مرکز به احساس 
 قوی مربیان در ارتباط با

جامعه و خانواده اعتقاد و 
 باور دارد.

 همکاری با ارائه مدل

جانبه بین خانواده همه
و کارکنان برای ایجاد 

فرزندان سالم و 
یک محیط اجتماعی در

 حمایتی

مشارکت والدین 

ها تماماً تحت )برنامه
مسئولیت والدین 

قرار دارد( بر اساس 

 مدل مشارکت

مشارکت 
اولیا با 

 مربیان

از کودك  مرکز مراقبت وتحلیل عملکرد تجزیه حضور فعال ارزیاب در  های بر اساس آموزش نظارت بر 
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

تصمیمات مربوط به 

گیرند و نظارت را می
پروژه، اجتماعی کردن 

کودکان را با مشارکت 
 برندوالدین کار می

آموزشی توسط انجمن 

وپرورش با ملی آموزش
هماهنگی بین مربی و 

های تخصصی، اولیا گروه
 برای بهبود کیفیت

عینی و مشاهده  کالس

روند پیشرفت کیفی 
مانند: تالش برای 

های فردی یافتن تفاوت
کودك، تعامل با 

زیست، همساالن محیط
 هاو مراقبین آن

شده بازخورد داده

شود از انجام  می
طریق حضوری با 

والدین و غیرحضوری 
 توسط سایت مرکز

پیشرفت 

 آموزشی

افزایش دانش برای 
آموزش، با تضمین 

های ترکیب مهارت
ای با دیدگاه حرفه

رهبری برای خدمت به 
 جامعه.

توانایی تفکر، 

وتحلیل مسائل و تجزیه
ای، دارای تحقیق حرفه

 المللیبرند فردی و بین

مجهز به امکانات مدرن 

های برای تقویت توانایی
 بالقوه کودکان

فراهم کردن محیط 
یادگیری توأم با 

هیجان با درك 
یم آماده شدن مفاه

 برای آینده.

افزایش 

دانش و 
اطالعات 

 کودکان

سازی تأکید بر فراهم
مراکز مناسب آموزشی و 

مراقبتی ویژه کودکان با 
برنامه درسی مناسب و 

 آموزش خالقیت

راهبری خالقانه 

دارای تفکر   سازمان،
واحد جهانی )وحدت در 

 عین کثرت(

ارتباط بین شورونشاط 

منظم پذیری و 
یمی بازی خودتنظ

 فرصتی برای یادگیری

رشد کودك در 

محیطی از عشق، 
محبت، تفکر انتقادی 

های و رشد ایده
معنوی، اخالقی و 

میهنی؛ رشد سالمت 
 جسمی، عاطفی

رشد و 

پرورش 
خالقیت 

 کودکان

آموزش افراد ماهر و 

متخصص با تعهدی قوی 
و تفکر عمیق، با 

 وتحلیلتجزیه

تربیت و پرورش راهبران 
 ن آیندهو مدیرا

زیست، حفظ محیط

خودتنظیمی و خود 
مدیریتی طبق برنامه و 

 تقویم آموزشی

تقویت حس 
همکاری 

پذیری مسئولیت
فردی و گروهی، 

 تقویت خالقیت

رشد و 

پرورش 
 هامهارت

تقویت کارآفرینی با 

رویکرد نوآوری، آموزش 
کارآفرینان توانمند به 

های اجرای مدل

وکار ابتکاری و کسب
 آینده پایدار در

آموزش کارآفرینی، گروه 
سازی و تقویت روحیه 

  ،ریزیتیمی، برنامه

 وکارخودآگاهی در کسب

بینش و نگرش 

زایی در دانش اشتغال
آموزان این مدرسه را 

ترین به یکی از گزینشی

وکار مدارس کسب
 جهان تبدیل کرده

تبدیل کودکان به 

یادگیرندگانی 
پذیر و انعطاف

مستقل با کسب 

های علمی و مهارت
 شغلی

ایجاد نگرش 
و مهارت 

زایی اشتغال

 در کودك
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

جذب نیروی انسانی با 

مدرك تحصیلی 
شناسی. مربی روان

وپرورش، کودك، آموزش
مکاتب ویژه، روانشناسی، 

شناسی و فناوری جامعه
اطالعات و ارتباطات و 

های برگزاری کالس
آموزش ضمن خدمت 

روانشناسی کودك و... با 
عتبر توسط گواهینامه م

 دانشگاه

جذب مربی در 

شناسی. های روانرشته
مربی کودك، 

وپرورش، آموزش
شناسی، ایمنی و جامعه

بهداشت، مدیریت منابع 
انسانی، تجارت جهانی، با 

تأکید فراوان بر توسعه 
فردی و فناوری اطالعات 

و ارتباطات، مدیریت و 

 رهبری

مراحل جذب و گزینش 
های و برگزاری کالس

مت با ضمن خد
گواهینامه معتبر توسط 

های دانشگاه در رشته
وپرورش، مکاتب آموزش

ویژه، روانشناسی، 
شناسی. ارتباط با جامعه

کودکان. یوگا. ارتباط با 
 اولیا

جذب معلمان نمونه 
با آموزش تقویت 

حس 
پذیری مسئولیت

فردی و گروهی، با 
تقویت حس 

همکاری و 
پذیری و اجتماع

توسعه خالقیت 
 کودکان

جذب نیروی 

انسانی و 
آموزش 

 مستمر

. ارتباط با کودك با 

های هنری و فعالیت
آموزش کارآفرینان 

ماهری که قادر به اجرای 
وکار های کسبمدل

ابتکاری و پایدار در 
آینده باشند با شیوه 

کودك محور. فعالیت 
 محور

محتوای کارآفرینی، 

 ،ریزیفرهنگ برنامه
وکار خودآگاهی در کسب

کودك محور. با شیوه 
 فعالیت محور

قصه خواندن برای 

برنامه مبتنی کودکان، 
بر همکاری و روحیه 

کار جمعی، رابطه 
عاطفی، همدلی، توجه 

های فردی، با به تفاوت

شیوه نمایش و حل 
 مسئله فرزند محور

توسعه کاربردی 

های کودك و مهارت
های تمرکز بر پایه

قوی در خواندن، 
ریاضی و فن بیان، 

ق و تقویت تفکر خال
های ارتباطی مهارت

با شیوه کودك محور 
 و رشدی شناختی

محتوای 

-آموزش
شیوه 

 تدریس

اصالح فرآیند آموزش 

کودکان و رشد 
های ورودی مهارت

آموزش ابتدایی و تقویت 

روابط میان کودکان و 
والدین با تقویت روحیه 

کودکان در جهت 
های شناسایی جنبه

مختلف شخصیتی و 
با  ناستعدادی آنا

 .های هنریبرنامه

سازی فضایی آماده

محترمانه برای ایجاد 
 و نگرش دانش، مهارت

های برای انجام فعالیت

ای و کارآفرینی حرفه
وزه در ح طور خودکاربه

روابط اجتماعی و تأکید 
بر بهبود طرز تفکر 

کودك در جهت 
مشارکت با سایر افراد 

 .جامعه

 مدارس جامع وجود
ه گویی ببرای پاسخ

نیازهای کودك، توجه 

های فردی با به تفاوت

آموزش والدین و 
دسترسی به خدمات 

، رشد خالقیت بهداشتی
بابیان هنر موسیقی، 

نقاشی، نمایش، 
گویی با احساسات قصه

 و تفکر و کارجمعی

فضاسازی بر اساس 
پرورش شخصیت 

 درونی کودك با بازی

و سرگرمی و ایجاد 
یک محیط راحت و 

رای امن، دوستانه ب
نقاشی، کودکان با 

های موسیقی، کالس
 هنری، نمایش خالق

فضای 

فرهنگی 
هنری و 

 تربیتی
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

بر اساس اصول آموزشی 

فردریک فروبل: بهبود 
توان فیزیکی، احساسی، 

اجتماعی و اخالقی 
در محیط -کودکان

عنوان به شدهسازیشبیه
ای باهدف شهروند حرفه

 بهبود زندگی

آموزش کودکان و رشد 

های دانش آموزان مهارت
ورودی مقطع آموزش 

آموزش کودکان  ابتدایی
عنوان شهروند خود به

ای که در رفع حرفه
های جامعه نقش خواسته

 مهمی ایفا کنند

های علمی و برنامه

آموزشی با رویکرد 
تولید مسئله و تمرکز 

بر فهم و درك، مدرسه 
هوشمند و انعطاف و 

های با بازیابتکار عمل، 
گویی و مختلف و قصه

 کار با شن و ماسه

شده محیطی فراهم

های زنده تا جریان
یادگیری را از طریق 

ابزارهای الکترونیکی 
تماشا کنند. ارائه 

آموزش باکیفیت باال 
های ایجاد فرصت

 برابر برای کودك.

