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  چكيده

دبسـتان   هاي آموزش مربيان پـيش  ها، مباحث و برنامه ل سرفصلهدف اين مطالعه، بررسي و تحلي

هاي ايران، استراليا، كانادا و بريتانيا و همچنين شناخت شرايط آمـوزش مربيـان مراكـز     در كشور

كه بـا توجـه بـه ماهيـت      بودي آنها با يكديگر  دبستاني در كشورهاي مورد مطالعه و مقايسه پيش

تحقيق توصـيفي مبتنـي بـر تجزيـه و تحليـل       پژوهش از روشموضوع و اهداف تحقيق براي اين 

ي  هـاي تحقيـق از طريـق مطالعـه     داده. استفاده شده اسـت » جرج بردي«اساس روش  اي بر مقايسه

هاي پـژوهش   اساس سؤال نتايج تحقيق بر .آوري شده است كتب و بررسي اسناد و مدارك جمع

تان در كشـورهاي مـورد مطالعـه داراي    دبسـ  خدمت مربيان پـيش  نمايد كه آموزش ضمن بيان مي

دبسـتان،   هـاي آمـوزش و پـرورش پـيش     كودك، اصول برنامه شناسي هاي مرتبط با روان سرفصل

                                                 
  عالمه طباطبائيت علمي دانشگاه أعضو هي - 1

  كارشناس ارشد علوم تربيتي - 2
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كاردستي و هنرهاي نمايشـي، آشـنايي بـا مفـاهيم رياضـي، علـوم، اجتمـاعي، حقـوق كـودك،          

هـاي   زمـان  هـا در  باشد كه ايـن آمـوزش   شناسي بازي، خالقيت، سرود و كار با كودك مي روان

دبسـتان    آموزشي براي مربيان پـيش  هاي دوره. گردد هاي متفاوت زماني اجرا مي مختلف با دوره

مـدت از   هـا و يـا كوتـاه    از طريـق دانشـگاه   مـدت  در چهار كشور مورد مطالعه به دو صورت بلند

آمـوزش پـيش از خـدمت بـراي     . گـردد  ربـط انجـام مـي    طريق برخي مؤسسات و يـا مراكـز ذي  

شناسي، آموزش  مانند روان تئوري و عملي كشورها شامل مباحث دبستان در تمامي اين پيش مربيان

كـودك، نيازهـاي    شناسـي  رفتـار بـا كـودك، روان    دبسـتان، مراحـل رشـد، نـوع     و پرورش پـيش 

هـاي   تفـاوت آمـوزش  . باشـد  هاي مربوط به كودك و خانواده و كارورزي مـي  كودك، ويژگي

در ايـران ميـزان سـاعت    . اسـت ا در عنـاوين برخـي از دروس   ايـن كشـورها تنهـ   از خدمت  پيش

در كشـور اسـتراليا آمـوزش    . باشـد  ساعت متغيـر مـي   360ساعت تا  42هاي كوتاه مدت از  دوره

آموزش  ي كانادا دوره  در. گردد مي ساعت ارائه 12واحد درسي و هرواحد  12خدمت طي  ضمن

سـاعت در   16ضـمن خـدمت    انيا آمـوزش باشد و در بريت روز در سال مي 10تا  5ضمن خدمت 

 دبستان در ايران داشتن مدرك عدم سـوء پيشـينه الزامـي    در هيچ يك از مراكز پيش. هفته است

  .باشد باشد اما در ساير كشورهاي مورد مطالعه اين امر ضروري مي مين

ادا، هـاي آموزشـي، ايـران، اسـتراليا، كانـ      مقايسه، معلـم دوران كـودكي، برنامـه    :واژگان كليدي

 .انگليس

  مقدمه

ي زندگي كودكـان نقـش    هاي اوليه شناختي و تربيتي، سال هاي روان اساس تجربيات و بررسي بر

سـال   6كـودك ظـرف    درصـد شخصـيت   80نمايد زيـرا   اساسي در رشد و پرورش آنان ايفا مي

اي   هاين اساس آموزش و پرورش پيش دبستاني از اهميت ويژ بر. گيرد ي حيات او شكل مي اوليه

هـاي مناسـب و    ها و نيازهاي فردي، كودكان بايد از آموزش برخوردار بوده و با توجه به ويژگي
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دبسـتاني   اولين ارتباطـات انسـاني، اجتمـاعي كودكـان در دوران پـيش      .سازنده برخوردار گردند

و ... شكل گرفته و شكوفايي و رشد اين ارتباط منوط به آموزش عشق ورزيدن، محبت نمـودن، 

هـاي   در واقـع پايـه  . باشـد  دادن راه صحيح برقراري ارتباط توسط والدين و مربيان آنان مـي  نشان

پذيري و استقالل و خالقيت كودكان در دوران پيش از دبستان  ي اعتماد به نفس، مسئوليت اوليه

توجه دقيق و مناسب به كودكان به رشد و شكوفايي استعدادهاي آنـان كمـك   . گردد استوار مي

مهدهاي كودك و مربيان اين مراكز نقش اساسي در تربيت و رشد شخصيت كودكان . دنماي مي

ايجاد محيطي غني و پربار همراه ). آموزشي ايران سايت نظام(نمايند  مي و نيل به اهداف فوق ايفا

هـاي پـر اهميـت،     هاي آموزشي مناسب، رشد و پرورش كودكان را در اين سـال  با كاربرد شيوه

دبستاني، وجود مربيان آگـاه و   بدون ترديد براي آموزش هدفمند كودكان پيش. كند تضمين مي

  . متعهد، ضرورتي اجتناب ناپذير است

هاي انجام شده در ايران در حال حاضر تعـداد مربيـان آمـوزش ديـده بـه       با توجه به بررسي

ه بـه  و توجـ  دبسـتاني كـافي نيسـت    اساس رفع نيازهاي آموزشي و مراكز پـيش  داليل مختلف، بر

اي بـوده   دبستان داراي اهميت ويژه هاي حرفه اي مربيان پيش كيفيت آموزشي و سطح صالحيت

هـاي آنـان    هاي آموزشي اثربخش سـطح صـالحيت   و مستلزم آن است تا با در نظر گرفتن برنامه

ايـن موضـوع مسـأله اصـلي     ). 1379وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،    (ارتقاي بخشيده شـود  

هـاي   هـا و فعاليـت   هـا، سرفصـل   و ضرورت آن نيز آگـاهي يـافتن از برنامـه    تاسپژوهش حاضر 

آموزشي كشورهاي انگلستان، كانادا و استراليا از بين كشورهاي موفق در آموزش مربيان مقطـع  

هـاي آموزشـي از زوايـاي مختلفـي كـه بـه        ها و برنامه در اين تحقيق دوره. باشد پيش دبستان مي

 .است شده ن منجر شده، پرداختهارتقاي سطح صالحيت مربيا

رسـد كـه    دبسـتاني بـه نظـر مـي     با توجه به اهميت و ضرورت آموزش پيشدر كشور ايران 

ي  باشـند و چنانچـه ايـن اطالعـات جنبـه      هاي جديد مي مربيان اين مقطع نيازمند اطالعات و يافته

 ايـن دوره خواهـد  هاي الزم در برخورد بـا كودكـان    كاربردي داشته باشد مربي مجهز به مهارت

 هاي نظري و هم ابعـاد عملـي را در بـر    نبهجهم  بتواند كه كاردانيي  بنابراين ضرورت دوره. بود
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ــي  ــوس م ــرد محس ــردد بگي ــر  . گ ــوي ديگ ــيش   از س ــود پ ــاختار موج ــه س ــه ب ــا توج ــتاني،  ب دبس

  هـا، در حـال   دبسـتاني دانشـگاه   علوم تربيتي بـا گـرايش پـيش   ي  التحصيالن كارشناسي رشته فارغ

حاضر عموماً در سمت مسئول و مدير داخلي در اين مراكز مشغول فعاليـت بـوده، لـذا نيـاز ايـن      

   .شود هاي الزم را ديده باشند همچنان احساس مي مراكز به مربياني كه آموزش و مهارت

پـيش  ي  كيد آموزش و پرورش بر ضروري بودن گذرانـدن دوره أعالوه بر آن با توجه به ت

لـزوم تربيـت نيروهـاي عـالم و كـاردان جهـت ايـن امـر          ر،د آموزشي كشودبستان در نظام جدي

هـايي را بـا    دبسـتاني چنـين مهـارت    پـيش  كارداني تربيت مربيي  كند كه دوره ضرورت پيدا مي

