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ای مربیان های حرفهبا هدف شناسايی صالحیت مقالهاين : چکیده

ه متخصصان، ب ريزی درسی از ديدگاهدبستانی در فرايند برنامهپیش

روش آمیختهههه ااتیهههافی ناهمزمهههان، انسههها  شهههده اسهههت  

ها و نفهر از اسهاتید دانیه اه 12انندگان در بخش ایفی میارات

  ای انتخاب شدنداارشناسان  بودند اه به روش هدفمند و زنسیره

 1397دبسهتانی اههواز در سهال نفر مربیان پیش 180جامعه آماری،

آوری ای انتخاب شدند  ابزار جمعهبودند اه با روش تصادفی طبق

ساختاريافته و در بخش امی، اطالعات بخش ایفی، مصاحبه نیمه

 48مؤلفهه اصهلی و  4ساخته بود  در بخش ایفی پرسینامه محقق

مؤلفههه فرعههی شناسههايی شههدند اههه بههر اسهها  روش ادگههذاری 

ن شد  طبق نتايج، مربیابندیاشتراو  و اوربین ادگذاری و مقوله

ای های حرفههريزی درسهی از صهالحیتا  مراحه  برنامههدر تم

 ادارچندانی برخوردار نیستند و تفاوت آنها با میان ین مطلوب معن

دار اسهت  امتهرين معنها است  همبسهت ی همهه متریرهها، م بهت

و  همبست ی بین دو متریر گزينش و سازماندهی محتوا با ارزشیابی

-ی و ال وهای يهاددهیبییترين همبست ی بین دو متریر نیازسنس

 يادگیری میاهده شد 

ی ريزای، برنامهی حرفهها، صالحیتدبستانیآموزش پیش ها:واژهکلید

 درسی 

S. Saddavi 

A. Parsa (Ph.D) 

A. Beiramipour (Ph.D) 
Abstract: This research is a descriptive-

analytical study that used mixed method. The 

statistical population of the qualitative phase 

includes faculty members and experts in 

preschool education. The quantitative phase 

includes educators of Ahvaz (Iran) during 

2017-2018. A total of 12 individuals we 

selected as the sample in qualitative phase by 

purposive and chain sampling. And in 

quantitative phase, 180 people were selected 

through stratified random sampling. The data 

were collected through semi-structured 

interviews and a researcher questionnaire. In 

qualitative part 4 main components and 48 

components were identified, the qualitative 

findings were coded and categorized based on 

content analysis. The results showed that the 

educators do not have enough professional 

competency at all stages of the curriculum 

process and their mean score was significantly 

lower than the desired level. There were also 

significant and positive correlations between 

all research variables. The least correlations 

were between content selection with 

evaluation and the highest correlation was 

between needs assessment and teaching-

learning patterns. 
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 مقدمه

ههای صهحیج جههت توانند به آموزشهايی هستند اه میترين مکاندبستانی از مناسبمرااز پیش

دبسهتانی از نهد  نوآمهوزان پیشآموزان و هم به مربیان امک انرفع میکالت، هم به اولیای دانش

ی آنهان توان در پییرفت تحصیلمناسب می ی آموزشپذيرتر بوده و با ارائهاودک دبستانی انعطاف

ههای مههم يکهی از دوره( 1391) بهه عقیهده صهافی ( 1394)پیری،  دبستان نیز مؤثر بود در دوره

دبستانی است اهه پیشدوره ان، های آموزش و پرورش جهانی از جمله ايرتحصیلی و تربیتی نظا 

نظران به لحاظ تأثیر تربیتی آن در رشد شخصیت اوداان و ابعاد وجودی آنان مورد توجه صاحب

رو در ها و مقامات آموزش و پرورش ایهورهای مختلها اسهت  از ايهنتعلیم و تربیت، خانواده

 1390ش ايران مصوب اسناد آموزش و پرورش، از جمله سند تحول بنیادين نظا  آموزش و پرور

های اولیه زندگی اودک باعه  توجه به اين دوره مورد تأاید قرار گرفته است  اثرات ش رف سال

شده تا روانیناسان و متخصصان تعلیم و تربیت توجهه خهود را بهه تحقیقهات در ايهن مرحلهه از 

تی و ارثی نبهوده؛ زندگی معطوف انند و اا ر اين تحقیقات به اين نتیسه رسیده اه هوش، اامالً ذا

تر و بلکه شديداً متأثر از شرايط محیطی است و لذا هر قدر محهیط زنهدگی اهودک  نهی و سهالم

رشهتیان و  )مخزن، تر خواهد شدبراسا  نیازهای آنها باشد هوش اودک بییتر و رفتار او متعادل

ی ی اولیهههاپس هر تحول و نوآوری آموزشی را اهه زز  اسهت بايهد از سهال  ( 1393 ااظمی،

ريزی برای دوران اودای و بعد از آن را بر پايه و بنیهان قهوی اودای مورد توجه قرار داد و برنامه

ربیهان آگهاه و متعههد بنا نهاد  بدون ترديد برای آموزش هدفمند اوداان پیش از دبستان، وجهود م

طور مربیان بتوانند بهه ناپذير است و اوداان به محیط يادگیريی نیاز دارند اه در آنضرورتی انکار

طور مؤثر در فرايندهای يهادگیری آنهان گیری در مورد يادگیری آنان بپردازند و بهجدی به تصمیم

 ( 2004، 1)جوردن میارات جويند

انهد می دبسهتانیدوره پیش به اارگیری عناصر برنامه درسی امکی شايان به برنامه درسی در

ر يادگیری است و نقش مهمی را در شک  دادن بهه يهادگیری ترين عام  دو از آنسا اه معلم، مهم

ريزی درسی و هماهن ی میان عناصهر برنامهه درسهی و تواند از طريق برنامهمی اند،فراگیر ايفا می

هها را ادراک م بت به عناصر برنامه درسی در سطج اال  در ، زمینه يادگیری و ايسهاد مههارت

                                                 
1  Jordan 
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های آموزشهی دارنهد  مربیهان بايهد ش مهمی در ایفیت محیطفراهم آورد  مربیان پیش دبستانی نق

تهر ادراک ن هری و از همهه مههمهايی مانند سالمت بدنی، روانی، عاطفی، تخصص، آينهدهويژگی

)زارعهی، نصهر اصهفهانی، میرشهاه جعفهری و لیاقتهدار،  م بتی نسبت به برنامه درسی داشته باشند

درسی و عوام  مؤثر بهر آن، برآمهوزش بهه اوداهان ادراک صحیج مربی از عناصر برنامه  ( 1395

ای از دبستان بهه منزلهه دورهدبستانی تأثیر بسزايی دارد  ن رش م بت مربی به دوره پیشدوره پیش

آمهوز حهاوی های اودک اهمیت بسیار دارد و بايد همانند سهاير مراحه  تحصهی  دانهشآموزش

شهکی نیسهت (  1395، احمدی و نراقی زاده، )میزايی های آموزشی و پرورشی مدونی باشدبرنامه

در تعام  با هم اثربخش خواهند بهود  اطمینهان از برخهورداری مربیهان از ها مسموعه اين مهارت

ههای ها در حد قاب  قبول، از ضروريات موفقیت در اين زمینه است؛ مهارتمسموع اين صالحیت

ی هستند  نقش مربهی قاب  آموزش و يادگیر هاريزی درسی نیز مانند بسیاری از ساير ويژگیبرنامه

نظران بوده و هست  لذا بررسی ايهن های يادگیری، مورد تأاید و توجه صاحبدر طراحی فرصت

 رسد می موضوع به عنوان يکی از متریرهای مهم، ضروری به نظر

 فقدان مربیان مسرب و آموزش ديده و آگاه به مسائ  و معلومات روز، يکی از دزيلهی اسهت

ها باشهیم  صهالحیت شده در اولین گا  از مسیر تعلیم و تربیهت، شهاهد برخهی ااسهتی اه باع 

های انهد  صهالحیتمربیان مسیر و نردبان رشد و ترقی را بهرای فراگیهران، همهوار و مسهاعد می

های شناختی، عاطفی و مهارتی است اه معلم و مربهی بها اسهب ای از توانمندیمعلمی، مسموعه

تواند در جريان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی، عقلهی، عهاطفی، اجتمهاعی و معنهوی ها میآن

هها های شناختی، مسموعهه آگاهیمنظور از صالحیت (1384) فراگیران امک اند  به عقیده ملکی

های ذهنی است اه معلم را در شناخت و تحلی  مسائ  و موضوعات مرتبط بها تعلهیم و و مهارت

ها و عاليق معلم نسبت به مسهائ  و های عاطفی، مسموعه گرايشزد  صالحیتساتربیت توانا می

ها است های مهارتی، آن بخش از صالحیتموضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت است و صالحیت

شود  همچنین مربیان بايهد از های علمی معلم در فرايند يادگیری مرتبط میاه به مهارت و توانايی

ههای های مختلا مانند دانهش عمهومی در حهوزههای گوناگونی در حوزهدانش، بینش و مهارت

های مربی ری، موضوعی، روانیناسی رشد و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت، فنون معلمی و مهارت