مرکز 

یادگیری 
سازی و شبیه

مهارتی و 
 فنی

خدمت به تعالی اندیشه 

خود و دیگران، تربیت 
بر برای آینده، افراد راه

معتبرترین مدرسه 
وکار در عرصه کسب

 المللیبین

تربیت و پرورش راهبران 

و مدیرانی است که به 
های زیردست توانمندی

یافته باشند: 
آفرینی و ارزش

 کارآفرینی، توانایی تفکر

ایجاد امکانات برای 

تقویت استعدادهای 
 کودکان برای یادگیری

های مبتنی بر فعالیت
 فردی و فکریاستقالل 

جانبه با توسعه همه

تغییر و رشد بر 
اساس عملکرد 

ای و فردی، مدرسه
 اجتماعی

انداز چشم

 مأموریت

تقویت کارآفرینی با 
رویکرد نوآوری، آموزش 

کارآفرینان با اجرای 
وکار های کسبمدل

ابتکاری و پایدار در 
 آینده

گذاری و مشارکت احترام
 با سایر افراد جامعه

ی هوش و ساززمینه

استعداد اطفال و ارتباط 
نفس در آن با اعتمادبه

 رشد کودك

رساندن ضمن یاری

ها را به والدین آن
قادر سازد که درگیر 

یادگیری و توسعه 
 باشند

باورها و 
 هاارزش

 

 مشارکت و تعامل اولیا

)تقویت روابط میان 
 کودکان و والدین(

ارتباط اولیا و مربیان در 

دبستانی آموزش پیش
برای حمایت از 

 های رشد کودكجنبه

های مشارکت در روش
مراقبت از کودکان 

)مسائل رفتاری مانند 
تشویق گفتار و ارتباط، 

 (چرا بازی مهم است

ها و مشارکت خانواده
تعامل در توسعه 

کلی کودکان که باید 
در مرکز 

گذاری قرار سیاست
 گیرند

مشارکت 

اولیا با 
 مربیان

ارزیابی و شناخت 
دادها و استع

های رفتاری و محدودیت
شخصیتی کودکان و 

کسب شناخت از درك 
 کودکان و تربیت آنان

های بر فعالیت نظارت

کودکان  و تربیت هنری
در جهت گام برداشتن 

 در حوزه روابط اجتماعی.

ارزیابی از همکاری و 
روحیه کار جمعی، 

های توجه به تفاوت
وتحلیل فردی به تجزیه

 هاآن

وه نظارت بر نح

فعالیت از طریق 
سایت و حضوری بر 

اساس رویکرد 
شناختی و سازگاری 

های در با محیط

 حال تغییر

نظارت بر 

پیشرفت 
 آموزشی
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

های پرورش مهارت

زندگی برای تربیت 
شهروندان مستقل و 

توانمند که دارای نگرش 
مثبت، نسبت به 

 یادگیری هستند.

ای از طیف گسترده
های آموزشی، ارائه برنامه

حقیق باکیفیت باال، ت
شده توسط استادان انجام

دارای کالس جهانی و 
دانش آموزان مختلف و 

 با درجه باال.

های نوین و ایجاد روش
مؤثر آموزش و 

علمی یادگیری )هیئت
و جامعه حمایت 

کنند تا خانواده، می
مدرسه و کار را باهم 

 هماهنگ شوند(

آموزش، تحقیق و 
تجارت و ارتقاء 

عی و توسعه اجتما
اقتصادی چین 

عنوان باکیفیت باال به
یک جامعه 

 فردمنحصربه

افزایش 
دانش و 

اطالعات 
 کودکان

خالقیت، خودباوری، 

نگری، آینده
پذیری و تمایـل ریسک

بـه کامیـابی روحیه 
 کارآفرینی

کودکان از طریق  

های انتخاب گزینه
مستقل و انتخاب 

های خود درگیر فعالیت
تجربه یادگیری اکتشافی 

 شوندمی

کودکان در محیطی 

دهنده و امن، پرورش
محرك ذهن که موجب 

شود، کنجکاوی می
 بینندآموزش می

تربیت خالقانه برای 

رسیدن به حداکثر 
توانایی کودکان 

عنوان فرد با به
نفس، خالق اعتمادبه

 و دلسوز.

رشد و 
پرورش 

خالقیت 
 کودکان

های تأکید بر مهارت

حرکتی و جسمی 
آموزش ارتباط با دیگران 

 و جامعه

تمرکز اصلی بر تمرین 
یادگیری مهارتی 

ها و تا ایده کودکان
مفاهیم را کشف، 

آزمایش، تحقیق و 
 عملیاتی کنند.

های فعالیت از ایستگاه
های برای توسعه مهارت

 شناختی و اجتماعی

متعهد به آموزش 
رهبران مسئول در 

سطوح جهانی که 
وظیفه، »شعار 

را « نوآوری و تعالی
 به عهده دارد

رشد و 
پرورش 

 هامهارت

فرد بارویکرد منحصربه
وپرورش به آموزش منجر

وکار با تفکر کسب
یکپارچه و دسترس 

جهانی و همچنین یک 
ثروت فکری با افق دید 

 گسترده است

تربیت رهبر آموزشی 
وکار با آموزش کسب

کودکان برای رسیدن به 
ای های حرفهموفقیت

عنوان کارآفرینان به
یک، مدیران درجه

پژوهان وکار، دانشکسب
 و رهبران جامعه

مه آموزش در برنا
کارآفرینی، هر کودك 

بتواند زندگی خوبی در 
آینده خود داشته باشد 

با ارتقاء احساس امنیت 
و اعتماد در هر کودك 

با دادن مراقبت مداوم 
 است.

شدن به برای تبدیل
ترین مدرسه شایسته

وکار کسب
المللی، با پیوند بین

شرق و غرب در 
آموزش تالش 

 شودمی

ایجاد نگرش 
ی زایاشتغال

 در کودك

جذب متخصص 

روانشناسی کودك 
باانگیزه و تغییر نگرش از 

طریق آموزش و 
توانمندسازی کارکنان 

توسط اساتید متخصص 

جذب مربی مستقل و 

باتجربه و نمونه پیشرو 
های متفاوت از در زمینه

میت ملیت، فرهنگ و قو
شوند که باهم متحد می

تا برای دانش آموزان 

جذب مربی در 

های مختلف رشته
ازجمله آموزش، 

شناسی، جامعه
شناسی، معماری، زبان

روانشناسی و بهداشت 

جذب و استخدام 

مربی موفق و نمونه 
ای و و تربیت حرفه

فناوری اطالعات و 
ارتباطات با اجرای 

برنامه مشخص 

جذب نیروی 
انسانی و 

آموزش 
 مستمر
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

های: روانشناسی، با رشته

شناسی و مربی جامعه
کودك و فلسفه برای 

 کودك

خود یک محیط پیوسته 

کننده و بسیار تحریک
برای یادگیری و تحقیق 

 فراهم کنند.

فناوری  عمومی و

اطالعات و ارتباطات. 
ش. وپرورآموزش

پرستاری با آموزش 
مربی برای کار با 

کودك و دریافت حقوق 
 و مزایای باالتر

اساتید علوم تربیتی 

و کادر اداری و 
خدماتی بر اساس 

امور استخدامی با 
همکاری اتحادیه 

حضوری و اروپا 
 مجازی با گواهینامه

 معتبر ملی.

ارائه سرویس مراقبت از 
کودك از طریق تالش 

مشترك انجمن زنان و 
برنامه زندگی ییل با 

 روش کودك محور

مدل همکاری کودك با 

کودك با ارتقا 
های زندگی، مهارت

از طریق  تغییر نگرش
های درسی و کار برنامه

ای یکپارچه با پروژه
 روش کودك محور.

برنامه فوقهای فعالیت
خیاطی را برای جرقه 

کنجکاوی طبیعی 
با  دهدکودکان ارائه می

شیوه کودك محور با 
رشد فیزیکی، 

اجتماعی، شناختی و 

 .احساسی

کالس آموزشی در 

باغ پرندگان، 
برنامه اختیاری و فوق

انتخابی، )طبق 
شده( منوهای تدوین

روشی، فکتاب
فضاهای باز 

گردی و پیدا طبیعت
کردن سنگ و برگ 

با شیوه کودك 
 محور.

محتوای 
-آموزش

شیوه 
 تدریس

فضاسازی بازی گونه با 

یک برنامه درسی با 

رویکرد شناختی و 
سازنده گرا به لحاظ 

جسمی، اخالقی، ذهنی 
و زیبایی با تأکید بر 

تجارب یادگیری فعال 
کودك به آمادگی الزم 

با آموزش  دست یابد
موسیقی و نقاشی در 

 یک فعالیت فرآیند محور

فضاسازی هنری با 

هایی چون رقابت، فعالیت
وقت و زمان، تجارت، 

تولید وضعیت اجتماعی، 
با کار و تالش، سوادمالی 

های خود انتخاب فعالیت
فعاالنه، کودکان درگیر 

تجربه یادگیری اکتشافی 
 شوندمی

طراحی بازی با گودال 

ها، هماسه و ساز

های فعالیت در ایستگاه
محیط داخلی و فضای 

باز، لوازم هنری در 
فضای سبز تا 

بخش خالقیت، الهام
نفس ایجاد اعتمادبه

کودکان بوده تا 
گذار زندگی بنیان

 موفقی شوند

شناخت کودك از 

محیط اطراف با 

آموزش زندگی 
درکنارهم، ارتباط 

باهم، همدلی باهم، 
کمک به هم مرتب 

بندی و هکردن، طبق
ساخت مواد حساس، 

توجه ویژه به ورزش، 
زبان، هنر و 

 های زندگیمهارت

فضاسازی 

فرهنگی 
هنری و 

 تربیتی

زبان برنامه آموزش 
ای جامع و چینی برنامه

کودك محور است که 

بر اساس برنامه 
استراتژیک مرکز، 

دك در کنار آموزش کو

با فراهم کردن 
های چندگانه فرصت

برای کودکان و مربیان 

آموزش مفاهیم 
ریاضی و علوم و 

شکل طول، وزن و 

مرکز 
یادگیری 

سازی و شبیه
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

سیاری از تجربیات ب
یادگیری را باهدف 

توسعه زبان، ارتباط 
کودك، گوش دادن، 

خواندن و نوشتن و نیز 
عشق و عالقه ادغام 

 کند.می

شود با مادر انجام می
ایجاد یک محیط جذاب 

پرورش و فرصت برای 
 زندگی بهتر کودك

سازی از طریق شبیه
های شغلی مهارت

های اجتماعی، توانایی
روانی و فکری کودك 

 درك شود

اجسام و خرید کتاب 
فروشی، از کتاب

تلفن زدن، 
های مرتبط با مهارت

هر شغل، سواد مالی 
سازی از طریق شبیه

 بانک

مهارتی و 
 فنی

هر کودك فرد صالحی 

 است که دارای توانایی
ذاتی، استعداد و امکانات 

نامحدود برای تغییر و 
رشد است که باید 

ه شود، پرورش داد
تشویق شود و به حداکثر 

 توانایی خود برسد.