). 1379وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري،  (كيد بر كاربردي بودن دروس فراهم خواهد نمود أت

كارشناسي يا كارداني با شناخت خصوصيات رواني، عـاطفي  ها اعم از فارغ التحصيالن اين دوره

ي برقـراري ارتبـاط    هاي فـردي بـا نحـوه    كودكان در سنين قبل از دبستان، ضمن توجه به تفاوت

هاي آموزشي و تربيتي مناسـب در جهـت پـرورش اسـتعدادهاي فـردي و       سالم و علمي از روش

هـاي تربيتـي ناسـالم و     توجـه دقيـق بـه زمينـه    نمايند و بـا   رشد رواني و اجتماعي آنان استفاده مي

هـاي تفريحـي    هـا و سـرگرمي   اختالالت كودكان آنان را به متخصصين مربوطه ارجاع و از بازي

ي ارتقـاء   در دروس نظري سـعي شـده زمينـه   . نمايند هدفدار در جهت اهداف تربيتي استفاده مي

ي نيز مربيان را در استفاده عملي از سوي ديگر دروس عمل و دانش و آگاهي مربيان افزايش يابد

خالقيـت و نـوآوري    در نتيجههاي خود در ارتباط با كودك ارتقاء بخشيده كه  و كاربرد دانسته

وزارت علـوم، تحقيقـات و   (را در ميان مربيان مراكز پـيش از دبسـتان بـه دنبـال خواهـد داشـت       

 ).1379فناوري، 

  آمـوزش قبـل از دبسـتان در پيشـرفت     اثر«تحقيقي تحت عنوان ) 1363(واثقي و همكاران 

كـه چـون    استنتايج اين تحقيق مبين اين واقعيت . انجام دادند »هران تحصيلي كودكان در شهر

هاي آموزشـي ارائـه شـده در مراكـز قبـل از دبسـتان بـا توجـه بـه نيازهـاي كودكـان تهيـه              برنامه

باشـند لـذا در    در اختيـار نمـي  هـا   اي بـراي اجـراي برنامـه    شوند و همچنين مربيان كارآزموده نمي

مقايسه كودكان آموزش ديده و آموزش نديده با توجه به عامل هوش طبيعي و باالتر از طبيعـي  
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ي  امـا در مقايسـه  . اختالف معناداري بين دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده وجود نداشت

دو گروه نـه تنهـا    كودكان آموزش ديده و آموزش نديده با در نظر گرفتن هوش زير طبيعي اين

ي دروس وجود داشـت بلكـه ايـن اخـتالف بسـيار فـاحش بـود بنـابراين          اختالف معناداري كليه

ي  مسـئله . تر باشـد  توانست جالب و برانگيزنده هاي مراكز قبل از دبستان براي اين گروه مي برنامه

ن باشـد توجـه بـه ايـن موضـوع اسـت كـه كودكـا         ديگري كه در اين پژوهش حائز اهميـت مـي  

ي دروس موفق تر از كودكان آموزش نديده بودند كه اين خود تأكيـدي   آموزش ديده در كليه

  .ي دبستان است بر تأثير آموزش قبل از دبستان بر پيشرفت تحصيلي كودكان در دوره

نشان داده است كـه كيفيـت تربيـت معلـم و كيفيـت      ) 1993(و ديگران  1تحقيقات روبيتال

ي  و به اهميت برنامه. درسي بستگي دارد ي آموزشي، به ويژه برنامه منابعتدريس به ميزان بسيار به 

آموزشـي توجـه    آموزشي كشـورها و عامـل بـازده    هاي در حكم متغيري موجود ميان نظام  درسي

هاي تـدريس   ي درسي و روش آموزشي بر اصالح برنامه اند و براي بازسازي و اصالح نظام كرده

  .اند س تأكيد كردهدر مراكز تربيت معلم و مدار

ي تـأثير   اي از تحقيقـات را گـردآوري كـرد كـه بيـان كننـده       مجموعه 2000در سال  2ايثن

حضوري بود و به اين نتيجه رسيده اسـت كـه    هاي غير مثبت آموزش ضمن خدمت به ويژه دوره

اد و توان نگرش و عملكرد معلمان را تغييـر د  هاي آموزشي با كيفيت باال مي با ترتيب دادن دوره

ايـثن،  (حضـوري نـام بـرد     هـاي غيـر   توان به عنوان روشي از آموزش هاي مطالعاتي مي فرصت از

2000.(  

اي معلمـان بـه بررسـي و تحقيـق پرداخـت و       در مورد رشـد حرفـه   1993نيز در سال  3بويد

آميز است كه بـه نيازهـاي انسـاني     اي كاركنان در صورتي موفقيت دريافت، برنامه ي رشد حرفه

ها داشته باشد و به  ن توجه كند و تأكيد در كاربرد اصول يادگيري بزرگساالن در اين دورهمعلما

به علت درك بزرگساالن از خودشان به عنوان افرادي متكـي بـه نفـس،     -1 :اين نتيجه رسيد كه

                                                 
1.Robitaille 
2.Aithen 
3.Boyed 
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دهند تا در فرآيند يادگيري شـركت   آنها ترجيح مي -2. گرا گرا هستند تا تئوري آنها بيشتر عمل

بايست به نيازهاي انساني و شخصي معلمـان   ها مي براي ارتقاء كيفيت دوره -3. داشته باشند فعال

  ).1993بويد، (اي آنان توجه بيشتري مبذول داشت  به ويژه تعلق و شناخت موقعيت حرفه

  تحقيقت االؤس

  :اين تحقيق در پي آن است كه به سؤاالت زير پاسخ دهد

هـايي   ها، مباحـث و برنامـه   ستان داراي چه سرفصلدب خدمت مربيان پيش آموزش ضمن -1

  ؟استجهت آموزش مربيان در كشورهاي مورد مطالعه 

دبسـتان در   خـدمت بـراي مربيـان پـيش     وجوه اشتراك آموزش پيش از خدمت و ضمن -2

  كشورهاي ايران، استراليا، كانادا و بريتانيا كدام است؟

كشورهاي  دبستاني پيش آموزش اي مربياناز خدمت بر  پيش  بين آموزش  هايي چه تفاوت -3

  ايران، استراليا، كانادا و بريتانيا وجود دارد؟

ي آموزش ضمن خدمت و پيش از خـدمت و زمـان آن بـراي مربيـان      طول مدت دوره -4

  دبستان كشورهاي مورد مطالعه چه ميزان است؟ پيش

هــاي   در دورهدبســتان در كشـورهاي مـورد مطالعــه بـراي شـركت      مربيـان مراكـز پـيش    -5

 آموزشي ضمن خدمت چه شرايطي بايد داشته باشند؟

  هدف تحقيق حاضر

آموزش پيش از خدمت و ضمن خـدمت  براي  هاي آموزشي مباحث و برنامه ها، سرفصلبررسي 

  .كانادا و بريتانيا، استراليا، دبستان دركشورهاي ايران مربيان پيش

  روش

  ي تحقيق آوري اطالعات و نمونه روش گرد

 .تحليلي استفاده شده است -ها از روش توصيفي اين تحقيق براي تحليل دادهدر 



  
 77...                       آموزش پيش از هاي ها، مباحث و برنامه بررسي و تحليل سرفصل

  ها آوري اطالعات و داده روش گرد

هـا، بررسـي    خانـه لعـه اسـناد و مـدارك موجـود در كتاب    اسـاس مطا  آوري اطالعات بر روش گرد

التحصيالن  رغهاي فا استفاده از پايان نامه ؛مختلف اينترنتي و دريافت اطالعات از آنها  هاي سايت

 .باشد تحصيالت تكميلي و ديگر تحقيقات انجام شده واستفاده از مقاالت مي

  نمونه تحقيق

دبسـتان در   مربيـان پـيش   هـاي آموزشـي   ها و برنامه هش سرفصلي مورد بررسي در اين پژو نمونه

اسكاتلند، ولـز   انگلستان، ؛چهار كشور ايران، كانادا، استراليا و بريتانيا بوده كه بريتانيا خود شامل

دبسـتان   هاي آنها در حوزه پيش علت انتخاب كشورهاي مذبور موفقيت. باشد و ايرلند شمالي مي

 .و انگليسي زبان بودن شان بوده است

 ها يافته

هـايي   هـا، مباحـث و برنامـه    آموزش ضمن خدمت مربيان پيش دبستان داراي چه سرفصل -1