های درسی مناسب با اين دوره برخهوردار مديريت اال  و نیز مهارت در طراحی و تدوين برنامه

ريزی درسی پرداخته شده اسهت  اهمیت موضوع، به مهارت در برنامهبه لحاظ  مقالهباشند  در اين 
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 1های مربیان گزارش شده اه در جهدول های گوناگونی از صالحیتبندیدر متون مختلا، دسته

 ها اشاره شده است بندیبه تعدادی از اين دسته

ز ديدگاه  صالحیت1جدول یان ا  های مختلاهای مرب

 توضیحات منبع

ئرت، لوئیس، توه، اکتر، روتسا
سان، راهارجو و پوستیکا1 

(2017)  

های تهدريس متناسهب بها وضهعیت تحصهیلی اوداهان، اسب دانش استفاده از روش
ريههزی و تسربههی مههورد نیههاز اوداههان، توانههايی برنامههه هههای عملههی واسههب مهههارت

 گیری،های آموزشی خالق، توانايی تصمیمپذيری، استفاده از روشمسئولیت

 (2016لند و زنگ )فان، نای
 کوبولد و بوئاتنگ2016،2(

ن، های مختلا آموزشی، رفتهار عادزنهه در برخهورد بها اوداهاموقعیت ح  مسأله در
ه ههای اثهربخش در اوداهان، روحیهعالقه به ايساد ان یزه جههت يهادگیری و فعالیهت

ل انعطاف پذير، شاد و در عین حال ههوش و ذاهاوت بهاز، توانهايی مهديريت و انتهر
و  های اوداان، توانايی شناختن اسهتعدادها  در ، گوش دادن و پذيرش ديدگاهالا

 های اوداان، امنیت مالی، امنیت شخصیتوانمندی

ا ههزاويه درک اافی از مفاهیم اساسی علم رياضی، زبان، هنر و ادبیات، دانش ياد دادن عبدالحق3 )2014(
ههای رزشااان، رعايهت اسهتانداردها و به اوداان، برخورد صبورانه و مهربانانه با اود

ص اخالقی و آنچه در عرف ارزش و اهمیت دارد در عم  و رفتار خود به عنوان شهخ
 ال ويی در برابر اوداان، مهارت در استفاده از اامپیوتر و تکنولوژی

، به نقل از 2014 ونسکو )ی
آخش، حسینی، خوبی نژادیان و 

(1397شهیدی،   

شهود اهه يکهی از می مؤلفه را شهام  8 ،سی دوران اولیه اودایابعاد ایفیت برنامه در
، شام  پییرفت در خوانهدن، نوشهتن، حسهاب اهردن وها ارزشیابی و ایفیت بازده آن

ورد بهه های پییرفت تحصیلی، ارائه بهازخاستفاده از سنسش تکوينی برای ارتقای بازده
 ست العمر و اعتماد به نفس اوداان اوالدين، يادگیری مادا 

 (2011) 4مانگیون و گارسیا
 ارکان و آکیول5 )2017(

 

هها، و داشهتن عهدل و انصهاف، رشد و آموزش اودک، احترا  به فرهنه  و گوناگونی
ههای رتارتباط، تعام  و ارشاد، همکاری با خانواده و میارات با جوامهع، توسهعه مها

خها   سايی نیازهایزبانی اوداان، میاهده،  ربال ری، ارزيابی صحیج از اودک، شنا
، های آموزشی و درسی، فراهم سازی ايمنیو وضعیت ويژه در اوداان، طراحی محیط

ای، بهداشت و ترذيه برای اودک، رهبهری و ههدايت فراينهد آمهوزش، توسهعه حرفهه
 مديريت سرپرستی

                                                 
1. Akter, Rutsaert, Luis, Htwe, San, Raharjo & Pustika 

2. Fan, Nyland & Zeng 

3. Abdul-Haq 

4. Mangione & Garcia 

5. Erkan & Akyol 
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 توضیحات منبع

 (2011) 1کوکوکتران
 

ايش، ره رفتارهشناسی و تکمی  اارها به موقع، قبول مسئولیت درباشناسی، وقتوظیفه
های ارتباطی درست و مناسب، شناخت اهمیهت صداقت داشتن، برخورداری از مهارت

داشههتن اههال  در جهههت درسههت، مصههمم بههودن در آمههوزش پههیش از دبسههتان، ن ه
ه بها اراد پذيری، احترا  گذاشتن به نظهرات دي هران، مصهمم وگیری، مسئولیتتصمیم

ش، ماد به نفهس، شهناخت و آگهاهی از معهايبهای خود، داشتن اعتبودن، عم  به وعده
 دهی داشتن، داشتن همکاری و تیريک مساعیسازمان

  یآموز و آگاهی از تدريس و يادگیرای شام  دانش محتوا، شناخت دانشدانش حرفه هانتلی2 )2008(

 گیریای شام  طراحی يادگیری، ايساد محیط يادگیری و ارزشیابی يادعم  حرفه
هها، ارتباطهات و ای، میهارات، رهبهری، ارزششهام  يهادگیری حرفههای تعهد حرفه
 اخالقیات

 مههبی اودک، محیط يادگیری و برنای اودک، میاهده و ارزياهای رشد و توسعهحوزه بلم3 )2005(
يمنهی و سهالمتی، احهوزه درسی، تعام  م بت و راهنمايی، ارتباط با خانواده و جامعه، 

 ای و رهبری، اجرا و مديريتی حرفهگری، توسعهایترذيه، حرفه

 (1397آقایی، سلیمی و قادری، 
(2012پاول )  

 

ی، های ارتبهاطی، دانهش محتهوايی آموزشهتدريس خالقانه، دانش پداگوژيکی، توانايی
 ، های بومی و فرهن ی، توانايی مديريت اهالهای شخصیتی، آشنايی با ويژگیويژگی

ههای های تربیهت بهدنی، مهارتهنری، مهارتهای رويکرد عاطفی و حمايتی، مهارت
زيسههتی، هههای محیطهههای بهداشههتی و ايمنههی، آگاهیتههأملی، مهارتعمههومی، خود

ههای ارزيهابی و سهنسش های عملی تدريس به اوداان، اخالق مداری، مهارتمهارت
 ها دبستانیيادگیرندگان، آشنايی با فناوری آموزشی پرااربرد در پیش

(1395) زارعی و همکاران های فردی شام  مهارت زبانی، مههارت اجتمهاعی، ظهاهر متناسهب و آراسهته، ويژگی 
 داری همهراه بها صهبر و حوصهله،عالقه و مهربانی، تحصیالت متناسب، مهارت اال 

های تخصصهی شهام  اعتماد به نفس و احسا  مسئولیت، مهارت حراتی  توانمنهدی
اف پیش دبستانی، مهارت زبهانی و دانش، شناخت خود و شناخت اودک، شناخت اهد

ههای تهدريس و ها، خالقیهت، تسربهه، شهناخت روشآموزی، شناخت انواع بازیزبان
 تربیتی 

فالح، احمدی، رضازاده شیراز 
(1394)  

ای، های حرفهههای مديريتی، صالحیت مرتبط با سالمتی اودک، صهالحیتصالحیت
های های اجتماعی صهالحیتتهای ارتباطی، صالحیهای فناوری، صالحیتصالحیت
های های فکهری، صهالحیتهای اخالقهی، صهالحیترفتهاری، صهالحیت -شخصیتی

 های هنری، صالحیت مرتبط با رشد و توسعه اودکآموزشی، صالحیت

                                                 
1. Kucukturan 

2. Huntly 

3. Bellm 
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تحقیهق خهود بهه ايهن نتیسهه  ( در1386) و فیروزبخهت( 1391) پوشنه، خسروی و پورولی

حهوزه ههای زز  در دبسهتانی از آموزشان مرااهز پیشاند اه نسبت قاب  تهوجهی از مربیهرسیده

های دانش، ن رش و توانش، برخوردار نبهوده و نیهاز بهه آمهوزش دارنهد  تخصصی، اعم از حیطه

گهزارش داده اسهت اهه  (2006) 1همچنین مؤسسه ملی تحقیقات آموزش دوران اهودای آمريکها

ريکا، آموزش مربیان اسهت؛ مربیهانی اهه دبستانی آمهای پیشيکی از عوام  مؤثر در ایفیت برنامه

شهناختی  -های زبهانیاند، راهکارهای مناسبی برای رشد مهارتهای زز  را دريافت اردهآموزش

ی اههداف و محتهوای در پژوهش مقايسهه( 1395) و همکاران و اجتماعی اوداان دارند  میرزايی

دبستانی شهر ارمان نیان دادند اهه یششده در مرااز پقصدبرنامه درسی شده با اجرابرنامه درسی 

ه و به دلیه  ناآگهاهی، به پیش دبستان را به چند مورد محدود اردهدوره مربیان و مديران، اهداف 

اول  تواند باع  بروز میکالت در پايههانند و همین مسأله میها توجه يکسانی نمیی هدفهمه

شود اه مربیان فاقد شناخت اافی از اهداف دوره های اين تحقیق استنباط میابتدايی شود  از يافته