را گتربیت رهبران اصول

و مبتکر برای بهبود 
های جهان و تولید ایده

عمل بدون توجه به 
موقعیت اجتماعی، نژاد، 

مذهب که فرصت رشد و 
شکوفایی محیط چند 

 فرهنگی را داشته باشد

شدن به یک تبدیل
رهبر جهانی در آموزش 

و تحقیقات در اوایل 
 دوران کودکی

وپرورش آموزش
باکیفیت باال و مراقبت 

وسعه از کودك برای ت

کلی کودك و تبدیل به 
 ساالن آینده.بزرگ

متعهد به آموزش 

رهبران مبتکر، 
مسئول و وظیفه 

 مدار

انداز چشم
 مأموریت

داشتن متفکران و 

یادگیرندگانی خالق، با 
نفس و با شور و اعتمادبه

شوق برای یادگیری 
 العمرمادام

آموزش کودك در کنار 
مادر در محیطی سرشار 

 از عشق و مهربانی

رشدوتوسعه و تبدیل به 

رهبران آینده در جامعۀ 
جهانی با یک برنامه 

آموزش جامع کودکی 
دریک محفل 

 احترامقابل

برای رسیدن به 

حداکثر توانایی 
کودکان خود 

عنوان جوانان به
دلسوز با 

 نفس، خالقاعتمادبه

باورها و 
 هاارزش

 

شناختن و حمایت از 
نقش حیاتی والدین در 

خود،  زندگی فرزندان
ترویج مشارکت در خانه 

به شکل معقول و 
 مشترك،

مشارکت و همکاری 

خانواده با مربیان 
متخصص برای حمایت 

 های رشد کودكاز جنبه

یک مدل برای پرورش 
در  کودك و خانواده

)مدل  یک جامعه سالم
خدمت( با فراهم کردن 

محیطی با مشارکت و 
همکاری خانواده و 

مربیان متخصص 
بتنی بر رویکرد مبا

 رابطه

مشارکت خانواده در 

توسعه ورشد 
کودکان خود و 

دیگران، توجه ویژه 
های به مهارت

ریزی زندگی برنامه
 بیشتر

مشارکت 

اولیا با 
 مربیان



 
 
 

 

 
   

 
 1396 زییسال سوم، شماره نهم، پادبستان و دبستان،  شیفصلنامه مطالعات پ 

 

 

64 

 

 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

ارزیابی از خدمات 

شده باکیفیت باال در ارائه
دوران کودکی به 

عنوان مخاطبین و اولیا به
یک مدل برای پرورش 

ان هایشکودکان، خانواده
تر و یک جامعه سالم

 )مدل خدمت(.

مطابقت مراحل  ارزیابی

مراقبت از کودك با 
های مختلف به آموزش

لحاظ جسمی، اخالقی، 
ذهنی و زیبایی و فن 

بیان از طریق گفتگوهای 
بین کودك و مربی و 

 ارزیاب

رسانی به اولیاء اطالع
کودکان از میزان 

پیشرفت تحصیلی و 
ها از توانمندی آن

سات متعدد طریق جل
 آموزشی

نظارت بر روند 
پیشرفت تحصیلی و 

بازخوردهای 
آمده از دستبه

عملکرد آموزشی 
توسط گروه 

 متخصص

نظارت بر 
پیشرفت 

 آموزشی

کمک به توسعه کودك 
با ایجاد و انتشار دانش 

نوآورانه مدیریتی با اتخاذ 
یک رویکرد یکپارچه در 

ایجاد و ارتقاء دانش، 
 تحقیق، آموزش

رنامه درسی: توسعه ب

سازی برای ایجاد و پیاده
یک برنامه درسی 

نوآورانه، یکپارچه و 
جامع شامل بهترین 

های آموزش در شیوه
 دوران کودکی.

افزایش شـناخت 

کودکان از مسائل 
اطراف خود و توانایی 

تحلیل مسـائل 
صورت متفـاوت بـا به

دیگران با برنامه 
آموزشی مناسب مانند 

 نی.خواگویی. کتابقصه

آموزش دانش به 

کودك تا متخصصان 
بسیار مؤثری در 

طور جامعه بوده و به
کامل از مسئولیت 

اجتماعی خودآگاهی 
 یابند. 

 

افزایش 

دانش و 
اطالعات 

 کودکان

برنامه آموزش 

ها بر اساس کودکستان
بین اهداف ارتباط نزدیک

آموزشی )همانندی، 
استقالل و رقابت( و ابعاد 

ی هاتوسعه و دستگاه
 فرهنگی نمادین

تالش برای یک موسسه 
جهانی پیشرو در ارائه 

های آموزش عالی برنامه
به کودکان در دوران 

کودکی و توسعه 
 ای برای فراگیرانحرفه

پرورش خالقانه و 

سازی اوقات فراغت غنی
های و ایجاد محیط

دهنده بر اساس پرورش
برنامه درسی، 

تمرکزبررشد و توسعه 
حل مسئله کودك، 

 خالقانه

پرورش رهبران 

اجتماعی و خالق 
برای ایجاد دانش 

مرتبط با مسئولیت 
اجتماعی و سازمانی، 

توسعه اقدامات 
اجتماعی باهدف 

 بهبود زندگی

رشد و 

پرورش 
خالقیت 

 کودکان

دارای اهداف کلی 

سیستم آموزش ملی، 
آزادی تدریس و حق 

انتخاب آموزشی 

ها در تعیین خانواده
 موزشیبرنامه آ

اردوهای مختلف 

با کودکان  فرهنگی
تسهیالت ویژه درزمینه 

ورزش و هنر و آموزش 

های زندگی و مهارت
 کودك متفکر

احترام به دیگران و 
ارتباط با دوستان و 

ها با رعایت حقوق آن
برنامه تلفیقی از تجربه، 

مهارت، دانـش و 

توانـایی و تمرکز بر 
رشد و توسعه کودك، 

 حل مسئله خالق

وپرورش موزشآ
کیفی بااعتبار 

جهانی، تمرکز 
المللی و رویکرد بین

جامع آن به سمت 

های توسعه مهارت
ای و شخصی حرفه

 کودکان

رشد و 

پرورش 
های مهارت

زندگی و 

اجتماعی 
 کودکان
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

وکار آموزش کسب
منظور رسیدن به به

استقالل فرهنگی و 
اقتصادی بلندمدت، 

 پذیری و آموزشریسک
 سواد مالی.

وکار توسعه کسب
عنوان یک کودکان به

پلت فرم با به اشتراك 
گذاشتن تخصص 

درزمینه رشد و توسعه 
 کارآفرینی

وکار و توجه به کسب

کارآفرینی، تربیت 
سازی کارآفرین و غنی

محیط با انجام دادن 
 وظایف مختلف شغلی

آموزش مدل 
یادگیری نوآورانه 

کارآفرینی با رویکرد 
انگیزشی، توسعه 

و مسئولیت فردی 
 اجتماعی

ایجاد نگرش 
زایی اشتغال

 در کودك

افراد  کارگماریبه
بامهارت و باتجربه 

ای و رشد حرفه پیشرفته
توسعه: برای تجهیز 

های مربیان با توانمندی
های ذهنی و ذهنیت

جهانی با استفاده از 
 اساتید دانشگاهی

آموزش و جذب مربیان 
در دانشگاه یا 

 معلمدردانشسرای تربیت
آموزش  ای وبارشد حرفه

و   دانش و مهارت
روانشناسی، شخصیت 

اخالقی تفکر، آموزش 
هنرها. ورزش و تجربه 

 عملی معلمی

جذب مربیان متخصص 

منابع مالی مناسب با 
در محیط کاروایجاد 

انگیزه با اجرای 
های ماهانه برای کارگاه

مربیان بر اساس برنامه 
 درسی

جذب مربیان 

متخصص در: 
رورش، وپآموزش

مکاتب ویژه، 
روانشناسی، 

شناسی و جامعه
 غیره.

جذب نیروی 
انسانی و 

آموزش 
 مستمر

بهداشتی، فعالیت 
شناخت اعضای بدن، 

تقویت گفتار و شناخت 
اشیاء، زمان و طبیعت. 

برقراری ارتباط با 
با شیوه فعالیت  دیگران

محور. کودك محور. 

 رشدی شناختی

آموزش پرداختن به 
موزش درك کودکان با آ

کارگیری اعداد و به
ها در قالب واژه

های مرتبط با برنامه
ی اول برنامه دوره

ابتدایی با شیوه کودك 

 محور. فعالیت محور

تمرکز بر رشد و توسعه 

کودك، حل مسئله 
خالقانه با برنامه 

تلفیقی از تجربه، 
مهارت، دانـش و 

توانـایی با شیوه 
 خالقیت محور

به شیوه حل مسئله 
 -جسمیدر رشد 

زبان و  -عاطفی
پرورش خالقیت 

آموزش  تالش دارند.
مهارت و تغییر 

نگرش در کودکان با 

 روش فعالیت محور

محتوای 
آموزش و 

شیوه 
 تدریس

ایجاد فضاهایی برای 
آموزش اخالق و 

بدنی، پرورش تربیت
تفکر خالق، بازی 

شامل: مشارکتی 
 کاردستی، موسیقی فعال

و ارتباط اجتماعی و 
 استقالل

یجاد یک برنامه درسی ا
نمایش نوآورانه با 

عروسکی، سرود و 
، جمعیهای دستهقصه

و اردوی سرود ورزش و 
نقاشی  ،فرهنگی

سازی، مجسمه
 گوییحکایت

های ایجاد محیط
دهنده برای پرورش

کودکان، با اجرای 

برنامه درسی حل 
مسئله خالقانه، 

موسیقی و نقاشی و 
 و غیره ترکیب رنگ

زیکی، بهبود توان فی

ذهنی، احساسی، 
اجتماعی و اخالقی و 

گذاری و احترام
با  مشارکت با جامعه

 های هنریبرنامهویژه

فضاسازی 
فرهنگی 

هنری و 
 تربیتی

آموزش ریاضی، آموزش 

خواندن و سواد مالی و 

نمایش و نقاشی خالق 

. رشد و ایصورت حرفهبه

سازی مرکز شبیه

موسیقی و نقاشی و 

های هنری آموزش

در راستای رشد 

مرکز 

یادگیری 
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

نوشتن، آموزش زبان 

خارجی در فضای 
 شدهسازیشبیه

توسعه صنعت با ابزارهای 

 مهارتی.