 باشد؟ مي جهت آموزش مربيان در كشورهاي مورد مطالعه

روي كشورهاي ايران، اسـتراليا، كانـادا و بريتانيـا، مشـخص      اساس مطالعات انجام شده بر بر

هـاي   هـاي مـدون و دوره   ي اين كشورها جهت تربيت مربيان خـود داراي برنامـه   گرديد كه كليه

  :ايط و چگونگي زير برخوردار استها از شر باشند كه اين آموزش آموزشي مختلفي مي

  :به دو صورت ها آموزش

  )پيش از خدمت، بدو استخدام، ضمن خدمت و حين خدمت(كوتاه مدت  -1

 )دانشگاهي(بلند مدت  -2

آموختگان مدرك فراغت از تحصيل متناسـب بـا دوره    شود و در پايان به دانش برگزار مي

  .گردد اعطاء مي
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در كشـورهاي  دهـد كـه    همخواني دارد و نشان مـي ) 1382آقازاده، (نتايج تحقيق با تحقيق 

گيرد و به اين ترتيب  مي متمركز صورت شكل متمركز و غير االشاره آموزش مربيان به هر دو فوق

 .باشيم شاهد محاسن و معايبي مي

 هاي آموزش ضمن خدمت در ايران ي عناوين درسي مراكز مجري دوره مقايسه .1جدول 
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        *  شناسي كودك روان  1

2  
هاي آموزش و پرورش پيش از  آشنايي با اصول برنامه

  دبستان
*    *    

  *    *  *  هاي كودكان آشنايي با بازي  3

      *  *  آشنايي با كارهاي دستي كودكان  4

     * *  آشنايي با نقاشي  5

    *    *  رياضي -آشنايي با مفاهيم علوم  6

        *  آشنايي با آموزش مفاهيم اجتماعي و ديني  7

8  
گويي و  هاي قصه آشنايي با ادبيات كودك و شيوه

  سازي قصه
* * * * 

     * *  كودكان) تئاتر(هاي نمايشي  آشنايي با فعاليت  9

    *    *  حقوق كودك  10

    *    *  هاي زندگي مهارت  11

    *    *  هاي حركتي پايه آشنايي با مهارت  12

        *  آشنايي با سرود كودكان  13

    *    *  آشنايي با شيوه هاي پرورش خالقيت  14

    *    *  كارورزي  15

      *   رفتار با كودك  16

    *  *   مراحل رشد  17

      *   واحد كار  18



  
 79...                       آموزش پيش از هاي ها، مباحث و برنامه بررسي و تحليل سرفصل

    *     پرورش خالقيت  19

    *     هاي حركتي مهارت  20

    *      هنر  21

    *      شناسي بازي روان  22

  *       پرورش شناسي آموزش و روان  23

  *       مشاهده و آزمايش  24

  *       تغذيه كودكان  25

  *       الگوهاي برتر تدريس  26

  *        نمايش عروسكي  27

  *       پژوهش و آموزش  28

  *       شناسي نقاشي كودكان روان  29

  *       شناسي بچه هاي بيش فعال روان  30

  *        بازي درماني  31

 هاي آموزش ضمن خدمت در استراليا،كانادا و بريتانيا هعناوين درسي دوري  مقايسه .2جدول 

  بريتانيا  كانادا  استراليا  عناوين درسي  رديف

  *  *  * 1رشد كودك   1

   *   سالمتي و امنيت  2

   *   راهنمايي كودكان پيش دبستان  3

   *  * ريزي با گستردگي وسيع برنامه  4

   *  علوم كودكان و رياضي  5

   *   كودك ،معلم ،ءاوليا  6

   *   ي ويژه برنامه  7

  *  ي سن مدرسه برنامه  8

  * *  داوري و پيش ي خارج از تعصب برنامه  9

   *   2ي پيش دبستان  موفقيت دانشجويان براي دوره  10

   *   برنامه سازي  11

   *   1مشاهده   12

   *   2رشد كودك   13
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   *   هنرهاي كالمي  14

   *   موارد استثنايي  15

   *   راسرپرستي و اج  16

   *   وري كودكانافن  17

   *   اي نقش حرفه  18

   *  * حوزه ي كارآموزي  19

     * تشخيص موقعيت  20

     * هاي تدريس اي بر مهارت مقدمه  21

     * دبستان و شمارش كودكان پيش  22

     * مباني بازي  23

     * يادگيري و رشد  24

     * تعامل با كودكان  25

     * ها راهبردهايي براي تفاوت  26

     * اي مربيان هاي حرفه مسئوليت  27

  *   * مدرسه و همكاري خانواده  28

     * گزارش كارورزي  29

     * مدارس كاتوليك  30

     * هاي حركتي مباني مهارت  31

  *     مباني مراقبت از كودك  32

  *     سالمتي و مراقبت از جامعه  33

  *      اندبست برنامه ريزي و يادگيري دوران پيش ،بازي  34

  *      كار با كودكان از صفرتا يك سالگي  35

  *      كسب آمادگي جهت استخدام  36

  *      تأمين خدمات و محافظت از كودكان  37

 

 

 

 
 



  
 81...                       آموزش پيش از هاي ها، مباحث و برنامه بررسي و تحليل سرفصل

دبسـتان در   وجوه اشتراك آموزش پيش از خدمت و ضـمن خـدمت بـراي مربيـان پـيش      -2

  كشورهاي ايران، استراليا، كانادا و بريتانيا كدام است؟

هـاي پـيش از خـدمت خـود بـه دو صـورت بلنـد مـدت          نگي اجرا، آموزشاز جهت چگو

طوركلي در تمـامي ايـن    هب. باشند دانشگاهي و يا كوتاه مدت پيش از خدمت يا بدو استخدام مي

ي  كشورها اگر مربي فاقد اطالعات تخصصي باشد حتي با تحصـيالت دانشـگاهي امـا در رشـته    

مدت جهت آشنايي با برخـي از مسـائل ايـن     كوتاهي آموزش  مرتبط در آغاز كار يك دوره غير

فراغت از دوره را اعطاء  ي دهند و در پايان به متقاضي گواهينامه تشكيل مي آنها حرفه و كاربست

  .تواند كارگشا باشد شدن به اين امور مي نمايند كه در يافتن كار مورد نظر ويا گمارده مي

كــارداني و يــا كارشناسـي مــرتبط ماننــد  دانشــگاهي در مقـاطع    التحصــيل اگـر مربــي فـارغ  

ي مورد نظر قرابـت بيشـتري دارد و نيـاز     شناسي و يا علوم تربيتي باشد كه با رشته هاي روان رشته

هـاي خاصـي بـا     هرچند كه در تمامي اين كشورها رشـته . گردد چنداني به آموزش احساس نمي

دقيقاً مرتبط بـا موضـوع مـورد    گردد كه  دبستان ارائه مي عنوان آموزش و پرورش كودكان پيش

رسـاني اطالعـات    هاي ضمن خدمت، براي به روز باشد و در اين صورت صرفاً آموزش بحث مي

به عمل آمـده اسـت ازجملـه دروس مشـترك      1اي كه در جدول  بنا به مقايسه. گيرد صورت مي

. دباشـ  گـويي مـي   تمام مؤسسات آموزشـي در ايـران درس آشـنايي بـا ادبيـات كودكـان و قصـه       

از جملـه دروس مشـترك بــين بعضـي از مؤسســات     2همچنـين بـا توجــه بـه منـدرجات جــدول     

تـوان رشـد كـودك، كـارآموزي،آموزش      آموزشي در ايران و ساير كشورهاي مورد مطالعه مي

هايي وجود  كشورها تفاوت در سايرعناوين درسي اين. بازي و مشاهده را نام برد علوم و رياضي،

  .دارد
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  ي كارداني درايران، استراليا، كانادا و بريتانيا ي عناوين درسي دوره ايسهمق .3جدول 