 دبستانی هستند پیش

ريت های دوره پیش از دبستان ايران را مهواردی ماننهد مهديترين آسیباز مهم (1396) آخش

 ان، وضهعیتاالن پیش از دبستان، برنامه درسی دوره پیش از دبستان، نیروی انسانی پیش از دبست

اند  به عقیهده وی های مربوط به محیط خانواده و والدين ذار میحقوقی پیش از دبستان و آسیب

های اسهتتهرين سیهها از مههمتوجه به اهداف، استانداردها، نیروی اار، خانواده و نتهايج پژوهش

 ایورهای پییرفته در دوره پیش از دبستان بوده است 

ديسهتانی اسهتان  های مرااهز پهیشدر تالشی برای آسیب شناسهی برنامهه( 1393) اريم زاده

های بسهیاری ماننهد دبستانی دارای آسیبهای مرااز پیشاه یلويه و بويراحمد نیان داد اه برنامه

توجهی به بح  و گفت و برای رشد زبان، ندادن فرصت به اوداان برای حه  مسهئله، مناسهب بی

ودن محتهوا، نبودن محتوا با سن اوداان، عد  مطابقت بین محتوا و اههداف، جهذاب و متنهوع نبه

در هن ها  مستقیم، عهد  تعامه  بهین اوداهان و مربیهان های تدريس  یراستفاده نکردن از روش

ههای ههای مختلها، بههره ن هرفتن از روشههای يهادگیری در مکانتدريس، انسا  ندادن فعالیت

ی، های آموزشريزی مناسب برای انسا  فعالیتيادگیری چندروشی و تلفیقی، عد  برنامه -ياددهی

                                                 
1  National Institute for Early Education Research (NIEER) 
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تسرب ی بییتر مربیان برای اجرای طرح در ، عد  ارزشیابی از اوداان بهه صهورت مهداو  و بی

های جديدتر برای اين ريزیهای مختلا هستند  بنابراين برای ح  میکالت، لزو  برنامهدر زمان

 دبستانی دولتی بايد بییتر مورد توجه قرار گیهرد  چنانچهه عملکهردمقطع و تأسیس نهادهای پیش

های صحیج، هدفمند، شناخت نیازهای واقعی اوداان و توجه به عناصر ريزیمربیان بر پايه برنامه

ای بهرای رشهد و های خهوب و ارزنهدهاساسی برنامه در اين دوره متمراز و استوار گردد، تسربهه

 آيد تحول اوداان پديد می

اخیههر توسههط های اگرچههه بهها مههرور پییههینه، متوجههه حراههت بههزرا و جهههانی در سههال 

ای بهرای سازی امکان رشد و ارتقها  حرفههنظران و پژوهی ران در فراهمگذاران، صاحبسیاست

هها مبناههايی شويم و در عم ، بییهتر ايهن مطالعهات و پژوهشساز میمربیان اين دوره سرنوشت

ن تعلهیم اندراارادبستانی، برای مسئوزن و دستهای مربیان پیشبرای ارزشیابی و تعیین صالحیت

انهد؛ امها پژوهیهی اهه و تربیت و همچنین مربی برای بهتر شناختن وضعیت خهود فهراهم آورده

ريزی دبسهتانی در فراينهد برنامههای مربیهان پیشهای حرفههطور مستقیم به شناسايی صهالحیتبه

 دبسهتانیدرسی بپردازد میاهده نید  به دلی  فقدان يک برنامه درسی رسمی واحهد در دوره پیش

ههای درسهی خهود، از آزادی در سطج ایور، مرااز و مناطق مختلا، در طراحی و تدوين برنامه

عم  بییتری برخوردارند  گزينش محتوا، تعريا اهداف و مقاصد تربیتی همسو بها اههداف الهی 

ههای نظا  تعلیم و تربیت، گزينش يا تدوين محتوا و سازماندهی آن و همچنهین اسهتفاده از روش

شهوند اهه همهه ريهزی درسهی محسهوب مهیترين اراان برنامهصحیج و معتبر، از مهمارزشیابی 

ريزی درسی از رويکردهای فنی تايلر و تابا، رويکرد پراتیکهال شهواب، ال هوی های برنامهديدگاه

گرای واار، رويکردهای مفهومی گودلد و جانسون تا حتی رويکردهای انتقادی مهدرن، بها طبیعت

در شیوه و رابطه بین اين عناصر و اراهان، بهر اصه  و ضهرورت وجهود آنهها وجود اختالف نظر 

ريهزی درسهی، دبستانی در فرايند برنامههتوافق نظر دارند  از اين روست اه توانمندی مربیان پیش

های مدون آموزشی بر رشد و تحول اوداان خردسهال يابد  تأثیر عمیق برنامهمی اهمیتی مضاعا

ی دوران اولیه اودای در پییه یری و يها اهاهش میهکالت رفتهاری و از يک طرف و نقش حیات

های اثهربخش بهرای آمهوزش و های درسی و روشهای بعدی زندگی، ارائه برنامهتحولی در سال

رشد و بالندگی اين دسته از اوداان را ضروری ساخته است  در اين میان معلم يا مربی بهه سهبب 

وزان، مدرسه و تسربیات ارزشهمندی اهه در سهايه تعامه  بها آمآشنايی با مسائ  و نیازهای دانش
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توانهد می های درسی اسهت اههترين عنصر در موفقیت برنامهآورد، مهميادگیرندگان به دست می

آموزان را به شکلی هنرمندانه در ساخت و تسربه لذت يادگیری همراههی و ههدايت نمايهد  دانش

ريزان درسی بر طراحی برنامهه درسهی و همچنهین برنامه دبستانی، به م ابهتسلط مربیان دوره پیش

ههای مربهوط بهه آن، مسهتقیماً اثربخیهی ريزی و انسا  فعالیتهای آنها در برنامهن رش و مهارت

بهه شناسهايی  لهذا پهژوهش حاضهر ( 1394)فالح و همکهاران،  دهدمرااز را تحت تأثیر قرار می

ريزی درسی در چههار مرحلهه )تعريها و تهدوين مهای مربیان در فرايند برناهای حرفهصالحیت

يادگیری و ارزشیابی( به طور مهرجج، مطهابق بها ديهدگاه -اهداف، تدوين محتوا، ال وهای ياددهی

تولید فنی منطبق بر آرا  تايلر پرداخته است تا با شناختی بهتر و بییهتر از ايهن حرفهه، امکهی بهه 

های تعلهیم و تربیهت و مسهئوزن آمهوزش یت، برنامههاندرااران تعلیم و تربمربیان، مديران، دست

 پرسش تحقیق در دو بخش ایفی و امی پاسخ داده شده است  8رسانده باشد  به اين منظور به 

 سؤاالت پژوهش

رسهی، برنامهه ددبستانی در حوزه تعیین و تعريا اهداف های زز  برای مربیان پیشصالحیت -1

 ؟چیست

 مههتهدوين محتهوای برنادبسهتانی در حهوزه انتخهاب يها بیان پیشهای زز  برای مرصالحیت -2

 ؟درسی چیست

مهان، درسهی )مهديريت ز دبستانی در حوزه اجرای برنامههای زز  برای مربیان پیشصالحیت -3

 ؟روش و مواد آموزشی مطلوب( چیست ساختن محیط مساعد، انتخاب فراهم

 ؟های درسی چیستزشیابی از برنامهدر حوزه ار دبستانیهای زز  برای مربیان پیشصالحیت -4

نامهه برههای زز  بهرای تعیهین و تعريها اههداف دبستانی به چه میزان از مهارتمربیان پیش -5

 برخوردار هستند؟ درسی

 رنامههههای زز  در انتخهاب و تهدوين محتهوای بدبستانی به چه میهزان از مهارتمربیان پیش -6

 برخوردار هستند؟ های يادگیری(درسی )فرصت

 درسی )مهديريت زمهان، های زز  در اجرای برنامهدبستانی به چه میزان از مهارتمربیان پیش -7

 فراهم ساختن محیط مساعد، انتخاب روش و مواد آموزشی مطلوب( برخوردار هستند؟
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 برخهوردار درسهی های زز  در ارزشیابی از برنامههدبستانی به چه میزان از مهارتمربیان پیش -8

 هستند؟

 پژوهش روش

 شهده در پهژوهش حاضهر، از روش آمیختهه با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و سؤازت مطرح

هها ابتهدا امی( استفاده شهده اسهت  بنهابراين در تهوالی گهردآوری داده-ااتیافی ناهمزمان )ایفی

ا بهانسها  مصهاحبه  شهوند  در مرحلهه اول بهاهای امی گردآوری میهای ایفی و سپس دادهداده

دبستانی بهه ريزان درسی، مدرسان و اارشناسان تعلیم و تربیت در حوزه پیشنظران، برنامهصاحب

شد  در  ريزی درسی پرداختهدبستانی در فرايند برنامهای مربیان پیشهای حرفهشناسايی صالحیت

ههای ایفهی داده آوری اطالعات حاصه  از مصهاحبه و تسزيهه و تحلیه مرحله دو  بعد از جمع