وکار آموزش کسب

 مختلف و کارآفرینی

جسمی، عاطفی، 

و پرورش  زبان
خالقیت و حل 

 مسئله

 سازیشبیه

مبادله دانش و مهارت و 
به اشتراك گذاشتن آن 

 با دیگران

مشارکت والدین 
منظور توسعه افراد به

 های اخالقیپویا با ارزش

وکار و توجه به کسب

 تربیت کارآفرین

رشد و توسعه والدین 
همراه با رشد و 

 پیشرفت کودك

انداز چشم

 ریتمأمو

کمک به توسعه و انتشار 

ها، کمک دانش و مهارت
 به مدیران اولیا

در جهان بهترین باشند 

برای ایجاد رهبرانی 
 متفکر، محترم و شریف

پرورش خالقانه و 

های آموزشی مراقبت
در محیط مراقبت از 

 کودکان

طور خودکار، فعال به

و انتقادی مشکالت 
 را حل کنند

باورها و 

 هاارزش
 

والدین و  مشارکت
مربیان و همراهی 

های جهانی با سازمان
گذاری مردم که سرمایه

منبع اصلی برای 

پیگیری مأموریت 
 هستند

تقویت رابطه والدین و 

مشارکت مربیان برمبنای 
روحیه ای، و رفتار حرفه

اجتماعی و ایجاد یک 
حس قوی از روح جامعه 

 در کودکان.

ارتباط با والدین از 

راهنما  طریق کتابچه
مدل خالقانه مشارکت 

ها اولیا و همکاری آن

 سازی اوقات فراغتغنی

ط تأکید بر مدل ارتبا

والد جهت -مربی 
گذاری و احترام

مشارکت با سایر 

 افراد جامعه

مشارکت 
اولیا با 

 مربیان

ارزیابی توانمندسازی 

کودکان از طریق دانش 
 و تخیل زندگی

ارزیابی آموزش در 

منظور تر بهمعنای دقیق
آماده کردن تحصیلی 

 کودکان

 بررسی، نظارت و

های ارزیابی از پیشرفت
و رشد کودك 

 ای آموزشیعملکرده

ارزیابی و شناخت 

 استعداد و محدودیت
رفتاری و شخصیتی 

 کودك

نظارت بر 

پیشرفت 
 آموزشی

استفاده از دانش و 

تخصص اساتید برای 
مشارکت دولت و جامعه 

و کمک به رفاه کودکان 
و توسعه جامعه در سطح 

 محلی، ملی و جهانی

فهم بیشتری از کودکان 
ها را های آنو خانواده

گیرد و به دربرمی 
هایی ها و شیوهسیاست

که رشد و تکامل کودك 

دهد، کمک را افزایش می
 کند.می

دارای نظام آموزشی با 
وری و کارایی و بهره

های ارائه مهارت
 تخصصی

برنامه مبتنی بر 
انتخاب، محیطی را 

کند که تعیین می
توانند با کودکان می

هدایت نقش خود، 

دانش خود را توسعه 
 دهند.

یش افزا
دانش و 

اطالعات 
 کودکان

های آموزش برنامه

های و روش نوآورانه
کاربردی و عملی برای 

رشد و تحول کالمی و 

های با تنظیمات مراقبت

اولیه و آموزش 
سرپرستاری، آموزش 

 شود.خالقیت ارائه می

نظام آموزش 

دبستانی بر پیش
آموزش اخالق و 

بدنی، پرورش تربیت

آموزش مهارت 

عاطفی، شناختی و 
های جسمی و مهارت

روحی، هنر خالق و 

رشد و 

پرورش 
خالقیت 

 کودکان
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

تفکر تفکر خالق،  خالقیت کودك
منتقدانه و مستقل 

 استوار است.

 موسیقی.

ای مولد و داشتن آینده
های پربار با رشد مهارت

زندگی با ایجاد انگیزه 

یادگیری در فضایی امن 
و بدون دغدغه برای 

 کودکان

های رصتبرای هدایت ف
ها یک رشد مهارت

 آموزشی استتجربه

نظام آموزشی آزاد و 
پذیر، با رشد و انعطاف

های پرورش مهارت

زندگی و اجتماعی که 
در رفع مشکالت جامعه 

 سهیم باشند

های با ارائه فعالیت
مهارت محور و 

 طراحی پروژه

دهی شده به سازمان
رشد کودکان کمک 

 کنندمی

رشد و 
پرورش 

 هامهارت

نیازمند رهبران جوان که 
توسعه از اقتصاد درحال

درك روشنی داشته 

چشم باشند بلکه یک
انداز جهانی نیز ارائه 

 دهند

دارای سه محور اصلی 

آوری، محتوا: علم، فن
مهندسی و ریاضی؛ شیوه 

زندگی سالم و شهروندی 
 و کارآفرینی

آموزش رهبران 
وکار و پیشرفت کسب

دانش در نظریه و عمل 
یت در سطح مدیر

سیاست  جهانی.
آموزشی متمرکز بر 

 رشد منابع انسانی

کارکنان در اینجا 
برای کمک به 

پرورش منافع 

کودکان، درگیر 
بازی "شدن در 

 هستند. "باهدف

ایجاد نگرش 

و مهارت 

زایی اشتغال
 در کودك

جذب مربی با تسلط 
کافی بر فناوری اطالعات 

های و ارتباطات و روش
کارگاه کاربردی و عملی، 

آموزشی، روش آموزشی 
مصاحبه و روش 

رهبری  سخنرانی
متفکرانه با افزایش 

 انگیزه

انتخاب مربیان 

دیده و کادر آموزش
اداری و خدماتی بر 

نامه دولتی و اساس شیوه
جذب نیروی انسانی در 

شناسی، رشته روان
وپرورش و مربی آموزش

برداری از با بهره کودك
مربیان  فنّاوری و آموزش

وسط اعضای ت

 علمیهیئت

جذب نیروی انسانی در 

شناسی. رشته روان
وپرورش. آموزش

ابتدایی با آموزش 
 های ویژه،مهارت

 برداری از فنّاوری وبهره
 آموزش معلمان باتجربه

ها در و پیشتاز بودن آن
کارگیری جدیدترین به

ها در و آخرین فنّاوری

 های مختلفعرصه

جذب کارکنان 

ه ای با درجحرفه
عالی در آموزش 

ابتدایی و رشته 
شناسی. روان

 وپرورش وآموزش
 فنّاوری و سفرهای

حوزه معلمان با 
ریزی فرصت برنامه

مطالعاتی و اردوهای 
یک یا چندروزه با 

 حضور اولیا

جذب نیروی 

انسانی و 
آموزش 

 مستمر

گذاری آموزش سرمایه
وکارهای جدید، در کسب

ی کارآفرینی در حوزه
فناوری فنّاوری و 

اطالعات و تشخیص و 

برنامه آموزشی مراقبت 
به شکل محیط 

های گروهی مراقبت
است و مربیان در ارائه 

های اولیه آموزش تجربه

آموزش تعامل با 
دیگران. یادگیری و 

آموزش اعداد و 
دستی، موسیقی. صنایع

ها، شنا و بازی

یادگیری کودکان در 
ط هنری که یک محی

باعث رشد اجتماعی، 
عاطفی، شناختی، 

های جسمی و مهارت

محتوای 

-آموزش
شیوه 

 تدریس
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

تحلیل پتانسیل 

کارآفرینی و هنرهای 
کودك  مرسوم با شیوه

 محور، فعالیت محور

عالی برای کودکان و 

های جوان، در خانواده
ساله یک فرایند یک

کنند با همکاری می
شیوه خانواده محور، 

 محیط محور.

های سنتی ورزش

کودکان را با نیازهای 
فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی کشور آشنا 
سازد با شیوه می

آموزش محور. فعالیت 
 محور

روحی، موسیقی 

شوند با شیوه می
 کودك محور

سازی کودکان آماده

جهت ورود به مراکز 
آموزش ابتدایی تدارك 

خدمات آموزشی 
متناسب برای دختران 

تأکید  دوره ابتدایی
توجه بر روی قابل

 الق، موسیقیهنرهای خ

 