  رديف
 نام كشور

ان  عنوان درس
اير

اليا  
ستر

ا
 

ادا
كان

انيا 
ريت

ب
 

    * )1(معارف اسالمي  1

    * اخالق وتربيت اسالمي 2

    * زبان فارسي 3

  *  * زبان خارجي 4

    * تربيت بدني 5

    * انوادهبهداشت و تنظيم خ 6

    * شناسي عمومي روان 7

    * مقدمات راهنمايي و مشاوره 8

    * زيست شناسي عمومي  9

    * هاي تعليم و تربيت مباني اصول و روش  10

    * حقوق كودك  11

    * هاي اوليه در مراكز پيش دبستان بهداشت و كمك  12

    * هاي كودكان تغذيه و بيماري  13

    * اسي بازيشن روان  14

    * آمار و ارزشيابي در مراكز پيش از دبستان  15

    * شناسي تربيتي روان  16

    * بهداشت رواني  17

    * هاي تغيير و اصالح رفتار كودكان روش  18

    * شناسي رشد كودك روان  19

    * آشنايي با كودكان استثنايي  20

 *   * دبستان مباني و اصول آموزش و پرورش پيش از  21

    * برنامه ريزي آموزشي مراكز پيش از دبستان  22

    * حركات ورزشي و سرودهاي خاص كودكان  23

    * هاي خالق گويي و نمايش ادبيات كودكان،قصه  24



  
 83...                       آموزش پيش از هاي ها، مباحث و برنامه بررسي و تحليل سرفصل

    * اجتماعي، اخالقي و مذهبي مآموزش مفاهيم علو  25

    * آموزش هنر، نقاشي و كاردستي  26

    * رياضي و علوم تجربي آموزش مفاهيم  27

    * زبان آموزي  28

 *   * )1(آموزش عملي   29

 *   * )2(آموزش عملي   30

    *  كارورزي  31

   *   محل كار و سيستممديريت   32

 *     و ارتباطات جمعي خانواده  33

   *   فنون مراقبت و نگهداري كودك  34

 *     ارتباطات  35

 *     برنامه ي درسي  36

 *     موسيقي و هنرهاي كالمي  37

 *     راهنماي رفتار كودك  38

 *     ارتباط شخصي و كالمي  39

 *     مطالعات اجتماعي  40

 *     هاي متفاوت كودكان توانايي  41

 *     جمعي خانواده و ارتباطات  42

 *     )3(آموزش عملي   43

 *     اقتصاد  44

 *     دبستاني آموزش و پرورش پيش  اجراي برنامه  45

 *     )4(آموزش عملي   46

 *     قوميت و گوناگوني نژاد،  47

 *     اي بر جامعه شناسي مقدمه  48

  *    يادگيري محيطي پيش دبستان  49

  *    )1(ي طبقه بندي پيش دبستان  حوزه  50

  *    آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن  51

 * *    شناسي اي بر روان مقدمه  52

 * *    ايي با محيط پيش دبستان و رشدآشن  53
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  *    يادگيري محيطي درسنين مدرسه رشد و  54

  *    گوناگوني و خودبازتابي):1(فلسفه   55

  *    ي طبقه بندي در سنين مدرسه حوزه  56

  *    )2(طبقه بندي پيش دبستان  ي حوزه  57

  *    انتخاب آموزش و پرورش عمومي  58

  *    طرح و برنامه ريزي،رشد و برنامه  59

 * *    نوپا و رشد نوزاد،  60

  *    )2(فلسفه   61

  *    هاي آموزش و پرورش پيش دبستان كاربرد مدل  62

  *    ارتباطات بين كاركنان  63

  *    )3(ي طبقه بندي پيش دبستان  حوزه  64

  *    دفاع و سرپرستي گذاري، قانون  65

  *    مشمول و مداخله:نيازهاي ويژه  66

  *    پيشرفته -يادگيري محيطي  67

  *    سمينار تركيب كودك،خانواده و جامعه  68

  *    ي طبقه بندي پيشرفته حوزه  69

  *    انتخاب آموزش و پرورش عمومي  70

    *  ها كمك به رشد بچه  71

    *  مندي به بچه ها و درك نيازهاي ايشان ايجاد عالقه  72

    *  تعامل مؤثر با كودكان  73

    *  تقويت رشد بچه ها از طريق تشويق  74

    *  تقويت رشد اجتماعي، هيجاني و رواني كودكان به كمك تشويق  75

    *  حصول اطمينان از سالمتي و امنيت كودكان  76

    *  مراقبت از كودكان  77

    *  هاي اضطراري ها و موقعيت ها، تصادف مقابله با بيماري  78

    *  اطفال شيرخوارمراقبت از   79

    *  هاي ايمني حضور در محل كار با روش  80

    *  طرح مراقبت روزمره  81

    *  انجام فعاليت براي تحريك رشد كودكان و بهبودي فراغت ايشان  82



  
 85...                       آموزش پيش از هاي ها، مباحث و برنامه بررسي و تحليل سرفصل

    *  كننده براي بهبودي رشد كودكان سازمان دادن تجارب تسهيل  83

    *  كند يايجاد تجاربي كه رشد كودكان را تسهيل م  84

    *  شركت در كار محيطي  85

    *  كار در چهارچوب قانوني و اخالقي  86

87  
هاي خطرناك و چگونگي مواجهه با آنها براي  شناسايي موقعيت

 كودكان پيش دبستاني
 *    

    *  ها جهت مراقبت از فرزندانشان كار مؤثر با خانواده  88

    *  هاي مربوط به تشويق اعمال سياست  89

    *  تشويق، رشد زباني و ارتقاء شناخت كودكان  90

    *  هايي براي رشد رفتار مسئوالنه طراحي و اجراي برنامه  91

    *  هايي با نيازهاي اضافي برنامه ريزي براي بچه  92

    *  تشكيل، اداره و كنترل يك محيط امن و سالم  93

    *  هاي خدماتي طرح، انجام و ارزشيابي برنامه  94

باال بردن رشد تجارب  كاربرد موسيقي به عنوان يك واسطه براي  95
    *  كودكان

    *  شود ها مي يادگيري بچه ذاشتن تجاربي كه سبب فزونيگدر اختيار   96

    *  مشاهده ي بجه ها و تفسير مشاهدات  97

ي  حمايت از راستي و درستي و امنيت بچه ها در انجام وظيفه  98
    *  از هامراقبت از ني

    *  ي يك فرآيند مجاز و معتبر اداره  99

    *   در مشاركت با خانواده براي مراقبت از كودك كار  100

    *   كار مؤثر براي مراجعين با تنوع فرهنگي توسط كاركنان  101
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 ي ليسانس درايران،استراليا،كانادا و بريتانيا مقايسه ي عناوين درسي دوره .4جدول 

انيا
ريت

ب
ادا  

كان
 

اليا
ستر

ا
  

 ايران

 نام كشور

 عنوان درس

  رديف

مه 
عال

يي
طبا

طبا
  

وم 
عل

تي
يس

هز
ب

  

 1 شناسي عمومي روان * *  * *

 2 هاي اوليه كمك * *   

 3 اصول و مباني آموزش و پرورش * *   

 4 ها و فنون تدريس روش * *   

 5 مباني مددكاري *    

 6 )1(زبان پيش دانشگاهي  * *   

 7 )1(انديشه هاي اسالمي  * *   

 8 )1(تربيت بدني  * *   

  9 تاريخ تحليلي صدر اسالم * *   

  10 آموزش و پرورش پيش دبستان * * *  *

  11 شناسي تربيتي روان * *  * 

  12 شناسي عمومي جامعه * *  * *

  13 آموزش و پرورش تطبيقي * *   

  14 گروهي عوامل اجتماعي در رشد و پويايي *    

  15 )2(هاي اسالمي  انديشه * *   

  16 )2(دانشگاهي  زبان پيش *    

  17 )2(تربيت بدني  * *   

  18 انقالب اسالمي * *   

  19 ي مادر و كودك بهداشت، تغذيه * * * * 

  20 هاي كودكان بيماري *    

  21 شناسي بازي روان * *   

  22 و درسيآموزشي  ريزي مقدمات برنامه * *   

  23 آموزشي مقدمات تكنولوژي * *   

  24 هاي مصاحبه روش *    
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  25 )1(شناسي رشد  روان * *   