 ی شد دبستانی، اطالعات زز  گردآورای طراحی شد و با میارات مربیان مرااز پیشپرسینامه

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

ريزان نظران تعلیم و تربیهت، برنامههانندگان در اين تحقیق در بخش ایفی شام  صاحبمیارات

ه ن رشهته برنامهه ريهزی درسهی(، مدرسهان دانیه ادرسی )اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیال

دبسهتانی پهیشحهوزه فرهن یان و اساتید دانی اه شهید چمران اهواز و اارشناسان تعلیم و تربیت 

 حصهیلیدبستانی شههر اههواز در سهال تمربیان مرااز فعال پیشالیه بوده و در بخش امی، شام  

 ست نیان داده شده ا 2در جدول  ن سالاي دبستانی اهوازبود  آمار مرااز پیش 1398-1397

 (1397 – 98دبستانی اهواز )  آمار مرااز پیش2جدول 

نواحی شهری              

 مراکز
 تعداد مربیان 4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 

 220 81 26 68 89 ضمیمه

 868 74 44 79 96 مستق 

 1088 125 70 147 151 جمع

صورت ريزان درسی، بهنظران، اارشناسان و برنامهب صاحببرای بخش ایفی تحقیق، انتخا

هها گیری تها زمهان اشهباع دادهنمونه ای و گلوله برفی بود هدفمند و با استفاده از روش زنسیره

ها، مصاحبه متوقا نفر رسید اه به دلی  تکراری شدن داده 12ادامه يافت  تعداد افراد نمونه به 
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ای اسهتفاده شهد  از گیری تصادفی طبقهب مربیان از روش نمونهبرای انتخاشد  در بخش امی، 

صهورت تصهادفی انتخهاب ( به4و  1بین چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز، دو ناحیه )

شده و در هر ادا  از اين نواحی، مربیان مرااز  یردولتی )مسهتق ( و مرااهز دولتهی )ضهمیمه( 

دبستانی با توجه بهه جامعهه آمهاری بهر اسها  پیش انتخاب شدند  حسم نمونه انتخابی مربیان

پرسیههنامه  180نفههر تعیههین گرديههد اههه در مسمههوع تعههداد  181جههدول ارجسههی و مورگههان 

  آوری گرديد جمع
   سیمای میارات انندگان در بخش ایفی3جدول 

سابقه  سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی جنسیت کد

 تدریس

 10 أت علمی دانی اهعضوهی داتری تکنولوژی آموزشی مرد 1

 15 عضوهیأت علمی دانی اه داتری تکنولوژی آموزشی مرد 2

 - دانیسو داتری  ريزی درسیمهبرنا مرد 3

 - دانیسو داتری  ريزی درسیبرنامه مرد 4

 30 عضوهیأت علمی دانی اه داتری فلسفه تعلیم و تربیت مرد 5

 10 نی اهعضو هیأت علمی دا داتری  ريزی درسیبرنامه مرد 6

اارشنا  مسئول آموزش و   اارشنا  ارشد آموزش ابتدايی مرد 7

-پرورش و مؤلا اتب پیش

 دبستانی 

17 

اارشنا  مسئول آموزش و  اارشنا  ارشد آموزش ابتدايی مرد 8

 پرورش

13 

اارشنا  مسئول آموزش و  اارشنا  ارشد  روانیناسی زن 9

-پرورش و مؤلا اتب پیش

 دبستانی

12 

 - دانیسو اارشنا  ارشد دبستانییشپ زن 10

اارشنا  مسئول آموزش و  اارشنا  ارشد دبستانیپیش زن 11

پرورش و مؤلا اتب پیش 

 دبستانی

15 

اارشنا  مسئول آموزش و  داتری روانیناسی  مرد 12

 پرورش 

15 
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 ابزار پژوهش

زيت را مصاحبه اين ساختاريافته بود  اين سبک از مابزار بخش ایفی اين پژوهش، مصاحبه نیمه

ؤازت سهتا هن ا  مصاحبه، بتوانهد متناسهب بها شهرايط، اههداف و داد دارد اه به محقق اجازه 

د  در تری به محقق بدهنپژوهش، مصاحبه شوندگان را هدايت اند تا اطالعات گسترده و عمیق

مسهتخر   هایساخته استفاده شد  اين پرسینامه بر اسا  يافتهاز پرسینامه محقق ،بخش امی

انتخهاب  دسته )تعیین اهداف، 4گويه در  48ها و همچنین مبانی نظری و تسربی، با از مصاحبه

ی و يادگیری و ارزشهیابی( بها مقیها  لیکهرت، طراحه –و سازماندهی محتوا، ال وهای ياددهی

 صهوری وی تنظیم شد  به منظور تعیین روايی يا اعتبار دو ابزار مصهاحبه و پرسیهنامه از روايه

زار اعتبهار يهک محتهوای ابه (1385) حتوايی استفاده شد  به گفتهه سهرمد، بازرگهان و حسهازیم

شود  بر همین اسا  گیری معموزً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میاندازه

ر دمصهاحبه   برای تعیین اعتبار سؤازت مصاحبه از روش تعیین اعتبار محتوا استفاده شد  سؤازت

ز ، نظران امر، قرار گرفهت و پهس از انسها  اصهالحات زار چند نفر از متخصصان و صاحباختی

شهوندگان تأيید شد  برای اطمینان از پايايی مصاحبه، ادهای استخرا  شهده، در اختیهار مصهاحبه

مه نیهز، يی پرسیناقرار گرفت تا درستی ادها و تطابق با نظرات آنها را تأيید انند  برای تعیین پايا

پرسیهنامه  و نیهانه پايهايی بسهیار بهازی 94/0از ضريب آلفای ارونباخ استفاده شد اه مقدار آن 

 است 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ههای حاصه  از مصهاحبه از روش ادگهذاری اشهتراو  و در اين پژوهش، برای تحلیه  داده

ا اطالعات به دست ها ابتداستفاده شد  به اين ترتیب اه پس از انسا  مصاحبه( 1998) 1اوربین

آمده از مصاحبه روی اا ذ پیاده و به وسیله ادگذاری باز )در ادگذاری باز نیهز مفهاهیم درون 

شوند(، هر يهک بندی میها و اسناد و مدارک بر اسا  ارتباط با موضوعات میابه طبقهمصاحبه

شده بودند، نعنصر برنامه درسی اه از پیش تعیی 4ها ادگذاری شد  سپس بر اسا  از مصاحبه

ها پرداخته و فراوانی آنها میخص گرديد و در پايان به تحلی  متون حاصه  بندی مؤلفهبه دسته

                                                 
1. Strauss, Corbin 
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های بخش امی، از آمار توصهیفی، شهام ، ها پرداخته شد  برای تسزيه و تحلی  دادهاز مصاحبه

 گروهی استفاده شد  میان ین، انحراف معیار و فراوانی و درصد و آزمون تی تک

 هاافتهی

 امههدبسهتانی در حهوزه تعیهین و تعريها اههداف برنهای زز  برای مربیهان پیشصالحیتسؤال اول: 

 ؟چیستدرسی 

 دبستانی در تعیین و تعريا اههداف برنامهه درسهیشده مربیان پیشهای شناسايیصالحیت

 نیان داده شده است  4در جدول 
 تانی در تعیین و تعريا اهداف برنامه درسیدبسشده مربیان پیشهای شناسايی  صالحیت4جدول 

 نیازهای موردصالحیت مقؤله اصلی

 تعیین و تعریف اهداف

 آشنابودن با نظريات فلسفی و تربیتی در حوزه اودک -1

 شناسی اودکداشتن دانش اافی از روان -2

 داشتن شناخت نسبی از رويکردهای مختلا تنظیم هدف -3

 هابندی هدفبندی و دستهواع طبقهآشنايی اافی با ان -4

 توانايی تعیین اهداف متناسب با منابع موجود -5

 توانايی تدوين اهداف قاب  حصول -6

 هايی اه قاب  ارزشیابی باشندتوانايی تدوين هدف -7

 دبستانیآشنايی اافی با اهداف الی دوره پیش -8

 بستانی و آموزش ابتدايیدتوانايی برقراری ارتباط بین آموزش پیش -9

 اننده از اهدافداشتن اطالع اافی از منابع حمايت -10

 ها متناسب با عالئق، نیازها و توانايی اوداانتوانايی تدوين هدف -11

 دانش مقدماتی در خصو  چ ون ی استخرا  اهداف از نیازها -12

 های الی به جزئی و رفتاریتوانايی تبدي  هدف -13

 آشنايی با اهداف الی و اصول حاام بر آموزش پیش دبستانی -14

 ها و تحقیقات در تدوين اهدافتوانايی ااربرد نظريه -15

دبسهتانی در حهوزه انتخهاب و سهازماندهی های زز  بهرای مربیهان پیشصالحیت سؤال دوم:

 ؟چیستمحتوای آموزشی 
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اب و سهازماندهی محتهوای برنامهه دبستانی در انتخشده مربیان پیشهای شناسايیصالحیت

 نیان داده شده است  5در جدول  درسی

 
 سیدبستانی در انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درشده مربیان پیشهای شناسايی  صالحیت5جدول 