یک مدل برنامه چند 
سطحی برای بهبود 

خدمات برای کودکان در 
مراقبت از خارج از منزل 

دهی و است. سازمان
مراقبت کافی از کودکان 

را بر اساس اصول علمی 
با بهترین منافع کودك 

انجام دهد. نقاشی و 
های نمایش و بازی

 کودکانه

در محیطی غنی کننده 
ان ها و منافع کودکایده

را تقویت و تشویق 
های کند. فعالیتمی

مختلفی ازجمله هنر، 
های خالق علم، نمایش

های آموزشی و کارگاهو 
مانند ریاضیات و  درسی

علوم با زبان هنر و 

 موسیقی

یادگیری از طریق 
بازی با ایجاد جو 

نفس و یک اعتمادبه
تصویر مثبت از خود، 

ها و احیای سنت
میراث خانوادگی، با 

های مختلفی تفعالی
ازجمله هنر، علم، 

نمایش دراماتیک و 
های عالقه باشگاه

 محور

فضاسازی 

فرهنگی 
هنری و 

 تربیتی

از طریق استفاده از انواع 

مواد آموزشی کارگاه 
آموزشی برای رشد و 

تحول خالقیت، روش 
آموزشی مصاحبه و روش 

سخنرانی برای تقویت 
های خودیاری و مهارت

 اجتماعی

انگلیسی و آموزش زبان 

زبان مادری برای آشنایی 
با زبان تجارت، علم و 

بدنی و فناوری و تربیت
استعدادیابی و آموزش 

زیست برای محیط
تعامل، بررسی و کشف 

 یادگیری با محیط

آموزش کنجکاوی 
طبیعی کودکان، 

تشویق به تفکر در 

مورد مسائل فراتر از 
کتاب درسی با 

های خالق و روش
ندگی کنجکاوانه، برای ز

شجاعانه و پرشور، 
 پذیرمداوم و انعطاف

زمان "برای کودکان 

هست با  "انتخاب

های توسعه فعالیت
ذهن. فرایندهای 

یادگیری و توسعه 
طلبی حس استقالل

 کنار مربی

مرکز 
یادگیری 

سازی و شبیه
مهارتی و 

 فنی
 

آموزش اولیا در رابطه با 
نحوه برخورد با کودکان 

گرفتار و حمایت از 
ها در رکت آنمشا

 خانواده و جامعه محلی

خدمت به منافع 

بهبود و  کودکان،
پیشرفت نتایج کار با 

سازی استراتژی پیاده
یک مدل همسویی 

 فعالیت با سازمان

های ارائه فرصت

سازی مطالعه غنی
 ای آمادگیرشتهبین

مأموریت مرکز، 
و  "مبتنی بر ارتباط"

ها شامل تمام خانواده
 و ارائه یک تجربه

 مراقبت از کودکان

انداز چشم

 مأموریت
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

برای خدمات پشتیبانی 
جهت فعالیت زنان و 

درآمد و بهبود اقشار کم
 .وضعیت زندگی

های استراتژی مدیریت

مراقبت و برای اطمینان 
در نگهداری و پایداری 

 کودکان

 

پرورش رهبران در 

سراسر جهان با استفاده 
از آموزش نوآورانه 

دانشگاهی و 
 وکارای کسبعملکرده

حق انتخاب کودکان 

دریک محیط جذاب 
و معنادار برای 

تقویت رشد و توسعه 
 خود

باورها و 

 هاارزش

آموزش اولیا در رابطه با 

نحوه برخورد با کودکان 

گرفتار و حمایت از 
ها در مرکز، مشارکت آن

 خانواده و جامعه محلی

 بر اساس اصول برنامه
تربیتی )مدل مراقبت(: 

توسعه،  تمرکز در

جو و خانواده مشارکت
زیست گرا بر محیط

اساس حمایت از اجرای 
 های کارایی محوربرنامه

اهمیت مشارکت 

والدین و مربیان در 
اجرای آموزش و کاهش 

حوادث بحرانی و 
آموزش پیش از  اهمیت

 دبستان در رشد کودك

گفتگوی غیررسمی و 
برگزاری جلسات 

 ریزیآموزشی برنامه
 دو کانال رسمی

ارتباط با والدین با 
اهدا مجالت 

دبستانی، پیش
 آموزش خانواده

مشارکت 

اولیا با 
 مربیان

ارزیابی از رشد جسمی 

روحی بر اساس 
سنجی. های روانویژگی

مشارکت کودکان در 
 های روزمرهفعالیت

ارزیابی و ارائه بازخورد 

برای افزایش و حفظ 
استفاده از اصول مراقبت 

ه در های روزاندر فعالیت
مرکز: مشاهدات، جلسات 

گروه کاری، بررسی 

لیست. پوشه موارد چک
 کار

ارزیابی از تالش مرکز 
برای ایجاد فرصت برای 

های ایفای نقش
و دار و مشارکت معنی

ارتباط برقرارکردن 

 کودك

ارزیابی از انواع 

ها؛ که آیا فعالیت
توسعه کودك در حد 

 نرمال است یا خیر.

نظارت بر 
پیشرفت 

 شیآموز

این مدرسه دانشمندان 
آینده جهان را از طریق 

برتری در آموزش و 
یادگیری و مبادله دانش 

دهد و باعث پرورش می
ایفای نقش اجتماعی از 

طریق حضور جهانی، 
ای و اهمیت منطقه

تعامل با سایر نقاط 
 شود.می

وپرورش فردی و آموزش
اجتماعی و رفتاری و 

خلقیات مطلوب فردی، 

اری تعاون و همک
گروهی، چگونگی 

استفاده از اوقات فراغت، 
آگاهی بر جامعه مدرسه 

و آگاهی بر جامعه 
 تر.بزرگ

آموزش کودك با 
های قوی و فراهم پایه

کردن محیط پرورشی 
مناسب و مراقبت 

کیفی، حمایت از 
ها و پشتیبانی خانواده

از فرهنگ و زبان 
زیستی و 

وپرورش در آموزش
 دوران کودکی.

ی کودك توانمندساز
از طریق تحقیق، 

آموزش و تعامل 

خالقانه برای به 
چالش کشیدن 

وضعیت موجود و 
ایجاد دانش جدید، 

درك و عمل برای 
 تغییر مثبت

افزایش 

دانش و 
اطالعات 

 کودکان



 
 
 

 

 
   

 
 1396 زییسال سوم، شماره نهم، پادبستان و دبستان،  شیفصلنامه مطالعات پ 

 

 

70 

 

 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

ایجاد یک محیط فکری، 

حامی و خالقانه برای 
حفظ و پرورش 

دانشمندان آینده با 
یادگیری و آزادی اندیشه 

 و بیان

بر پرورش فکری و  تأکید
بدنی، اجتماعی و تربیت

بسط و ارتقاء مهارت 
 کالمی کودکان

تأکید بر اهمیت 
تجربیات کودك و 

 آموزش در پرتو دانش
 توسعه مغز

های ایجاد محرك
خاص بادانش و 

های خالقانه و مهارت
با فراهم کردن زمان 

 برای توسعه مطلوب

رشد و 
پرورش 

خالقیت 
 کودکان

سالم و ارائه یک محیط 

پایدار برای حمایت از 
آموزش، یادگیری و 

 تمرین زندگی

آموزش تعاون و همکاری 

گروهی، چگونگی 

 استفاده از اوقات فراغت

دسترسی کودکان برای 

برقراری ارتباط موفق، 
وزندگی اجتماعی آماده 

 سازد.می

آموزش باید مسیر 
جدیدی را دنبال 

کند تا بتواند 

های انسانی را توانایی
 دبیاب

رشد و 

پرورش 

 هامهارت

طراحی یک آموزش 

جامع کارآفرینی با 
باالترین استانداردهای 

 المللیبین

غنی ساختن محیط 
اجتماعی و فکری و 

شغلی برای همه در نقاط 

محروم در هنگام ورود به 
 مدارس ابتدایی.

دسترسی کودکان برای 

برقراری ارتباط موفق، 
 اشتغال و آموزش

 وکارکسب

یک  "شدنجهانی"

توصیفگر مهم برای 

 آموزش کارآفرینی.

ایجاد نگرش 

زایی اشتغال

 در کودك

دارای مدرك در رشته 
وپرورش با آموزش

حداقل دو سال تحصیل 
های در کالج با تالش

فکری و علمی و 
های توسعه و دیدگاه

یادگیری در دوران 

کودکی و توسعه آموزش 
کودکان با نیازهای ویژه، 

مشاهده و ارزیابی 
ها، کودکان در برنامه

های معرفی روش
 تحقیقاتی

جذب مربی دارای 

صالحیت با آموزش 
الگوی زندگی مثبت 

رفتار با کودك، آموزش 
به والدین همراه با 

گذاری دوستی و سیاست
برای دستیابی به اهداف 

آموزشی با طرح پروژه 
مشی در مورد شامل: خط

بهداشت و ایمنی و 
حفاظت از خطرات 

 .کودك است.

 جذب نیروی انسانی
با  طبق دستورالعمل
سن مناسب و 

تحصیالت، نحوه 
استفاده از 

استانداردهای ملی و 
دولتی در طراحی 

آموزش و تطبیق مواد 
آموزشی برای افزایش 

ی دسترسی همه
فراگیران. طراحی 

جهانی برای یادگیری 
* آموزش برای زبان 

آموزان انگلیسی، 
مبتنی بر استانداردها، 

 غلیسواد ش

جذب نیروی انسانی 
های در رشته

روانشناسی و 
های مهم در آموزش

دوران کودکی، 
آموزش تفکر. زبان 

مادری، از طریق 
های گوناگون فعالیت

روزانه مانند 
ها، ها، بازیآهنگ

ها و اشعار، داستان
طبق منوی 

شده انجام بندیطبقه
 شود.می

جذب نیروی 

انسانی و 
آموزش 

 مستمر
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

تدریس در های موقعیت
مراکز مراقبت از کودك 

و با یادگیری علمی، 
های ویژه در زمینهبه

های اولیه مهارت
های اجتماعی( با )مهارت

های توجه به تفاوت
فردی با شیوه فرزند 

 محور 
 

 

آموزش خواندن و 
نوشتن، زبان خارجی، 

ریاضی و علوم اجتماعی 
بدنی همراه با و تربیت

بازی، رقص محلی، آواز 
ها، جمعی، ورزشدسته

آشنایی با بهداشت اعضاء 
بدن و شناسایی وظایف 

ها با شیوه آن
فرآیندمحور. کودك 

 محور

آموزش متمایز با 

سازگاری و با فنّاوری 
باال، استفاده از موسیقی 

و نمایش در یادگیری 
سوادآموزی باکیفیت 

باال، مراقبت، خالقیت، 
رعایت نسبت معلم / 

با کودك، برنامه درسی، 
کودك محور،  یوهش

 فعالیت محور

آموزش تشخیص 

صداهایی که زبان را 
دهند با تشکیل می

زمینه استفاده از پس
زبان گفتاری، 

آموزش الفبا به 
 با شیوهکودك 

کودك محور، فعالیت 
 محور، آموزش محور

محتوای 
-آموزش

شیوه 
 تدریس

ایجاد فضایی برای 

یادگیری و تفکر برای 
پرورش کودك در جامعه 

م و روابط شادتر سال
برای او مانند: هنر و 

فناوری، راهنمایی و 
صورت مشاوره، )به

با حمایت  اجباری(
ای، اجتماعی و حرفه

بخش خصوصی، ارزیابی 
 و آموزش

 افزایش دانش و مهارت

در محیط آموزشی امن و 
مهربانی با و با  پرتحرك

همکاری نزدیک با 
هنر والدین، آموزش 

ازجمله نمایش، موسیقی 

و و کاردستی، فن بیان 
تمایل به اشتراك 

گذاشتن وسایل بازی و 
 شخصی.