  26 زبان خارجي * * * * 

  27 مديريت مراكز پيش دبستاني * * *  *

  28 گويي و نمايش خالق قصه * *   

  29 مسائل خانواده بهداشت رواني و *    

  30 دبستاني پيش  علومرياضيات و   اهيممف  با  آشنايي * * *  

  31  هاي اجتماعي و اخالقي به كودكان آموزش مهارت * *   *

  32  )2(شناسي رشد  روان * *   

  33  بهداشت عمومي * *   

  34  حقوق كودك *    *

 35 شناسي رواني كودك آسيب *    

 36 آموزش و پرورش كودكان استثنايي * *   

 37 )مطالعه ي موردي( )1(ي كارورز * *  * *

  38  ارتباط و آموزش خانواده *    

  39  ي كودك مشاوره * *   

  40  ريزي در دوره ي پيش دبستاني برنامه *    

  41  اخالق اسالمي * *   

  42  تفسير موضوعي قرآن * *   

  43  هاي آماري در علوم تربيتي روش * *   

  44  تربيتيسنجش و اندازه گيري در علوم  * *   

  45  هاي تغيير و اصالح رفتار كودكان اختالالت رفتاري و روش *    

  46  هاي فني كاردستي و مهارت * *   

  47  مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي * *   *

  48  بهداشت و تنظيم خانواده * *   

  49  آموزش هنر به كودكان *    

  50  متون تخصصي * *   

 51 ها و انجام فعاليت) 2(كارورزي  * * * * *

 52 اختالالت يادگيري *    

 53 مسائل ژنتيك *    
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 54 تهيه و كاربرد وسائل و مواد آموزشي * *   

 55 آشنايي با كامپيوتر *    

 56 آشنايي با مفاهيم زيست محيطي *    

 57 هاي كالمي رشد و پرورش زبان و مهارت *  *  *

 58 رزشي و سرودهاي خاص كودكانحركات و * *   

 59 )ي آموزشي برنامه و اجراي يك دوره( )3(كارورزي  * *   

 60 ادبيات كودكان * *   

  61  طرح پژوهشي مقدماتي *    *

  62  اختالالت يادگيري *    

  63  بهداشت عمومي * *   

  64  آموزش و پرورش ناشنوايان *    

  65  ي ذهني ب ماندهآموزش و پرورش كودكان عق *    

  66  آشنايي با مفاهيم زيست محيطي *    

  67 )پويا(شناسي  مقدمه ي روان     * 

  68  فارسي   *    

 69  تاريخ آموزش و پرورش در ايران و اسالم   *    

 70  شناسي آموزش و پرورش جامعه   *    

 71  اقتصاد آموزش و پرورش   *    

 72  مقدمات مديريت آموزشي   *    

 73  آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري   *    

 74  مقدمات مشاوره و راهنمايي   *    

 75  زبان آموزي   *    

 76  شناسي آموزش خواندن زبان   *    

 77  روش تدريس علوم اجتماعي   *    

 78  )هاي دبستاني ورزش و بازي(تربيت بدني    *    

 79  بهداشت مدارس   *    

 80  كليات فلسفه   *    

 81  شناسي در اسالم انسان   *    

 82  شناسي اجتماعي روان   *    
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 83  شناسي شخصيت روان   *    

 84  مسائل آموزش و پرورش   *    

 85  زيست شناسي   *    

 86  آموزش بزرگساالن   *    

 87  آموزش قرآن   *    

 88 دبستان هاي پيش خالقيت و ايجاد محيط امن براي بچه پرورش     * 

 89  مديريت بخش دولتي     * 

 90  رشد كودك    * * *

 91 دبستاني و ميانگين رشد او كودك پيش     * 

 92 مشاهده و ثبت رفتار كودكان     * 

 93 1ي  ي توسعه برنامه      * 

 94 ي آناتومي و فيزيولوژي مفاهيم پايه      * 

 95 هاي تحقيق براي دانش اجتماعي روش      * 

 96 ي پويا خانوادهزن و شوهر و       * 

  97 بازي و برنامه براي كودكان پيش دبستان     * * 

  98 رشد نوجواني      * 

  99 2ي  ي توسعه برنامه     * * 

  100 ها كودكان با نيازهاي متفاوت در خانواده      * 

  101 ي خانواده مشاوره و ارتباط در جلسه ي مشاوره      * 

  102 عيهاي كمي براي دانش اجتما روش      * 

  103 كودك پيش دبستاني و سردسته بودن      * 

  104 اجراي برنامه      * 

 105 رشد اجتماعي در كودك پيش دبستان      * 

  106 ها و اولياء در ارزيابي شركت بچه      * 

  107 گذاري برنامه ي رشد و توسعه و ارزش      * 

  108 هاي دولت مراقبت از كودك و سياست      * 

  109 دبستان اي علوم آموزش و پرورش پيش احث حرفهمب     * * 

  110  يادگيرندگان و فرآيند يادگيري     *  

  111  )1(شرايط تدريس      *  
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  112  دبستاني مباني هنرهاي خالق براي كودكان پيش     *  

  113  تجارب استراليايي     *  

  114  سالگي 5بدو تولد تا )1(تجارب تخصصي      *  

  115  )2(دبستان  ي تخصصي براي كودكان پيشآماده ساز     *  

  116  )2(تجارب تخصصي      *  

  117  دبستان هنرهاي خالق براي دوره ي پيش     *  

  118  هاي اجتماعي ها و سياست خدمات به بچه     *  *

  119  ها ها و خانواده شناسي بچه جامعه     *  

  120  ها و مفروضات آن موزش و پرورش بومي، سياستآ     *  

  121  )3( دبستان پيش كودكان آموزش و پرورش براي تخصصي سازي آماده     *  

 122  دبستان ي پيش ي تعليم و تربيت براي دوره فلسفه     *  

 123  ي تحقيق معلم پروژه     *  *

 124  ي پيش دبستاني انگليسي براي دوره       *

 125 طبيعت كودك و آموزش و پرورش       *

 126 در زمينه ي يادگيريمتون تاريخي        *

 127 رشد جسماني كودكان پيش دبستان       *

 128 جامعه       *

 129  دبستان شناخت كودك پيشو ي جامعه  مطالعه       *

 130  ها گزارش و مباحثه در مورد يافته       *

 131 طراحي يك مدل تحقيق فردي     *

 132 ي ايشان ادهو خانو دبستان ي خدمات به كودكان پيش ارائه       *

 133 از منزل  كودكان در بيرون كردن نياز تأمين       *

 134 دبستان سروكار دارند كودك پيش كه با براي مراقبيني آموزش       *

 135 ي موردي از كشورهاي مختلف مطالعه       *

*       

، برابر هاي موقعيت ،اصخ نيازهاي( ي مرتبط با ويژه هاي حوزه

كودكان به عنوان ، سلحانهمهاي  برخورد و بومي، هاي زباني اقليت

 )پناهنده

136 

*       
دولتي با كودكان در  هاي غير كار مؤسسات نيكوكاري و آژانس

 جهت رشد كشورهايشان

137 
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 138 هاي فردي پروژه       *

 139 اي توسعه ي همكاري حرفه       *

 140 المللي دورنماي بين       *

 141 دبستاني المللي و تعريف كودك پيش بين گزارش از دورنماي       *

  142 دبستان و خانواده كودك پيش       *

  143 و خانواده ايشان دبستان خدمات مرتبط با كودكان پيش       *

*       
هاي مختلف  تحليل راه(تحقيق روي كودك پيش دبستان 

 )هاي كوچك و بزرگ هاي آزمايش روي پروژه روش

144  

  145  اه اجتماعيسالمتي و رف       *

  146 اقتصاد    *   *

  147 ها سياست       *

  148 ي بازرگاني مدرسه       *

  149 هاي مداوم مركز يادگيري       *

  150 ي جنسيت مطالعه       *

  151 تاريخ       *

  152 ها قانون و زبان       *

� �ـ�اي ����ـ�ن  ه��� ��� ���زش ��
 	� ���وت -٣��از �ـ

()�ره�ي ا��ان، ا& �ا%��، آ��ـ�دا و  د�! ��� ���زش ��

 ��� ���� و+�د دارد؟

مدت دانشگاهي در مقاطع كارداني و  هاي بلند آموزش مربيان پيش دبستان به صورت دوره

از . گيـرد  مدت فشرده و عادي طي يك نيم سال و دو نيم سـال صـورت مـي    كارشناسي و كوتاه

بين بعضي كشورها مشترك و برخي غير  ها در جهت دروس و عناوين درسي نيز برخي از عنوان

  .اشدب مشترك مي

ي كارداني كشورهاي مورد مطالعه، درسـي   در بين دروس دوره 3نظر به مندرجات جدول 

كه متفقاً در بين هر چهار كشور مشترك باشد مالحظه نگرديد اما دروس آموزش عملي، مبـاني  

شناسـي،   اي بـر روان  يـا، دروس مقدمـه  دبستان بين ايـران و بريتان  و اصول آموزش و پرورش پيش
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آشنايي با محيط پيش دبستان و درس نوزاد و نوپا بين كانادا و بريتانيا و درس زبان خارجي بـين  