 نیازهای موردصالحیت مقؤله اصلی

تعیین و تعریف 

 محتوای برنامه درسی

 ن محتوادانش مقدماتی در خصو  چ ون ی تدوي -1

 توانايی تدوين محتوا بر اسا  رشد شناختی اوداان -2

 دبستانیهای محتوايی در حوزه آموزش پیشدانش مقدماتی از سرفص  -3

 دانش تکنولوژيکی در جهت تولید محتوای مناسب -4

 توانايی تیخیص محتوای مطلوب و نامطلوب در راستای اهداف -5

 اه با برنامه درسی تعادل و همخوانی داشته باشدتوانايی تدوين محتوايی  -6

 دانش در خصو  جنس محتوا، چیستی محتوا، انواع و اقسا  محتو -7

 دانش در خصو  گزينش محتوا -8

توانايی تدوين محتوايی اه به رشد همهه جانبهه اهودک و پهرورش حهوا  پنس انهه  -9

 بیانسامد

 ز محتوای دوره دبستان باشدنیاتوانايی تدوين محتوايی اه پیش -10

 

-ههای يهاددهیدبسهتانی در حهوزه ال وهای زز  برای مربیهان پیشصالحیتسؤال سوم: 

 ؟چیستيادگیری )فضا، مديريت زمان، اجرا( 

 يهادگیری در-دبستانی در انتخاب ال وهای يهاددهیشده مربیان پیشهای شناسايیصالحیت

 نیان داده شده است  6جدول 

 يادگیری-دبستانی در انتخاب ال وهای ياددهیشده مربیان پیشهای شناسايیحیت  صال6جدول 

 نیازهای موردصالحیت مقؤله اصلی

الگوهای 

-یاددهی

 یادگیری

 توانايی سازماندهی زمان با توجه به اهداف آموزشی -1

 های آنانتاوداان برای پی بردن به عالئق و خواس توانايی برقراری ارتباط مناسب و گر  با -2

 های اودااناسا  توانايی هايی برمهارت در طراحی محیط و فعالیت -3

 يادگیری -ها در فرايند ياددهیمهارت در استفاده از انواع بازی -4

 توانايی خلق يک فضای بازی سازمان يافته برای اوداان -5
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 نیازهای موردصالحیت مقؤله اصلی

 سن اوداانهای آموزشی متناسب با توانايی استفاده از ابزار و رسانه -6

 اسا  رويکرد اودک محوری داشتن رويکرد اودک محوری و تنظیم زمان بر -7

 های سازنه، ماهانه و هفت یآشنايی با انواع برنامه -8

 های آموزش و مراقبت از اوداان با بزرگسازندرک تفاوت شیوه -9

 انتوانايی تطبیق محیط اال  برای حمايت از نیازهای فردی اودا -10

 مهارت در به اار بردن انواع روش تدريس نوين  -11

رنامهه عنوان مسهری بها برای هر اودک به طور منحصر به فرد بهتوانايی اجرای مؤثر روش -12

 درسی

ه درسی دبستانی در حوزه ارزشیابی از برنامهای زز  برای مربیان پیشصالحیتسؤال چهارم: 

 ؟چیست

نیهان  7 دبستانی در حوزه ارزشیابی از برنامه درسی در جدولربیان پیشهای زز  برای مصالحیت

 داده شده است 
 دبستانی در ارزشیابی از برنامه درسیشده مربیان پیشهای شناسايی  صالحیت7جدول 

 های مورد نیازصالحیت مقؤله اصلی

ارزشیابی برنامه 

 درسی)کودک(

 های سنسش اودکآشنايی با شیوه -1

 ها به شیوه صحیجنايی اار برد ابزار ارزشیابی و استفاده از آنتوا -2

 های مختلاتوانايی سنسش هر اودک در موقعیت -3

 جامعه( ونفعان )اودک، خانواده، مدرسه توانايی ارائه نتايج ارزشیابی و سنسش به ذی -4

 صورت اتبی و شفاهیتوانايی بیان میاهدات خود از اوداان به -5

 توانايی تحلی  نتايج ارزشیابی و اصالح برنامه بر اسا  اين نتايج -6

 توانايی ارزشیابی از میزان تحقق اهداف مورد انتظار از برنامه درسی -7

 اه چه چیزی ارزش ارزشیابی داردشناخت مفهو  ارزشیابی و اين -8

 القیت محورآشنايی با ال وهای ارزشیابی مبتنی بر برنامه درسی رشدگرا و خ -9

 هايی اه بییتر مورد توجه اوداان استتوانايی ارزيابی فعالیت -10

 لیستهای اوداان در چکتوانايی فهرست مهارت و توانايی -11



    در  یدبستانشیپ انیمرب یاحرفه یهاتیصالح يیشناسا

55 

 

های زز  برای تعیین و تعريا اههداف دبستانی به چه میزان از مهارتمربیان پیش سؤال پنجم:

 برخوردار هستند؟برنامه درسی 

ا گروههی، میهان ین مؤلفهه تعیهین و تعريهبا استفاده از روش آزمون تی تک 8در جدول 

 مقايسه شده است  5/3اهداف برنامه درسی با میان ین مفروض مطلوب 

 (5/3) ی تعیین و تعريا اهداف برنامه درسی با میان ین مطلوب مفروض  مقايسه میان ین مؤلفه8جدول 

 تفاوت میانگین میانگین داریسطح معنی ی آزادیدرجه tی آماره
 درصدی 95ی اطمینان فاصله

 حد باال حد پایین

89/45- 179 001/0 26/2 23/1- 29/1- 18/1- 

طور ی اههداف بهههای پژوهش در مؤلفههانندهشرات بر اسا  نتايج آزمون، میان ین نمره

 دار است معنیتر است و اين تفاوت ( پايین5/3داری از میان ین مطلوب مفروض )معنی

های زز  در انتخاب و تدوين محتوای دبستانی به چه میزان از مهارتمربیان پیشسؤال ششم: 

 های يادگیری( برخوردار هستند؟درسی )فرصت برنامه

های مهارت گروهی، به مقايسه میان ین مؤلفهبا استفاده از روش آزمون تی تک 9در جدول 

ن های يهادگیری( نمونهه بها میهان یدرسهی )فرصهت ی برنامههزز  در انتخاب و تدوين محتوا

 ( مقايسه شده است 5/3مطلوب مفروض )

 (5/3دهی محتوا با میان ین مطلوب مفروض )ی مهارت انتخاب و سازمان   مقايسه میان ین مؤلفه9جدول

 تفاوت میانگین میانگین داریسطح معنی ی آزادیدرجه tی آماره
 رصدید 95ی اطمینان فاصله

 حد باال حد پایین

70/30- 179 001/0 45/2 04/1- 11/1- 97/0- 

ههای زز  ی مهارتهای پژوهش در مؤلفهانندهشراتنمره بر اسا  نتايج آزمون، میان ین 

فهروض داری از میان ین مطلوب مطور معنیدرسی، به دهی محتوای برنامهدر انتخاب و سازمان

 تر است ( پايین5/3)
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درسهی  ههای زز  در اجهرای برنامههدبستانی به چهه میهزان از مهارتمربیان پیشؤال هفتم: س

)مديريت زمان، فراهم ساختن محیط مساعد، انتخاب روش و مواد آموزشی مطلوب( برخوردار 

 هستند؟

ی اجهرای گروهی، به مقايسه میان ین مؤلفهبا استفاده از روش آزمون تی تک 10در جدول 

رسی )مديريت زمان، فراهم سهاختن محهیط مسهاعد، انتخهاب روش و مهواد آموزشهی د برنامه

 ( مقايسه شده است 5/3مطلوب( نمونه با میان ین مطلوب مفروض )

حیط اختن مدرسی )مديريت زمان، فراهم س های زز  در اجرای برنامهی مهارت   مقايسه میان ین مؤلفه10جدول

 (5/3ی مطلوب( با میان ین مطلوب مفروض )مساعد، انتخاب روش و مواد آموزش

 تفاوت میانگین میانگین داریسطح معنی ی آزادیدرجه tی آماره
 درصدی 95ی اطمینان فاصله

 حد باال حد پایین

47/44- 179 001/0 21/2 28/1- 34/1- 23/1- 

ههای زز  رتی مهاهای پژوهش در مؤلفهانندهشراتنمره بر اسا  نتايج آزمون، میان ین 

و  يادگیری )مديريت زمان، فراهم ساختن محیط مسهاعد، انتخهاب روش -در ال وهای ياددهی

 تر است ( پايین5/3داری از میان ین مطلوب مفروض )طور معنیمواد آموزشی مطلوب( به

درسهی  های زز  در ارزشیابی از برنامهدبستانی به چه میزان از مهارتمربیان پیشسؤال هشتم: 

 برخوردار هستند؟

ی گروههی، بهه مقايسهه میهان ین مؤلفههبا استفاده از روش آزمهون تهی تهک 11در جدول 

( مقايسهه 5/3درسی نمونه با میان ین مطلوب مفروض ) های زز  در ارزشیابی از برنامهمهارت