فضاسازی آموزش بر 

های تفکر اساس مهارت
انتقادی برای موفقیت 

در کالس علمی 
وزندگی وجود دارد، 

توسعه برنامه موسیقی، 

نمایش خالق و نقاشی 
برای ترکیب سواد و 

 هنر، سوادآموزی، 
 

ایجاد فضایی مناسب 
لی، با زندگی عم

سازی محیط، غنی
زبان و ریاضی. 

هنرهای خالق، 
موسیقی، علوم، 

جغرافیا و مطالعات 
های فرهنگی. مهارت

 حرکتی

فضاسازی 
فرهنگی 

هنری و 

 تربیتی

ساز مرکز یادگیری شبیه

برای مشارکت کودك در 
های روزمره فعالیت

متناسب با گروه سنی 
طبق استانداردهای 

 آموزشی

حفاظت و ایجاد رفاه 
ای کودکان، حفظ بر

اطالعات کودك، آرامش 
ها، با تنگی بچهدر دل

های همراه و تلفن
دوربین مداربسته برای 

اطمینان از نظارت بر 
 کودکان

در هر کالس درس، 
های یادگیری فرصت

آموزش )مبتنی بر زبان 

و با ( خاص دوزبانه
آموزش تلویزیونی 

 وجود دارد

روش حل مسئله، 
تمرینات گروهی با 

های رسمی گروه
کوچک 

شده و سازیشبیه
خالقانه با 

ای از اشیاء مجموعه
 مشابه

مرکز 

یادگیری 
سازی و شبیه

 مهارتی
 

آزادی علمی، حفظ 

زیست، محیط
های برابر برای فرصت

به همه کارکنان و 

والدینی نیاز داریم تا با 
آموزش الگوی رفتار با 

همه کودکان فارغ از 

جنسیت، نژاد، مذهب، 
رنگ و یا ناتوانی ذهنی 

ما بر این باوریم که 

توان از رهبری را می
طریق ترکیبی از 

انداز چشم
 مأموریت
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

 فرزندان، همراه با مهر همه کودکان

ا حسن نیت ، مراقبت را ب
 ارائه دهند.

یا جسمی ازهر برنامه یا 

 فعالیتی استفاده کنند.

های فکری و چالش

 عملی آموزش داد

در مشارکت والدین با 

ها و ان، به خانوادهمربی
درآمد کمک فرزندان کم

کند تا می

هایشان را به خانواده
سمت خودکفایی حرکت 

دهند در مشاغل شرکت 
 کنند

آگاهی والدین در مورد 

رفتار کودك و 
های منظم توسط مشاوره

مربی از طریق مشاهدات 

کودك با 
های گیریتصمیم

مشترك و پاسخ مناسب 
 برای کمک به کودکان

ندی در توانم
های اولیه و مراقبت

آموزش خانواده را برای 
کنند با اولیا فراهم می

ایجاد احساس نیاز که 
در جلسات مدرسه 

 شرکت کنند

به دست آوردن 

فرهنگ رشد و 
تکامل مرکزی فرزند 

توسط اولیا در اولین 
 مرحله توسعه است

مشارکت 
اولیا با 

 مربیان

ارزیابی از ارتقای 

های فردی مهارت
ان و تحلیل کودک

تغییرات در ابتدا و پایان 
دوره. با حمایت، تشویق، 

 آموزش

ارزیابی از میزان تحقق 
ها و احساس برنامه

مسئولیت مربی و به 
رسمیت شناختن 

 نیازهای فردی کودك

ارزیابی از میزان 
سازی کودك برای آماده

حضور در دوره دبستان 
بر اساس میزان ساعت 

 آموزش و ساعت مربیان

بی از مراقبت ارزیا

شخصی از کودکان. 
مندی به میزان عالقه

فضای فرهنگی 
هنری. بر اساس 

 تحقق اهداف

نظارت بر 

پیشرفت 
 آموزشی

چارچوب یادگیری 
های اولیه، یادگیری سال

مبتنی بر بازی را 
کند و پشتیبانی می

ها را گیریبرنامه، تصمیم
 کندهدایت می

بادانش رقابتی در اقتصاد 

گذاری با یهجهانی، سرما
های مناسب از هزینه

امکانات دولتی و 
خصوصی و موفقیت در 

اصالحات رفاهی استفاده 
 کند.می

برنامه درسی از 

های مهم و ساده ویژگی
تری برخوردار و پیچیده

است و به کودکان 
دهد تا با اجازه می

کسب دانش 
گرایی و شناخت حس

 را بیاموزند.

مرکز یادگیری یکی 

اصلی  هایاز مؤلفه
تعهد دانشگاه است 

که نیازهای کودك را 
تحت پوشش جامعه 

دانشگاه و مأموریت 
آموزشی آن قرار 

 دهد

افزایش 

دانش و 
اطالعات 

 کودکان

دوران کودکی باید خالق 

کننده، سرگرم
آفرین و پویا و پر شادی

 از خنده شود.

محیط پرورشی امن و پر 

از اطمینان و مرکز 
مراقبت از کودك 

 باال باکیفیت

محیط اطفال ازلحاظ 

فیزیکی، عاطفی 
پرورش و رشد شناختی 

 برانگیز استچالش

ارائه برنامه خالقانه 
در راستای نیاز 

اجتماعی، جسمی و 
فکری در محیط امن 

 و خوشایند.

پرورش 

خالقیت 
 کودکان

با مشارکت فعال خود 

برای حمایت از کودکان، 
نفس استقالل و اعتمادبه

خدمات آموزشی و 

آموزش ابتدایی و 
حفاظت از سالمتی او. 

توسعه یادگیری از 

طریق پنج حس، با 
تقویت درك شگفتی 

ایجاد محیط مطلوب 

برای آموزش 
های زندگی و مهارت

پرورش 

 هامهارت
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

حمایت از نتایج ناشی از  دهدیها را افزایش مآن
های حل بحران

 خانوادگی

طبیعت و هیجان خود 
نسبت به جهان اطراف 

 هاآن

اجتماعی به هر 
 دكکو

یک زندگی طوالنی برای 

وکار یادگیری کسب

 کندایجاد می

وکار آموزش کسب

بادانش و تجربیات عملی 
یادگیری مبتنی بر عمل 

 با نتایج واقعی

وکار با مهارت کسب

ایجاد نگرش و مهارت 

 اشتغال

ارائه یک محیط امن، 
غنی و پرمهر در 

راستای اهداف 

کارآفرینی و 
 وکارکسب

یجاد نگرش ا

زایی اشتغال

 در کودك

مند به عالقهجذب مربی 

کار در مراقبت و آموزش 
با گذراندن  کودك

های تربیت مربی با دوره
های زیر: آموزش

  شناسی کودك،روان
شناسی رشد روان

 شناسی بازیروان و

استخدام مربی، انجام 

 کارآموزی با یارانه
تحصیلی برای مربیان و 

ای هتشکیل جلسات حرف
با حضور اساتید 

متخصص و ایجاد انگیزه 
های با بیمه و مکمل

 حقوق ماهانه

ریزی و طبق برنامه

مدیریت دانشگاه با 
افزایش ظرفیت و 

های انتخاب گزینه
متخصص و پشتیبانی 

از مربی که حس 
احترام به هر کودك را 

 داشته باشد

در زمینه مراقبت از 
کودك و همکاری با 

والدین و ایجاد 
رش و مهارت در نگ

های رشته
 شدهتعریف

جذب نیروی 

انسانی و 
آموزش 

 مستمر

، ایجاد مناطق 

های موردعالقه، فرصت
فراشناختی موردتوجه 

های است با ذهن
وجوش، عشق به پرجنب

یادگیری، اشتیاق و 
آمادگی برای روبرو شدن 

با  های آیندهبا چالش
 محور شیوه فرآیند

با فراهم کردن محتوای 

ی هنر رهبری و آموزش
های شخصیتی با توانایی

های فنی کمک
متخصصان از طریق 

ها برای حل پروژه
با مشکالت کودکان، 

ازی محور. کودك شیوه ب
 محور و ایفای نقش

یافته در محیط سازمان

و خالقانه، کودك لذت 
یادگیری و کشف را 

تجربه کرده با مواد 
های آموزشی و فعالیت

خالقانه طبیعی و 
 ز در زمینهسادست

توسعه زبان، ریاضی، 
علم، جغرافیا، هنر، 

زندگی عملی و یا 
با  های زندگیمهارت

ازی محور. شیوه ب
 کودك محور

ای معطوف با شیوه

به هدف با 
راهبردهای 

خودکنترلی و حل 
مسئله و با 

های بازی گرا فعالیت
که آزادی بیان، 

استقالل و 
نفس را اعتمادبه

کند. با تقویت می

ازی محور. ب شیوه
 .کودك محور

محتوای 

-آموزش
شیوه 

 تدریس

ارائه یک محیط امن، 

های فراگیر با زیبایی
بصری و آزادی انتخاب و 

ها، برای ارائه انواع فرصت

آینده از  تربیت رهبران

گیری طریق شکل
های یادگیری در تجربه

زندگی واقعی و فراهم 

مرکز کودکان با ارائه 

خدمات به والدین و 
کارکنان خدمت 

کنند. متعهد به می

شامل:  برنامه توسعه

رشد و پرورش 
زندگی،  مهارت

ارتباط با دیگران، 

فضاسازی 

فرهنگی 
هنری و 

 تربیتی
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 فرانسه)این سید( امریکا )استنفورد( امریکا )پنسیلوانیا( )هاروارد( امریکا
 مدرسه

 مؤلفه

عنوان کودك به

فرد شخصیتی منحصربه
برای حس تعلق دریک 

گروه بافرهنگ 
وجوش و پرجنب

ای، با گفتگوی حرفه
 بهبود مستمر

کردن بهترین محیط 

هنری و آموزش تفکر 
انتقادی، خالقیت و 

 فلسفه کودك

حمایت و شادی متنوع 

در حوزه رقص و 
موسیقی و نمایش 

شادی و نشاط، همراه با 
امنیت رسانه و فضای 

مجازی در برنامه 
 کودکان آنالین.