  .باشند ي موارد متفاوت مي ايران و كانادا مشترك است و در بقيه

ي ي كارشناس گردد، عنواني كه دردروس دوره مستفاد مي 4گونه كه از جدول  همچنين آن

هـاي   هـا اسـت كـه در دوره    باشد،كارورزي و انجام فعاليـت  كشورهاي مورد مطالعه مشترك مي

توانـد   آموزشي تمامي كشورها مورد تأكيد است و بنا به اينكه دانشجو در هنگام كـارورزي مـي  

كار تخصصي خود كسب نمايد  رسانده، تجارب جديدي از هاي خود را از تئوري به عمل دانسته

همچنين درس . باشد اي شرايط كاري واقعي آماده سازد، داراي ارزش و اهميت ميو خود را بر

باشـد كـه در ايـران بـا عنـوان       رشد كودك براي سه كشور استراليا، كانادا و بريتانيا مشترك مـي 

هـايي   ي دروس تفـاوت  شـود و در بقيـه   شناسي رشد مطالبي قريب به اين مضامين ارائه مـي  روان

  .شود ديده مي

ــاوتايــن ت ــأثر از سياســت  ف ــاً مت ــه  هــا غالب ــزي و  هــاي فرهنگــي، اصــول، فلســفه و برنام ري

  .باشند هاي آموزش و پرورش اين كشورها مي مديريت

ي آموزش ضمن خـدمت و پـيش از خـدمت و زمـان آن بـراي مربيـان        طول مدت دوره -4

 دبستان كشورهاي مورد مطالعه چه ميزان است ؟ پيش

  اي ضمن خدمت مربيان پيش دبستان در كشور ايرانمشخصات طول دوره ه: 5جدول 

  مراكز
  

  مجري مشخصات

دانشگاه علوم 

  بهزيستي
  جهاد دانشگاهي  ي دنيا مؤسسه

آموزش و  2منطقه 

  پرورش تهران

  ترم 4ساعت در  42  ساعت 360  زمان
ساعت براي مربي آزاد  212

  ساعت براي مربي مهد 242

روزهاي پنج شنبه هر 

  دو هفته يكبار

  ماه 8  ماه 2هر ترم   ترم 5ماه در  9  دورهطول 
از ابتداي سال تحصيلي 

  تا پايان ارديبهشت
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مدت آموزش ضمن خدمت در ايران با توجه بـه نـوع دوره كـه فشـرده،      مطابق جدول فوق طول

باشـد ولـي بـه     ساعت متغير مـي  360ساعت تا  42المدت باشد متفاوت است و از  عادي يا طويل

  .انجامد ماه به درازا مي 9ا ت 8طور معمول حدود 

  كانادا و بريتانيا ،دبستان در كشورهاي استراليا هاي ضمن خدمت مربيان پيش مشخصات طول دوره: 6جدول 

  كشور

  مشخصات
 بريتانيا كانادا  استراليا

 روز در سال 5 -10  ساعت 12واحد هر واحد  12  زمان
+ ساعت در هفته  16

 كارآموزي

 سال 2 نيم سال 2  ماه آخر هر هفته 12سال به مدت  شروع فوريه هر  طول دوره

سال تا  1ي آموزش ضمن خدمت مربيان در كشورهاي ديگر از  طبق جدول باال طول دوره

به عنوان مثـال كشـور   . باشد سال با توجه به ميزان ساعات آموزش در اين كشورها متفاوت مي 2

سـال ارائـه    آمـوزش را طـي يـك   سـاعت   144سـاعت مجموعـاً    12واحد، هر واحـد   12استراليا 

ــد مــي ــين   .دهن ــادا در ســال ب ــان   5-10كشــور كان ــراي مربي ــوزش را طــي دو نيمســال ب روز آم

ساعت كارآموزي براي مربيان در نظـر گرفتـه    16داند و در بريتانيا هر هفته  دبستان الزم مي پيش

رهاي مـورد  كشـو  هاي پيش از خـدمت در تمـامي   دوره. گردد سال ارائه مي 2شده است كه طي 

مطالعه در دو سطح دانشگاهي با مدارك كارداني طي دو سال آموزش و كارشناسي طي چهـار  

سال آموزش بوده و فارغ التحصيالن اين مراكز دانشـگاهي پـس از فراغـت بـه اسـتخدام مراكـز       

  .ي خود خواهند شد دبستان در آمده و در آنجا مشغول به خدمت در حرفه پيش

هـاي آموزشـي    دبستان در كشورهاي مورد مطالعه براي شـركت دردوره  مربيان مراكز پيش -5

 ضمن خدمت چه شرايطي بايد داشته باشند؟

هاي آموزشي ضمن خدمت كشـور   براي پاسخ به اين سؤال مقدمتاً شرايط شركت در دوره

  .گيرد ايران و پس از آن كشورهاي ديگر مورد بررسي قرار مي
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  مربيان پيش دبستان در كشور ايران هاي ضمن خدمت مشخصات دوره: 7جدول 

  مراكز

مجري 

  مشخصات

  ي دنيا مؤسسه  دانشگاه علوم بهزيستي
جهاد 

  دانشگاهي

آموزش و  2منطقه 

  پرورش تهران

  مطرح نيست  مؤنث  مؤنث  مطرح نيست  جنسيت

  مطرح نيست  مطرح نيست  مطرح نيست  مطرح نيست  سن

ي  تجربه

  كاري

سال گواهي  2در صورت ارائه ي 

  كار از كارورزي معافانجام 
  مطرح است  مطرح نيست  مطرح نيست

  حداقل ديپلم  مطرح نيست  مطرح نيست  مدرك
كارشناسي مرتبط مانند 

  تربيتي شناسي يا علوم روان

  -  مندي عالقه
داراي اهميت 

  است
-  -  

هـاي آموزشـي در ايـران     همانطور كه در جدول بـاال مشـخص اسـت مراكـز مجـري دوره     

هـاي   دبستاني برنامـه  ه و هر يك از آنها در جهت آموزش مربيان مراكز پيشمتفاوت و متنوع بود

هـا اشـتراكات و بعضـي     انـد كـه در بعضـي از قسـمت     كرده مشخص و مدوني را براي خود معين

ي سرفصـل،   هـا كـه در زمينـه    در ايـن اشـتراكات و تفـاوت   . شـود  هايي مشاهده مي ديگر تفاوت

هاي اجراي برنامه و نظاير آن  ص ساعات درسي و زمانعنوان، ميزان دروس و همچنين در خصو

  .شود اي ديده مي باشد، نكات قابل مقايسه مي

هاي آموزشي در ايران از جهت ساعات برنامه در مؤسسات مورد مطالعـه   كلي دوره به طور

  .باشد ي كوتاه مدت، عادي و بلند مدت مي هاي فشرده متفاوت بوده و شامل دوره

جهت جنسيت محدوديتي مطرح نبوده ولي در بعضـي از مراكـز صـرفاً     در بعضي مراكز از

  .شود ها براي خانم ها تشكيل مي دوره

  .از جهت سني نيز در هيچ يك از مراكز مجري حدودي تعيين نگرديده است

باشـد امـا در دانشـگاه علـوم بهزيسـتي در       ي كاري مطرح نمـي  در هيچ يك از مراكز سابقه

  .ي كارآموزي معاف خواهد شد ي كاري فرد از گذراندن دوره هسال تجرب 2صورت ارائه ي
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ي دنيـا مـدرك خاصـي مطـرح نبـوده ولـي جهــاد        در دو مركـز علـوم بهزيسـتي و مؤسسـه    

ي دو، مـدرك كارشناسـي مـرتبط را شـرط الزم      دانشگاهي، ديپلم و آموزش و پرورش منطقـه 

  .اند دانسته

ندي هم تأكيد زيادي نشان داده و بـه  م ي كودك دنيا روي مؤلفه ي عالقه همچنين مؤسسه

  . عنوان يكي از شرايط ضروري به آن توجه داشته است

  كانادا و بريتانيا ،دبستان در كشورهاي استراليا هاي ضمن خدمت مربيان پيش مشخصات دوره: 8جدول 