 است شده 

 (5/3وض )لوب مفردرسی با میان ین مط های زز  در ارزشیابی از برنامهی مهارت  مقايسه میان ین مؤلفه11جدول 

 تفاوت میانگین میانگین داریسطح معنی ی آزادیدرجه tی آماره
 درصدی 95ی اطمینان فاصله

 حد باال حد پایین

59/48- 179 001/0 19/2 30/1- 35/1- 25/1- 
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ههای زز  ی مهارتهای پژوهش در مؤلفهانندهشراتنمره بر اسا  نتايج آزمون، میان ین 

تر ن( پهايی5/3داری از میهان ین مطلهوب مفهروض )طور معنهیدرسی بهه در ارزشیابی از برنامه

 است 

 گیریبحث و نتیجه

ريهزی اينهد برنامههدبستانی در فرای مربیان پیشهای حرفهبا هدف شناسايی صالحیت مقالهاين 

 دبستانی، به روش آمیختهه ااتیهافیدرسی از ديدگاه متخصصان حوزه آموزش و پرورش پیش

یفی را های امی و اتوان گردآوری دادهمی در روش آمیخته امی( انسا  شد -ناهمزمان ) ایفی

د و اتیجدا داشت و سپس در مرحله تحلی  آنها را ترایب نمود  در اين تحقیق طبق نظرات اسه

، تعیهین و تعريها اههدافهای های گونهاگونی در مؤلفههاارشناسان تعلیم و تربیت، صالحیت

اهه از  وجهود دارد يادگیری و ارزشیابی-انتخاب و سازماندهی محتوا، انتخاب ال وهای ياددهی

 ت ها بسیار مهم و ضروری اسها برای مربیان در اين مؤلفهها داشتن اين صالحیتنظر آن

ربیان یت، مريزان درسی و اارشناسان تعلیم و ترباز ديدگاه برنامهل اول پژوهش: تحلیل سؤا

ای بايد ی حرفههاصالحیتپیش دبستانی در تعريا و تدوين اهداف برنامه درسی از چه 

 برخوردار باشند؟

اسهايی به منظور پاسخ ويی به اين سؤال نظرات اساتید و اارشناسان تعلیم و تربیت جههت شن

ورد مورد نیاز مربیان در تعیین و تعريا اهداف برنامه درسی، میخص شهد و مه هایصالحیت

 ست اه:اتحلی  و بررسی قرار گرفت  به عنوان م ال يکی ازاارشناسان تعلیم و تربیت معتقد 

طهرح م   مربی پیش دبستانی بايد با نظريات فلسفی و تربیتی اه در حوزه اهودک " 
ای طههها و نظريه های تربیتی جهت يا نقهمین مکتبشنا باشد و با توجه به آ ،است

 "حرات انند را میخص اند   سمت اه اودک بايد به آن 
 همچنین يکی دي ر از اارشناسان تعلیم و تربیت اين گونه اظهار ارد اه:

يی تدايی آشنادبستانی و اهداف دوره ابدبستانی بايد با اهداف الی دوره پیش    مربیان پیش"
دايی شته باشند و اهدافی را تعیین انند اهه همسهو و سهازگار بها اههداف دوره ابتهاافی دا
 "است    

 يکی دي ر از اارشناسان تعلیم و تربیت به اين نکته اشاره ارد اه:  
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افی داشهته اهو عالئق فردی اوداان آگاهی ها دبستانی بايد از نیازها، توانايی  مربیان پیش"
ه زه رشهد همهتدوين انند  امروها متناسب با اين عالئق و توانايی باشند و بتوانند اهدافی را

د مهجانبه اوداان و برآوردن نیازهای عاطفی، اجتماعی، جسمانی، اخالقی و هوشهی آنهان 
راحه  ماندرااران تعلیم و تربیت اوداان در اين سطج و تعقیب آن در نظر بسیاری از دست

دايت های آموزشی و ههدف بسیاری از برنامه دبستانی،آموزشی بازتر است  در سطج پیش
یازههای اوداان، ايساد محیطی سالم و مناسب است اه بتواند برآورنده انتظارات جامعه و ن

  "جانبه اوداان باشد   رشدی همه

دن بی توجهی به مراح  رشد، ناديده گرفتن نیازها و عالئهق اوداهان، موجهب عقهیم مانه 

 مربیان بايد مورد نظر خواهد شد  بنابراين برای رسیدن به اهداف، ها و عد  تحقق اهدافبرنامه

ر ها دامهبراسا  نیازهای اوداان و شرايط مکانی و امکانات موجود، مسئولیت اجرای مفید برن

د های اوداهان را طهوری ههدايت اننهد اهه ضهمن ايسهاهر منطقه را برعهده ب یرند و فعالیت

ره را های ايهن دوجانبه اوداان، امکان رسیدن به هدفهمحیطی مناسب برای رشد و تکام  هم

تربیهت  ديده، اارآمهد و متخصهص در زمینههفراهم سازند  در واقع اگر مربیان، افرادی آموزش

ظهارات اوداان باشند خواهند توانست به بهترين شک  ممکن اوداان را تربیهت اننهد و بهه انت

 پاسخ و باشند  ،جامعه و والدين

شناسی مبنی بر مههم و حسها  بهودن ايهن دوره سهنی در ظر متخصصان روانبا توجه به ن

شههناختی اوداههان، يههادگیری بسههیاری از هههای روانگیههری بسههیاری از صههفات و ويژگیشههک 

ها و گیهری مناسهب از فرصهتها در اين دوره ضروری اسهت و عهد  بهرهها و آموزشمهارت

آورد  نکتهه اان و ههم بهه جامعهه وارد مهیهای اين دوره سنی، آسیب جدی هم به اودقابلیت

 بلکه اامالً فعال نبوده؛توجه به اين نکته است اه اوداان به دلی  پايین بودن سن منفع   ،دي ر

ها پرداخت  اههداف تربیتهی توان به آموزش آنها، میهای متناسب با رشد آنو با روشهستند 

  طبق نتايج (2005، 1)بارنت وداان متناسب باشداين دوره نیز بايد اامالً با ابعاد مختلا رشد ا

ای زز  در زمینهه های حرفهه، مربیان انونی ما در مرااهز پهیش از دبسهتان از صهالحیتمطالعه

تعريا و تدوين اهداف برنامه درسی برخوردار نیستند؛ زيرا نتايج تحلی  پرسیهنامه حهاای از 

عريها و تعیهین اههداف برنامهه درسهی های پژوهش در مؤلفه تانندهآن است اه نمره شرات

                                                 
1. Barnett 
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 تر اسهت  نتهايج پهژوهش نهادری، گلکهاری و آيتهیداری از میان ین مطلوب پايینطور معنیبه

شده نیان داده است اه مربیان درک درسهتی سو است  مطالعه يادهم مقالهبا نتیسه اين ( 1397)

دانند و تنها چند ههدف مهم نمی ها را به يک اندازهاز اهداف دوره پیش از دبستان ندارند و آن

سازی برای مدرسه دبستانی آمادهها هدف از آموزش پیشدهند  از نظر آنرا پررن  تر جلوه می

و رشد اجتماعی است؛ در صورتی اه آماده اردن اوداان برای زندگی، ملز  به رعايهت اهردن 

بها  (1397) اری و نسفیهانهمه جانبه اهداف برنامه درسی هست  اما نتیسه تحقیق يازرلو، افکه

ههای سو نیست  مطالعه ياد شده نیان داده است اه اهداف برنامهه و فعالیتهم مقالهنتیسه اين 

دبستانی از ديدگاه مربیان با اهداف برنامه مصوب شورای عالی آمهوزش و پهرورش مرااز پیش

 مطابقت دارد  

بیان بیت مراارشناسان تعلیم و ترريزان درسی و از ديدگاه برنامه تحلیل سؤال دوم پژوهش:

 ایی حرفههاصالحیتاز چه  بايد انتخاب و تدوين محتوای آموزشی پیش دبستانی در

 برخوردار باشند؟

ساتید اای با اارشناسان تعلیم و تربیت و به منظور پاسخ ويی به اين سؤال مصاحبه

 انتخاب ور تدوين نیاز مربیان د ی موردهاصالحیتآنها در رابطه با  نظرانسا  شد تا ها دانی اه

د و های اساتیمحتوای آموزشی میخص و مورد تحلی  و بررسی قرار گیرد از نتايج گفته

ربیان سط متوان استنباط ارد اه در انتخاب محتوای آموزشی تومی اارشناسان تعلیم و تربیت

ر یت دیم و تربی گوناگونی وجود دارد  به عنوان م ال يکی از اارشناسان تعلهاصالحیت

 قد استی مورد نیاز يک مربی برای تهیه و تدوين محتوا به اين امر معتهاصالحیتخصو  

 اه: 

 امهه درسهی   مربیان پیش دبستانی بايد توانايی تدوين محتوايی را داشته باشهند اهه بها برن"
   "های دوره دبستان باشد   و همچنین  پیش نیاز فعالیت داشته تعادل و همخوانی

 يکی دي ر از اارشناسان تعلیم و تربیت به اين نکته اشاره ارد اه:

-از ويژگی دبستانی برای انتخاب محتوا در اين دوره نیاز است اه دانش زز    مربیان پیش"

ان های اوداان را داشته باشند و محتوا را متناسب بها سهطج و میهزان دانهش و فههم اوداه
  "تدوين انند    

 :اسان تعلیم و تربیت اين گونه بیان ارد اهيکی دي ر ازاارشن
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وين    آگاهی و تسربه مربی در اين مورد بسیار ضروری اسهت و بايهد توانهايی تهد"
ت محتوايی را داشته باشد اهه او  متناسهب بها سهن، موقعیهت جررافیهايی و موقعیه

ودک اجتماعی اوداان باشد دومأ توانايی تدوين محتوايی اه به رشد همهه جانبهه اه
  "یانسامد را داشته باشد   ب

وزشهی در واقع يکی از مسائ  اساسی و محوری هر نظا  تربیتی، مسئله انتخاب محتوای آم

 اداست  در فرآيند تربیتی همواره دو سؤال اساسی مطهرح بهوده اسهت  شهاگردان چهه بايهد يه

ی ب یرند؟ و مدار  چه بايد تدريس نمايند؟ در حقیقت ايهن دو سهؤال حهول محهور محتهوا

 زند  برنامه درسی و چ ون ی انتخاب محتوا دور می

ههايی دارنهد اهه ای نیاز به دانهش و مهارتمعتقدند اه مربیان حرفه (2007) 1چاپ  و نای

هايی با ایفیت باز تبدي  نمايند و بهرای داشهتن های يادگیری موجود را به محیطبتوانند محیط

تواها و مضامین آموزنده و مناسب بهرای اوداهان چنین محیطی مربیان بايد  توانايی تدارک مح

دبسهتانی در برخهورداری اما نتايج تحلی  پرسینامه نیان داده است مربیان پیش را داشته باشند 

حهاای  ،ضعیا هستند  نتايج ،ای در انتخاب و سازماندهی محتوای آموزشیاز صالحیت حرفه

( در مؤلفه انتخاب و سهازماندهی محتهوای )مربیان مقالهانندگان در از آن است اه نمره شرات

 تر اسهت  نتهايج تحقیهق رضهوی و گرجهی پیهتیآموزشی از میان ین مطلوب مفروض، پايین

شده در عنصر محتهوا شده با برنامه درسی اجرابا عنوان میزان انطباق برنامه درسی قصد( 1393)

ههای ده است اه  بییترين فعالیتیان داسو نیست  نتیسه مطالعه يادشده نهم مقالهبا نتیسه اين 

های شعر و سرود، قصه، بح  گروهی و بازی اسهت  شده توسط مربیان مربوط به فعالیتاجرا 

سهو اسهت  نتیسهه مطالعهه هم مطالعههبا نتیسه ايهن  (1397) نادری و همکاران اما نتايج تحقیق

سهند  شهده درداف بیانعنصر محتوا نیان داده است اه، محتوا بايد در راسهتای اهه شده درياد

های فهردی برنامه درسی ملی باشد؛ در راستای عالقه و متناسب با سن اوداان باشد؛ به تفاوت

اوداان توجه شود؛ متناسب با فرهن  بومی باشد؛ بر نقش خانواده بهرای دسهتیابی بهه اههداف 

روز جامعهه  تأاید شود؛ بهتر است در اين دوره به مسائ  جنسی توجه شود؛ در راستای مسائ 

 طور مسائ  اجتماعی به اوداان آموخته شود  و فناوری باشد؛ و همین

                                                 
1. Chappel & Nye 
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-یشپبیان ريزان درسی و اارشناسان تعلیم و تربیت مراز ديدگاه برنامه تحلیل سؤال سوم:

د، ط مساعيادگیری )مديريت زمان، فراهم ساختن محی –دبستانی در انتخاب ال وهای ياددهی 

ای ی حرفههاصالحیتوزشی مطلوب و اجرای برنامه درسی( از چه انتخاب روش و مواد آم

 بايد برخوردار باشند؟

ساتید اای با اارشناسان تعلیم و تربیت و به منظور پاسخ ويی به اين سؤال مصاحبه

 انتخاب یان درمورد نیاز مرب هایصالحیتها انسا  شد تا نظرات آنها را در رابطه با دانی اه

رار قيادگیری يا اجرای برنامه درسی میخص و مورد تحلی  و بررسی  –ال وهای ياددهی 

  از قبی درسی ها و اارشناسان تعلیم و تربیت برای اجرای بهتر برنامهگیرد  اساتید دانی اه

 ایهیتصالحانتخاب انواع روش تدريس، تهیه مواد آموزشی مناسب، مديريت زمان و     به 

رای ب ها صالحیتو داشتن اين اند پیش دبستانی اشاره ارده مهم و تأثیرگذاری برای مربیان

 ن تعلیمشناسابه عنوان م ال يکی از اار دانند می اجرای برنامه درسی را بسیار مهم و ضروری

 و تربیت اين گونه بیان ارد اه: 

ی در دبستانی برای اجرای بهتهر و مهؤثرتر برنامهه درسهی بايهد مههارت اهاف   مربیان پیش"
بهه  داری، ارتباط مناسب و گر  با اوداان، مديريت زمان و سهازماندهی آن بها توجههاالس

 م متناسبهايی اه هتوانند فعالیتمی اهداف آموزشی را داشته باشند زيرا از اين طريق بهتر
  "با توانايی های اوداان و هم در مسیر اهداف تعیین شده باشند را طراحی انند   

 تعلیم و تربیت در اين باره گفت:  يکی دي ر از اارشناسان

اهان را يافتهه بهرای اود   مربیان پیش دبستانی بايد توانايی خلق يک فضای بازی سهازمان"
های مهمی اهه داشته باشند چون در اين دوره روش، روش بازی است  پس يکی از مهارت

دريس تواع روش دبستانی بر آن مسلط باشد توانايی به اار بردن انزز  است يک مربی پیش
   "بازی است   

 يکی دي ر از اارشناسان تعلیم و تربیت اين بود اه:   نظر

ی شهنايی اهافدبستانی آهای سازنه، ماهانه و هفت ی دوره پیش   مربیان بايد با طرح برنامه"
 واشته باشند رويکرد اودک محوری داامالً ها بايد داشته باشند عالوه براين در تنظیم برنامه

   "طراحی و تنظیم انند    ،ها را بر اسا  رويکرد اودک محوریفعالیت

 يکی دي ر از اارشناسان تعلیم و تربیت به اين مورد اشاره ارد اه: 

   مربیان بايد درک درستی از اوداان داشته باشند زيرا شیوه آموزش اوداان با بزرگسازن "
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محیط اال  را بايد بر اسها  نیازههای شود اه مربیان می متفاوت است و همین امر باع 
  "فردی اوداان تطبیق دهند   

ههزاران ، ای، تهدريس اسهت  تهدريسهای مهم صالحیت برای مربیان حرفههيکی از مؤلفه

های ای از فوت و فناند هر بار به گونهفوت و فن دارد  معلم و مربی ورزيده و ماهر سعی می

زگی و نو بودن درسش را حفظ نمايد  گفتهه شهده اسهت ای خود استفاده اند و همییه تاحرفه

 ( 1386)رؤوف،  معلم و مربی خوب اسی است اه در  امروزش شبیه در  ديروزش نباشد

ای معلهم های تدريس، ويژگی حرفهسه عام  اصلی مهارت (2000) 1مؤسسه تحقیقاتی مک بر

 داند ر میآموزان و اارايی معلمان مؤثو نیز جو اال  را در پییرفت دانش

يهادگیری، مهواردی چهون روش -های يهاددهیدارد اه در روشاظهار می( 1383) شعبانی

 ههای مهدنظر بهه فراگیهران، روش میهزان میهاراتارائه دانش، ترییر ن رش و آموزش مهارت

سهاي  و ويادگیرنده در امر يادگیری، چ ون ی ارتباط فراگیران بها يکهدي ر، بها محهیط، مهواد، 

يس ترين مراح  آموزشهی، انتخهاب روش تهدرمدنظر باشد  يکی از مهمشی بايد امکانات آموز

میهی و روش است  معلم پس از انتخاب و سازماندهی محتوا و قب  از تعیین وسیله، بايهد خط

 مناسب را برگزيند  

اه اارايی معلمانی اهه بها اند نق  ارده 2زدر تحقیقی از فلندر (1395) زارعی و همکاران  

انند، نسبت به معلمانی اه روی انتقال مطالب و معلومات تأاید دارنهد، عال تدريس میروش ف

درباره برنامه درسی اوداستان و تهأثیر آن  (2008) 3جکوبسون های تحقیقاتبییتر است  يافته

شود، باعه  دهد برنامه درسی اه با تأاید قوی بر روش بازی تهیه میها نیز نیان میبر مهارت

ههای اجتمهاعی و دانیه اهی منسهر شهده و بهه موفقیت ادگیری و رشهد در اوداهانافزايش ي

اما نتايج تحلی  پرسینامه مربیان، حاای از آن است اه مربیان در اجرای برنامه درسهی  شود می