موسیقی، افزایش 

درك خود نسبت به 
دیگران با نمایش و 

با  نقاشی خالق
راهبرد خودکنترلی و 

 حل مسئله.

د محیط عملی با ایجا
احساس وابستگی را از 

کودکان دور کرده و از 
 کنندها حمایت میآن

نمایش فیلم، نمایشگاه 
شناسی علمی و زیست

های همراه با پروژه
کارآفرینی و فعالیت 

 عملی

های آموزشی و فیلم
ارائه کارگاه نقاشی 

وسایل صوتی و 
 تصویری

مرکز دیداری و 
شنیداری بر اساس 

محتوای آموزشی 
سازی با شبیه

 متخصین

مرکز 
یادگیری 

 سازیشبیه
 

ترویج جامعه چند 
سازی فرهنگی و غنی

محیط زندگی برای 
شدن به کودکان تبدیل

مستقل و با احترام به 
 گذشتگان

شویم تر مینزدیک

روزی که تمام کودکان به
ها ابزارهایی و معلمان آن

را برای موفقیت داشته 
 باشند

احساس مسئولیت 

نسبت به جهان بیشتر 
و شهروندانی مفید 

برای کشور خود 
 خواهندبود

یک محیط امن و 

ایجاد تعادل کار و 
های مسئولیت

 خانوادگی

انداز چشم
 مأموریت

عنوان اولین والدین، به
معلمین کودك، ارتباط 

خوب با مربیان و 
ها، با حمایت از آن

همکاری متقابل، 
مشارکت فعال را رقم 

 زنندمی

مکاری مشارکت و ه
والدین در توسعه 

اجتماعی و آموزش 
کودك همراه با نقش 

الگویی معلمان در کسب 
های زندگی و مهارت

 کارآفرینی

اولیا با مشارکت 
دوسویه با مربیان 

تجربیات خود را به 
اشتراك گذاشته و 

ارتباطات الزم 
)حضوری و 

 غیرحضوری( با مربیان

همکاری اولیا در 
آموزش و شورای 

رتباطات مربیان با ا
متقابل، تعامل 

مثبت، صمیمیت، 
 احترام

مشارکت 
اولیا با 

 مربیان

های ماهانه با ممیزی
بهبود مستمر در 

چارچوب کیفیت ملی و 
حمایت از مشارکت 

جانبه دولت در همه
طور ای بهتوسعه حرفه

 منظم

ها و ارزیابی اصالح برنامه
بهبود کیفیت خدمات و 

اطمینان از دستیابی به 
ا تنظیم نتایج ب

استانداردهای باال برای 
افزایش خودآگاهی و 

 تقویت نقاط قوت خود

ارزیابی در راستای 

موفقیت مدرسه، 
دبستانی، آموزش پیش

وتحلیل تجزیه
های یاددهی و شیوه

 زمان یادگیری

ارزیابی از تجربیات 
قبلی کودك و 

بعد از  فعالیت
توسط یادگیری 

کمیته ارزیابی که به 
اهداف خود 

 اند یا خیر؟هرسید

نظارت بر 
پیشرفت 

 آموزشی
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اهم توان آنها میبندی و کنار هم قرار دادن مؤلفهبا جمعجواری و مقایسه: ب: هم ب ها را 

دبستانی مدارس ها در مراکز پیشها و تفاوتشباهتترین نقاط مقایسه کرد و به مهم
 یافت.دستوکار در کشورهای منتخب کسب

 هاشباهت

 دبستانی، به نقش برنامه: با مقایسه اهداف آموزشی در مراکز پیشموزشیاهداف آ( 1

، های علمی و عملی و شغلی برای تربیت رهبران مسئولدرسی کارآفرینی، آموزش مهارت

هنگی اند و به افزایش دانش و اطالعات و آگاهی فرمتفکر و کارآفرین توجه ویژه داشته
رای بآوری و گسترش مرزهای دانش و همکاری کودکان برای نیل به اهداف رهبری و نو

ر رشد و های الزم با تأکید بفردای پایدار و ایجاد محیطی امن سرشار از هیجان و مراقبت
لیت های زندگی و اجتماعی با برنامهپرورش مهارت عا های کودك محور، خالقیت محور و ف

پذیری از طریق تمحور، احترام به یکدیگر و تقویت حس ملی و ارزشمندی و مسئولی
 اند.صی قائل شدههای مهارت محور اهمیت خابرنامه

وکار : در مدارس کسبنیروی انسانی، آموزش مستمر مربیان و ایجاد انگیزه جذب (2

امنا توجه به جذب و نامه هیئتدبستانی مطابق با شیوهکشورهای منتخب در مرکز پیش
سلط حصیلی مرتبط، مرخورداری از مدرك تپذیر با بتربیت مربی خالق، مبتکر و مسئولیت

شناسی، تربیت شناسی رشد کودك، جامعهبه فناوری اطالعات و ارتباطات و آشنا به روان
وپرورش، دارای سالمت جسمی و روانی و کودك، اصول و قوانین انجمن کودکان آموزش

مت با ضمن خدهای آموزش اند و با برگزاری کالسهای خود داشتهاجتماعی را در برنامه
گاه به دانش استفاده از متخصصین با گواهینامه معتبر توسط مرکز ملی آموزش توسط اساتید

های تخصصی و اندازی گروهپردازند؛ و با راهها میالمللی و جهانی این نوع آموزشابعاد بین
ه اجرای ب ابطه،شورای مراقبت از کودکان و استفاده از اساتید متخصص با رویکرد مبتنی بر ر

ها، مرکز را به یک محیط پاسخگو تبدیل عنوان بخشی از فعالیتبه های کاربردیپژوهش
 کرده است.

دبستانی، وکار کشورهای منتخب در مرکز پیش: در همه مدارس کسببرنامه درسی( 3

های تدریس متنوع: کودك محور، فعالیت محور، گیری از شیوهمحتوای آموزشی، با بهره
های تربیتی ختی، خالقیت محور، طراحی فضای فرهنگی بر اساس برنامهرشدی و شنا

شده را جزء عناصر سازیهنری، وجود کتابخانه سنتی و دیجیتالی و مرکز یادگیری شبیه
 اند.برنامه درسی خود در نظر گرفته



 
 
 

 

 
   

 
 1396 زییسال سوم، شماره نهم، پادبستان و دبستان،  شیفصلنامه مطالعات پ 

 

 

76 

 
دبستانی به دلیل وکار منتخب در مرکز پیش: در مدارس کسببرنامه استراتژیک( 4

ها و باورها به نسبت نوع و ماهیت فرهنگی خود به آموزش افراد انداز، مأموریتاهمیت چشم
، توسعه های جامعهمنظور رفع خواستهبه ایحرفه عنوان شهروندپذیر بهمسئولیت

 اند.های زندگی و آمادگی در مدرسه و تربیت رهبران کارآفرین اقدام نمودهمهارت

بر روند پیشرفت کودکان و ارزشیابی و بازخورد از  : بررسی و نظارتو نظارت( ارزیابی 5

عملکرد آموزشی و پرورشی، محیط مراقبت از کودکان و رشد و توسعه کودکان از اقدامات 

 دبستانی بوده است.وکار کشورهای منتخب در مرکز پیشمهم مدارس کسب
نخستین مرحله  عنواندبستانی بهارتباط اولیا و مربیان در آموزش پیش( مشارکت اولیا: 7

با  ، ارتقای یک خانواده قوی با مشارکت اولیا و مربیان در مرکزرسمی نظام آموزشی کشور

والد، مدل همکاری، مدل ارتباط با بهبود طرز تفکر کودکان در -تأکید بر مدل ارتباط مربی 
بط )تقویت روا مشارکت و تعامل اولیا، گذاری و مشارکت با سایر افراد جامعهجهت احترام

وکار کشورهای منتخب در مرکز از اقدامات مهم مدارس کسب میان کودکان و والدین(
 دبستانی بوده است.پیش

 هاتفاوت

ها ها، روشوکار در کشور آمریکا به دلیل نوع دیدگاهمدارس کسبدبستانی پیش( در مرکز 1
برای های گروهی بر اساس آموزش فلسفه و محتوای آموزشی به شکل محیط مراقبت

های مبتنی بر بازی و ارتباط از های کالمی و همچنین برنامهکودکان و تفکر و رشد مهارت
های علمی )آزمایشگاه زیست، گروه همساالن و شرکت در انجمنطریق تعامل با محیط

های عالقه محور و مدل توسعه مغز زبان، مرکز علم و فناوری، مرکز کشف و تخیل( و باشگاه
اند و مدیریت منابع انسانی، تعادل بین کار و تحصیل و اهداف فردی و در نظر گرفته