  كشور

  مشخصات
 بريتانيا كانادا  استراليا

 مطرح نيست مطرح نيست  مطرح نيست  جنسيت

 سال 16باالي  مطرح نيست  يستمطرح ن  سن

 نياز نيست  مطرح نيست  ي كاري تجربه
 7هفته تجربه ي گروهي با بچه هاي زير  2

 سال

  مطرح نيست  مدرك
كالج يا دانشگاه ترجيحاً 

 مرتبط
 مطرح نيست

 مطرح است -  -  عالقه مندي

دارا بودن عدم 

  سوء پيشينه
 نياز است نياز است  نيست نياز

ارائه ي گواهي 

  متسال
 نياز نيست نياز است  نياز نيست

  ساير شرايط

براي كساني كه در 

حيطه ي پيش دبستان 

روز  10كار نمي كنند 

  كارآموزي

ارائه ي مدرك زبان 

 انگليسي
 ندارد
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دبستان در كشورهاي استراليا، كانادا و بريتانيا نيز  هاي مربيان پيش در خصوص شرايط دوره

هايي هستيم و هم شاهد تشـابهاتي   در ايران هم شاهد تفاوتها  همانند مؤسسات مجري اين دوره

  .نمايد ي زيادي مشخص مي هاي آموزشي را تا اندازه ها و دوره كه همسويي اين فعاليت

هاي مدون و طراحـي   آنچه در اين پژوهش مسلم و قطعي است دارا بودن يك سري برنامه

ي دروس مـرتبط بـا حرفـه     ريق ارائهشده جهت ارتقاء سطح علمي و كيفي و تجربي مربيان از ط

  .باشد كه اين خود موجب كارآمد كردن مربيان شاغل در اين مراكز خواهد بود مي

عادي و يا طويل  از جهت فشرده، زمان و طول دوره در اين بررسي نيز با توجه به نوع دوره

  .المدت بودن متفاوت مي باشد

 16ي  ت سن فقط در بريتانيا محدودهجنسيت در هيچ يك از كشورها مطرح نبوده و از جه

ي گروهي بـا   ي كاري نيز تنها در بريتانيا به ميزان دو هفته تجربه تجربه .سال تعيين گرديده است

كانادا كالج  از جهت مدرك تحصيلي نيز فقط در كشور.باشد شرايط مي سال جزء 7هاي زير  بچه

بين اين كشورها، كشور بريتانيا از جهت  در. باشد ي مرتبط داراي اهميت مي يا دانشگاه در رشته

  .اي را تعيين نموده است مندي مؤلفه عالقه

بـراي ايـن كـه    (باشد  داراي اهميت زيادي مي انپيشينه كه به نظر محقق دارا بودن عدم سوء

اهميتـي را نبايـد    اي امكان ورود به چنين مكـان حسـاس و پـر    هر فردي با هر مشخصات و پيشينه

  .گردد دو كشور كانادا و بريتانيا مهم تلقي مي در) داشته باشد

رفتاري و بزهكاري  هاي ي نابهنجاري پيشينه تنها در زمينه كشورها منظور از سوء در بعضي از

بودن و ساير  هاي گروهي، تندخويي، كژرفتاري، خجل باشد بلكه عدم موفقيت در همكاري نمي

  .گردد رفتاري را نيز شامل مي عوارض

باشند معمول است كـه   ي ما مي و كانادا كه دو كشور از كشورهاي مورد مطالعه در استراليا

اسرار و  مدرسه به عنوان محرم مجوز و كسب نظر از مدير ها و ساير مراجع قانوني با صدور دادگاه

تحصيل در مدرسـه بهـره    آموزان، از سوابق افراد در دوران ي دانش هاي محرمانه واقف به پرونده

بلكه براي  كودكستان تنها در ارتباط با مربيان اين شيوه نه.گردند افراد آگاه مي ي پيشينه گرفته و از



  
 97...                       آموزش پيش از هاي ها، مباحث و برنامه بررسي و تحليل سرفصل

قضـايي در   اجتمـاعي و امـور   تمام افرادي كه به مشاغلي از جمله معلم و مربـي، پلـيس، مـددكار   

  .گيرد آيند مورد استفاده قرار مي مي

كشور كانادا چنين درخواستي ي گواهي سالمت نيز بنا به مندرجات جدول،  از جهت ارائه

البتـه  . باشـد  آموزشي دارد اما در كشورهاي ديگر اين طـور نمـي   را از متقاضيان شركت در دوره

جسمي مربي عامل بسيار مهم و مؤثري در انجـام صـحيح وظـايف و عـدم انتقـال       داشتن سالمت

چه بهتر كه اين قبيـل  و . باشد سازي مربي مي ها و يا حذف عوامل مؤثردر ناتوان برخي از بيماري

نمايند ابتدا نسبت بـه صـحت و سـالمت     هاي آموزشي مربيان اقدام مي مراكز كه به تشكيل دوره

تـر و   پيشينه اهتمام بيشتري ورزند تا افراد اليق جسم و عقل و روح مربيان و همچنين نداشتن سوء

ن دارد انتخـاب گردنـد   تري جهت احراز اين مشاغل كه ارتباط بسيار نزديكي با خردساال شايسته

  . ها بتوانند از بودن فرزندانشان نزد آنها اطمينان بيشتري حاصل نمايند و خانواده

را بـراي افـرادي كـه در    ) روز 10(ي كـارورزي   اسـتراليا دوره  در بخش ساير شرايط كشور

كنند و كشور كانادا مـدرك زبـان انگليسـي را جـزء شـرايط الزم       نمي ي پيش دبستان كار حيطه

  .اند قلمداد كرده

  نتايج كلي پژوهش

در اين . پذيرد شود و با يك تعميم تجربي موقتي پايان مي پژوهش معموالً با يك مسئله آغاز مي

تحقيق كه بررسي آموزش مربيان پيش دبستان در چهار كشور مـورد مطالعـه موضـوع مـوردنظر     

هاي  اهد بود كه با پرسشي بعدي تحقيق توسط محقق ديگري خو طور حتم سرآغاز دوره بود به

ي نامحـدودي ادامـه دارد و    ايـن فرآينـد بـه گونـه    . شماري تحقيق خود را به پايان خواهد برد بي

هاي مسـائل   حال بايد از خود پرسيد كه جواب. ي پيشرفت يك نظام علمي است منعكس كننده

ج پـژوهش  پژوهش چه كمكي در حل مشكالت كاربردي مردم كرده است؟ آيا مسئولين به نتاي

مند هستند؟ آيا نتايج به دست آمده منجر به تغييرات و اصالحات مناسب خواهد شد؟ آيـا   عالقه

  به پيشبرد علم كمك خواهد كرد؟ 
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ي كشـورهاي مـورد مطالعـه در     دهـد كـه كليـه    هـاي پـژوهش حاضـر نشـان مـي      نتايج يافته

نظـر كـافي را مبـذول    دبستان از خود دقت  خصوص به كار گماردن مربيان مراكز كودكان پيش

كشور خود سعي و تالش زيادي از خود نشان  داشته و جهت تقويت و تعليم كودكان و نونهاالن

دامنه و در پاره اي از موارد بنيـادين و اساسـي    ها گاهي بسيار محدود و كم اما اين تالش. اند داده

خصـي از مربـي،   صـحيح و مش   همچنين گاهي در اين خصوص به دليل نداشتن تعريف. باشد مي

منـدي و يـا    ي معيني براي تربيت و تعليم ايـن افـراد موجـود نبـوده و صـرف ابـراز عالقـه        ضابطه

در برخي كشورها عالوه بر يك سري . تواند موجب رسيدن او به هدف باشد درخواست فرد مي

 تـرين مـدارك خواسـته    ي گواهي سالمت و عدم سوء پيشينه از عمـده  ي برگه ها، ارائه شايستگي

البته گاهي در يك كشورنيز تنوع زيادي در خصوص جذب نيروي انساني ايـن  . شده بوده است

ي پراكندگي تحصيل اين مربيان خود داراي اهميت  اما به طور كلي دامنه.شود مراكز مشاهده مي

مدت به خدمت در اين مراكز گسـيل داشـته    هاي كوتاه باشد كه گاهي افراد با گذراندن دوره مي

باشـند كـه در ايـن     هاي بلند مدت دانشـگاهي مـي   افراد داراي آموزشاي از موارد  و در پاره شوند مي

  .گردند ها نيز مؤثرتر مي شوند بيشتر و آموزش مي درسي كه گذرانده صورت يقيناً تعداد واحدهاي

ها و يا مؤسسات به موازات هم حركت كـرده و شـرح    اي از موارد برخي از سازمان در پاره

به عنوان مثـال در كشـور ايـران بـا توجـه بـه ايـن كـه         . درستي مشخص نگرديده است هوظايف ب

طـور مشـخص تعريـف نشـده و تعيـين       دبستان يا تحصيالت قبل از دبسـتان هنـوز بـه    دوران پيش

هاي اثرگذار آيا توسط آموزش و پرورش بايـد اداره گـردد يـا خيـر      نگرديده است كه اين سال

توانند يا بايد باشند چرا يك  يد ايفاي نقش نمايند و اگر هر دو ميبهزيستي و وزارت بهداشت با

وحدت نظر و وحدت رويه اي بين اين دو نباشد كه با كمك يكديگر و با تشـريك مسـاعي بـه    

آموزشي كودكان  دهي نگهداري و سرويس من باب مثال. عمل نمايند واحد و اصولي ي يك شيوه

سـال بـا شـروع     5ها و يا مراكز نگهـداري و از سـن    كودكي مهد سال به عهده 5از بدو تولد تا 

آمـوزش و پـرورش باشـد و از ايـن      ها و زير نظر دبستان ها و يا پيش ي كودكستان مدرسه بر عهده

ي خـدمات تـا كـاربر و افـراد جامعـه مشـخص        جهت تكليف براي همه، از مجري و ارائه دهنده
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هـا و   مشـخص امـر، چـه سـازمان     راكـز متوليـان  باشد و بدانند كه بـراي تعلـيم و تربيـت در ايـن م    

ها و يـا مؤسسـات وابسـته هـم، كـار بـه روشـني         باشند؛ همچنين براي خود سازمان مؤسساتي مي

هـا و   هـا و مشخصـات و توانـايي    اكنون كه ما با افراد اين سنين با اين ويژگـي . گردد مشخص مي

هــاي متناســب بــا  مــات و تمــرينهــايي از تعلي هــا ســروكار داريــم بايــد بــه چــه قســمت ناتوانــايي

خصوصيات جسمي، روحي، عقالني، ادراكي، شخصيتي، عاطفي، هيجاني، اجتماعي و نـاتواني  

ي  مربيان اين مراكز در ارائه  تواند ياريگر هايي مي افراد در اين سن خاص بپردازيم و چه آموزش

اشـد تـا كـاربران و يـا     ها و اشتباهات فني و تخصصـي ب  هرچه بهتر خدمات، فارغ از ندانم كاري

اي بتواننـد فرزنـدان خـود را بـه ايـن       اولياء اين كودكان نيز با ميل و رغبت و دور از هـر دغدغـه  

بنـا بـه    .ريزي صحيح تعليمات آتي فرزندان خود، همـواره اميـدوار باشـند    مراكز بسپارند و به پي

ه والـدين اهميـت   دادن او بـ  گرفتن كودك و يا تحويل اعتقاد متخصصين حتي چگونگي تحويل

  . زيادي در ايجاد رغبت به حضور در اين مراكز هم براي كودك و هم براي ولي دارد

گردد، موضوع با اهميـت   ي تربيت مربيان تعيين مي همچنين نوع مواد درسي كه براي دوره

بايسـت   ديگري است كه مرتبط با شرايط كاري مربيان و نوع مسئوليتي كه بـه عهـده دارنـد مـي    

ي درسي و انجام كـار كارشناسـي در    ي مؤسسات شايستگي انتخاب ماده آيا همه. شوند انتخاب

 دبستان را دارند؟ خصوص آموزش مربيان پيش

  هاي پژوهش محدوديت

مـدخل در امـر توسـعه و پيشـرفت      هـا و عوامـل ذي   با توجه به گسـتردگي و متنـوع بـودن زمينـه    

هـاي   ها، مباحـث، برنامـه   بررسي سرفصل دبستان، اين پژوهش به ي پيش آموزش و پرورش دوره

هاي درسي مربـوط بـه تربيـت     و برنامه) دانشگاهي(هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت  دوره

اي از  پـاره . معلم و مربي اين مراكز در كشورهاي ايران، استراليا، كانادا و بريتانيـا پرداختـه اسـت   

  :رو ساخت عبارتند از را در اين ارتباط با مشكالتي روبه انموارد كه محقق
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ي واحد و پاسخگو در خصوص مسائل مربـوط   بودن سازمان يا وزارت يا مؤسسه نامشخص -1

  .دبستان و آموزش مربوط به مربيان اين مراكز ي پيش به كودكان دوره

  محدود بودن كشورهاي مورد مطالعه به كشورهاي انگلستان، كانادا و استراليا -2

 دبستان  حقيقات تطبيقي در حوزه آموزش پيشمعدود بودن منابع و ت -3

  هاي تحقيق پيشنهادات مبتني بر يافته

  پيشنهادات راهبردي

 .دبستاني مشاركت همه جانبه نهادهاي مختلف در حوزه آموزش پيش -

 .دبستان مشخص ساختن يك سازمان مسئول و متعهد نسبت به امور پيش -

كامـل   امكانـات و تجهيـزات   خـدمت مجهـز بـه    اختصاص مراكز خـاص آمـوزش ضـمن    -

 .آموزشي جهت به روزرساني دانش مربيان پيش دبستان

ــأمين و تربيــت مدرســان دوره - ــا همــاهنگي    ت هــاي مختلــف آموزشــي ضــمن خــدمت ب

 .هاي ذيربط دانشگاه

 .و هدفمند در امر تدريس هاي جديد و فعال استفاده از روش -

 .و پرورش پيش دبستان استفاده از مربيان داراي مدرك كارشناسي آموزش -

 . دبستان متناسب با تحوالت علمي و اجتماعي به هنگام ساختن آموزش مربيان پيش -

هـاي عمـومي و اختصاصـي جهـت      ي درسي مدون و يكپارچه جهت برنامه تدوين برنامه -

 هاي اقليمي و اجتماعي  برنامه

  پيشنهادات پژوهشي

ي آمـوزش و پـرورش    و توسـعه هاي مشاركت بخش خصوصي در گسـترش   بررسي راه -

 .پيش دبستان در ساير كشورها



  
 101...                       آموزش پيش از هاي ها، مباحث و برنامه بررسي و تحليل سرفصل

هاي آموزش اثربخش در آموزش و پرورش پيش دبستان در ايران و سـاير   بررسي روش -

 .كشورها

هـاي آموزشـي كشـورهاي     دبستان در نظـام  هاي ارتقاء مربيان پيش ي تطبيقي شيوه مطالعه -

 .مختلف

 .دبستان و بهبود آموزش و پرورش پيش ي درسي ملي در توسعه بررسي نقش برنامه -

 .دبستان آموزشي در دوره پيش ديده در ميزان موفقيت بررسي نقش مربيان آموزش -

ــيش  بررســي رابطــه - ــان پ ــدي كودكــان دوره   ي آگــاهي مربي ــزان توانمن ــا مي ي  دبســتان ب

 .دبستان پيش

ــان دي هــاي كودكــان پــيش ي ســطح آگــاهي و مهــارت مقايســه - ــا مربي پلمــه و دبســتاني ب

  .كارشناسي
  

  

  فارسيمنابع 

 .روش شناسي و تاريخ تحول دانش آموزش و پرورش تطبيقي و بين الملل .)1382. (، احمدآقازاده

 .انتشارات نسل نيكان :تهران

كتـاب   .سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دفتر تحقيقات و برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

 .1366سال  ،جلد اول .آموزشي قبل از دبستانروش و محتواي آموزشي در مراكز 

شناخت آموزش و پرورش پيش از دبستان و اثرات آن در دنياي كودكـان   .)1372( .فرخنده ،مفيدي

 .)82-92صص  2و1دوره جديد شماره (فصلنامه ي پژوهش در مسائل تعليم و تربيت  .امروز

از سري مقـاالت اولـين   .پيش دبستاني عملكرد مربي،بازتاب واقعي مراكز .)1378( .فرخنده ،مفيدي

  .)1380(انتشارات يونيسف  ،كنگره علمي پيش دبستاني

 .دانشگاه پيام نور :تهران .آموزش و پرورش دبستاني وپيش دبستاني .)1383. ( فرخنده ،مفيدي

  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي :تهران. مديريت مراكز پيش دبستاني .)1384( .فرخنده ،مفيدي
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 سايت نظام آموزشي ايران

http://www.iranculture.org/research/edupol/countries.php?c=Iran 
 وريا،تحقيقات و فنسايت وزارت علوم

http://www.uswr.ac.ir/preschool/faaliyat1.htm 

  

 منابع انگليسي
Boyd, B. (1993). Transforming teacher staff development. Education information . 
Robitaille, D. f. & et. al. (1993). Curriculum frameworks for mathematics and science. 

Vancouver : pacific education .press 
 
 