یجاد مسئولیت ا ا ب های خانوادگی را جهت باال بردن انگیزه مربیان و اولیا و مدل خدمت را 
ها با عنوان بخشی از فعالیتهای کاری و تخصصی اولیا و مدل همکاری پدر و مادر را بهگروه

 رکز را به یک محیط پاسخگو تبدیل کرده است.رویکرد مبتنی بر رابطه، م
وکار در کشور انگلستان به دلیل اهمیت دادن به مدارس کسبدبستانی پیش( در مرکز 2

برنامه شامل: آشپزی، یوگا، آموزش بهداشت، آموزش استاندارد محتوایی، فعالیت فوق
ایفای نقش فعال محیطی، خیاطی، مدرسه جنگل و سفرهای اردویی و توجه به مراکز زیست

 کودکان در جامعه و حمایت از حقوق کودك و خانواده مدنظر بوده است.
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ا پذیری با رویکرد صلح و سالمت بههای مهارتی و مشارکتآموزش  ب صورت خالقانه و 

وزشی شده است. زندگی در طبیعت با استانداردهای آمتوجه به زمان انتخاب اختصاص داده
ت دیده و با حمایی و تمرکز بر طبیعت توسط مربیان آموزشمبتنی بر یادگیری مشارکت

 گردد.والدین با تلفیقی از تجربه، مهارت و دانش و توانایی انجام می
های هنری، فناوری و وکار در کشور چین، برنامهمدارس کسب دبستانیپیش( در مراکز 3

ودکان کود دارد. شده وجصورت انتخابی و اختیاری بر اساس منوهای تدوینآموزشی به
با بهبود طرز تفکر  آموزند وهای مختلف میباط بافرهنگپذیری را در ارتصداقت و انعطاف

عنوان ای بههای حرفهدر جهت احترام به دیگران و مشارکت با سایر افراد جامعه به موفقیت
بر  عنوان تسهیلوکار و رهبران جامعه دست یابند و مربی بهکارآفرینان، مدیران کسب گر 

کند تا دار را طراحی میهای جذاب و معنیاساس )مدل همکاری کودك با کودك( برنامه
 های تعاملی فراهم گردد.یادگیری فرآیند گرا و سبک دانش مفاهیم و مهارت

های وکار کشور اسپانیا روابط عمیق با بخشدر مدرسه کسبدبستانی پیش( در مرکز 4
ای و های حرفهرای آموزش و نوآوری و توسعه مهارتب عنوان یک پلت فرموکار بهکسب

 شده است و با اصالح فرآیند آموزشی وترتیب دادهدبستانی پیشفردی کودکان در مرکز 
فرد پیشگام در اروپا بر های کودکان، به یک مدل یادگیری نوآورانه منحصربهرشد مهارت

 یافته است.دست ای و مدیریتیهای حرفهها و تکنیکاساس توسعه مهارت
صورت وکار کشور سوئیس آموزش کودکان بهدر مدرسه کسبدبستانی پیش( در مرکز 5

های خاص خود به توسعه گیرد که با برنامهانجام میدبستانی پیشغیرمتمرکز در مرکز 
شده وکار، توسعه سیستم بر اساس آزادی و انتخاب کودك انجامبرنامه درسی، توسعه کسب

های شمنظور توسعه افراد پویا باارزای را با مشارکت والدین و مربیان بهادگیرندهو سازمان ی
 اخالقی قوی شکل داده است.

های آموزشی در مرکز وکار کشور ایتالیا، برنامهدر مدرسه کسبدبستانی پیش( در مرکز 6
اد ابع و رقابت( و بر اساس ارتباط بین اهداف آموزشی )همانندی، استقاللدبستانی پیش

ریزی شده است توانمندسازی کودکان از طریق های فرهنگی نمادین پایهتوسعه و دستگاه

 شده است.دانش و تخیل زندگی فراهم
با فراهم کردن نظام آموزشی دبستانی پیشوکار کشور سنگاپور در مرکز ( در مدرسه کسب7

اجتماعی جامعه آشنا  پذیر، کودکان را با نیازهای فرهنگی، اقتصادی وآزاد و انعطاف
های تخصصی را های آموزشی متمرکز بر رشد منابع انسانی، مهارتکنند که باسیاستمی



 
 
 

 

 
   

 
 1396 زییسال سوم، شماره نهم، پادبستان و دبستان،  شیفصلنامه مطالعات پ 

 

 

78 

 
های گوناگون در سطح آوری و اطالعات در آموزشبرداری از فنکسب کنند و با بهره

 المللی با دیگر کشورها رقابت کنند.بین

 گیریبحث و نتیجه
بینی، دگیری، کودکان را برای آزمون، پرسیدن و پیشطراحی برنامه مناسب در محیط یا

کند )بروکر های ماهرانه آماده میکاریبحث و بررسی و کشف اشتباهات و دست
آور نیاز ذاتی کودك را برای یادگیری ( و ایجاد یک محیط آموزشی هیجان1،2014وهمکاران

روند متعادلی بین یک (، درواقع آموزش و یادگیری باید2،2014سازد )کالركبرآورده می
های کارگیری ایدهکودك و مربی دنبال کند و کودکان باید وقت و فضای کافی را برای به

و  (3،2011های بازی داشته باشند )توماس، وارن و دی واریسشان در طی فعالیتشخصی
برای چیدن یک محیط مناسب آموزشی، نیاز هست که مربیان شایستگی الزم را داشته 

 (.1397اندازه کافی خالقیت به خرج دهند )عبدالملکی،و بهباشند 

مدارس  هایهای مدلشناسایی، تطبیق مؤلفه پژوهش کیفی که باهدفهدف از این 
دبستان با استفاده از روش برودی انجام وکار در کشورهای منتخب در مراکز پیشکسب

آموزشی خاصی وکار گردید که تمام مدارس کسب های کیفی مشخصگرفت در تحلیل داده
های شناختی و یادگیری کودك هم سو و بینی و اجرا می کنندکه با تواناییرا پیش

مندی از تجارب ها با بهرهسازی و عملیاتی کردن این مؤلفههماهنگ است؛ بنابراین بومی
شود. بر همین اساس به مسئوالن و دبستانی کشور توصیه مینظام پیشاین کشورها به

 شود:و برنامه ریزان پیشنهاد میمدیران 
و  به افزایش دانش و اطالعات کودکان و پرورش خالقیت، نوآوری تقویت و توجه-1

ا ت اداره بهتر جامعه و بهای زندگی و اجتماعی جهها و پرورش مهارتقدرت تحلیل آن
ابی تدوین شیوها ب -2زایی و کارآفرینی ایجاد بینش و نگرش اشتغال ی ههای نوین ارز ئ  و ارا

دیران مضمن توانمندسازی های مناسب ارزیابی از فرآیندهای یاددهی و یادگیری، مدل
 تحقق سیاست ارزیابی از پیشرفت کودکان را فراهم نمایند. مراکز زمینه

چنین افزایش توان، مهارت، درك ها و همپرورش و رشد آنجذب نیروی انسانی،  -3
ای، آگاهی از دانش فناوری مستلزم ارائه های جدید، ارتقای علمی و حرفهمحیط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brooker et al 

1. Kolarek 

2. Thomas &Warren and De Varies 
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با استناد به تجارب مند، صحیح، منطقی و مداوم به کارکنان است؛ بنابراین های نظامآموزش

ای ویژه مدیران و مربیان نامه ملی حرفهگذاری یک گواهیجهانی نسبت به پایه
ت در مسیر دبستانی در کشور برای حرکدبستانی و یک مرکز ملی مدیریت پیشپیش

 دبستانی اقدام گردد.ساالری در انتخاب مدیران پیششایسته
ای و محتوایی و تدارك های نوین آموزشی اعم از کارگاهی، پروژهکارگیری روشبه -4

دهنده و شده، متناسب با آموزشسازیهای شبیهافزار در محیطابزار، تجهیزات و نرم
ها و ری در تهیه محتوا، مواد آموزشی و روشهای یادگیگیرنده و توجه به سبکآموزش

وکار، زمینه گیری از نوع مدل در مدارس کسبهای نظری، بهرهتوجه به اصول و چارچوب
 کند.تر اهداف آموزشی این دوره را فراهم میاجرا، ارزیابی و تحقق مناسب

بر  ،نیدبستاهای والدین از اهداف دوره پیشافزایش آگاهیهای مهمی چون مؤلفه-5
 مشارکت انمندی فنی و تخصصی وو استفاده از تو های جدید علمی، پژوهشیاساس یافته

. مطالعه وجود داردکشورهای مورددبستانیگیری نظام آموزشی پیشدر تصمیم هاخانواده
سازی و عملیاتی مندی از تجارب جهانی، زمینۀ بومیشود متولیان امر با بهرهپیشنهاد می

 زمینه را برایمنظور بهبود فرآیند آموزشی و پرورشی در مراکز ها را بهلفهنمودن این مؤ
 ی، سندبا توجه به تأکید اسناد باالدست .فراهم نمایندنمایش خدمت خالصانه اولیا 

ی ملی، انداز، نقشه جامع علمی، برنامه ششم توسعه، سند تحول بنیادین و برنامه درسچشم
یافته، رنامه آموزشی وتربیتی سازمانمنسجم جهت تهیه بمنظور آغاز یک حرکت جدی و به

ی ع ت مقطجامع، هماهنگ متناسب با فرهنگ و روحـیه حاکم بر جامعه برای آموزش و ترب
 های اساسی برداشته شود.دبستانی گامپیش

 های پژوهشمحدودیت

ی فرهنگی هاچنین تفاوتو هم نبود منابع و پیشینه پژوهشی درباره موضوع و عنوان مقاله
موجود بین کشور ایران وکشورهای موردمطالعه در این پژوهش مدنظر محققین در طول 

وکار دارای مرکز جامعه آماری و بررسی مدارس کسب انجام تحقیق قرار گرفت و گستردگی
 آید.های این پژوهش بشمار میدبستانی ازجمله محدودیتپیش
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