از قبی  )به اار بردن انواع روش تدريس، انتخاب مواد و وسهاي  آموزشهی مناسهب اوداهان و 

طور ها در اين مؤلفهه بهههای اافی برخوردار نیستند و نمره آنصالحیت مديريت زمان و    ( از

واحهدی  با نتايج پژوهش مقالهتر است  نتیسه اين بخش از داری از میان ین مطلوب پايینمعنی

                                                 
1. McBer 

2. Flanders 

3. Jakobson 
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شده توسط دهیهای سازمانشده نیان داده اه بازیسو نیست  مطالعه يادهم (1396) و بی دلی

داری دبستانی شهر ياسو ، تأثیر م بت و معنهیو هوش نوآموزان دختر پیشمربیان، بر يادگیری 

(، اديب نیها 1395و همکاران ) با نتايج تحقیقات فلندرز، به نق  از زارعی مطالعهدارد نتايج اين 

 اما با نتايج تحقیق دهقانی، امیهديان و اصهرری نیز همسو نیست؛ (2008) و جکوبسون( 1388)

 ،شده نیان داد اه ایفیت تدريس نظری مربیان، از نظهر اولیها مطالعه يادسو است  هم( 1395)

 نامطلوب بوده است  

-پیش ربیانمريزان درسی و اارشناسان تعلیم و تربیت از ديدگاه برنامه تحلیل سؤال چهارم:

 ر باشند؟ای بايد برخورداحرفه هایصالحیتدبستانی در ارزشیابی از برنامه درسی از چه 

د بها اارشناسهان تعلهیم و تربیهت و اسهاتیای ور پاسخ ويی به ايهن سهؤال مصهاحبهبه منظ

درارزشیابی از  مورد نیاز مربیان هایصالحیتانسا  شد تا نظرات آنها را در رابطه با ها دانی اه

های اسهاتید و برنامه درسهی میهخص و مهورد تحلیه  و بررسهی قهرار گیهرد  از نتهايج گفتهه

 سهط مربیهانارزشیابی از برنامه درسی تو توان استنباط ارد اه درمی ربیتاارشناسان تعلیم و ت

ريهزی امهبه عنوان م ال نظر يکی از دانیسويان داتری برن  گوناگونی وجود دارد هایصالحیت

 درسی دانی اه تهران اين بود اه:

واع شهیوه نهبها امربیهان     در ارزشیابی از برنامه درسی دوره پیش از دبستان نیاز است اه "
  "   های سنسش اودک آشنايی اافی داشته باشند

 يکی از اارشناسان تعلیم و تربیت اين گونه بیان ارد اه:

شهته های مختلها را دامربیان پیش دبستانی بايد توانايی سنسش هر اودک در موقعیت "...
   "باشند   

 است اه:  همچنین يکی دي ر از اارشناسان تعلیم و تربیت به اين امر معتقد
ه يهن برنامهادر ارزشیابی از برنامه درسی اه در محهور  بايد بتوانند    مربیان پیش دبستانی"

یابی را میاهدات خود را به صورت اتبی و شفاهی بیان انند و نتايج ارزش دارد،اودک قرار 
  "به صورت صحیج تحلی  انند   

شاد و در عین حال توانمندساز اسهت دبستان، فرايندی مستمر، پويا، ارزشیابی در دوره پیش

و تنبیه يها  زدندهی، ان  زدن، برچسب اه هرگز نبايد از نتايج آن به منظور حذف، امتیاز، نمره

هها خهود جداسازی استفاده شود؛ بلکه زيبايی اين فرايند زنده در اين است اه مربیان و خانواده
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دهند و در آموزش اوداان و برطهرف دهی تربیت فرزندانیان از اين طريق آموزش را در شک 

تر شوند و محهیط خانهه و آمهوزش را شهادتر اردن نقاط ضعا و پرورش نقاط م بت، مصمم

هايیان زيباتر تفکر انند و يهاد توانند در مورد خود و قابلیتها میانند  اوداان نیز در انار آن

اهه  است سازی خودختن دوبارهب یرند اه ارزشیابی از خود يا به وسیله دي ران، راهی برای سا

بنابر آنچه گفتهه شهد  ( 1389)گودرزی،  از دوران اودای بنیان گذاشته شود تواندمی اين مهم،

دبستانی به منظور سنسش هايی است اه مربیان پیشاين حوزه صالحیت، شام  دانش و مهارت

ن بها بکهارگیری های ذهنی، اجتماعی، جسمانی و عاطفی اوداهامیزان رشد و پییرفت مهارت

لیست، ثبت میاهدات رفتار، آزمون شهفاهی و اتبهی( و تهیهه و تنظهیم ابزارهای مناسب )چک

های آموزشی اوداان و ارائه گزارش مربوط به مديريت و والدين بايهد از آن برخهوردار پرونده

باشههند  در ايههن حههوزه مربیههان همچنههین بايههد شههناخت درسههتی از اهههداف، مزايهها، منههافع و 

های مختلا ارزيابی داشته باشند  در میهزان تأایهد و نهوع عمه  در ايهن های روشديتمحدو

حوزه تفاوت وجود دارد و از میاهده رفتار اودک تا ارزيابی يادگیری و حتی تعیین و شناخت 

شهود نیازهای خا  و ويهژه اهودک و تیهخیص مهواد و ابهزار مناسهب يهادگیری، شهام  می

  ( 2011)مان یون و گارسیا، 

ابعاد ( 2014) اه يونسکواند اظهار داشته 1(1397) آخش، حسینی، خوبی نژاديان و شهیدی

ها، دانهد  يکهی از ايهن مؤلفههمی مؤلفهه 8ایفیت برنامه درسی دوران اولیهه اهودای را شهام  

ارزشیابی و ایفیت بازده است اه شام  پییرفت در خواندن، نوشتن، حساب اردن، اسهتفاده از 

های پییرفت تحصیلی، ارائه بهازخورد بهه والهدين، يهادگیری بازده  برای ارتقا سنسش تکوينی

 مادا  العمر و اعتماد به نفس اوداان است 

ريزی درسی اسهت و اگهر های مهم و حسا  فرايند برنامهيکی از مؤلفه ،در واقع ارزشیابی

اشهند، خواهنهد افرادی آموزش ديده، اارآمد و متخصهص در زمینهه تربیهت اوداهان ب ،مربیان

توانست به بهترين شک  ممکن اوداان را ارزيابی انند  حضور اودک در مهد اهودک يها دوره 

آورد تا ارزيابی دقیقی روی هر اودک انسا  شود اه آيا مطابق با آمادگی اين امکان را فراهم می

سهاز هتوانهد زمیناند يا نهه  تهأخیر در رشهد اوداهان اهه میسن خود، مراح  رشد را طی می

                                                 
1. Akhash, Hoseini, Khoubinejadian, & Shahidi 
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شود و امکان بهازپروری را فهراهم ها شناسايی میها را فراهم اند در اين محیطماندگی آنعقب

دبسهتانی در نتايج تحلی  پرسینامه حاای از آن است اهه مربیهان پیش  (1395)رجايی،  اندمی

 ای چنهدانی برخهوردار نیسهتند و نمهرههای حرفههمؤلفه ارزشیابی از برنامه درسی از صالحیت

 داری از میهان ین مطلهوب امتهر اسهت  نتهايج پهژوهش اهريم زادهطور معنهیها بهمیان ین آن

های مرااهز شده نیان داده اسهت اهه برنامههسو است  مطالعه يادهم مقالهبا نتیسه اين  (1393)

صهورت دبستانی در حوزه ارزشیابی، نقاط ضعا زيادی مانند عد  ارزشیابی از اوداهان بهپیش

 دارند  نتهايج تحقیهق نهادری و همکهاران های مختلامانها و زعد  ارزشیابی در مکانمداو ، 

عنصر ارزشیابی نیهان  شده دريادپژوهش سوست  نتیسه حاضر هم مطالعهنیز با نتیسه  (1397)

داده است اه مربیان درک درستی از فرايند ارزشیابی از اوداان ندارند و ارزشیابی بايد ترجیحاً 

يافته و احسا  مقايسه شدن به شک  گروهی صورت گیرد تا استر  اوداان ااهش ارزشیابی

با دي ر اوداان را نداشته باشند؛ متناسب با عملکرد اوداان و به شیوه میاهده مسهتقیم انسها  

دهی و رسیدن شده به اوداان باشد و مربیان را در شک  شود؛ متناسب با محتوای آموزش داده

 امک اند به اهداف آموزشی 

دبسهتانی بررسی نتايج حاص  از اين پژوهش، بیان ر اين واقعیت است اه مربیان دوره پیش

آنهان  ريزی درسی برخوردار نیستند و صالحیتای زز  در فرايند برنامههای حرفهاز صالحیت

در سطج پايینی ارزيابی و گزارش شده است  شکی نیست اهه نقهش مربهی در حیهات تربیتهی 

اقبت و ترين عناصر يک برنامه مناسب و مطلوب است  به همین دلی  ایفیت مراز مهماوداان، 

دارد   دبستانی بست ی به وجود معلمان و مربیان اارآمهد، مهؤثر و شايسهتهآموزش اوداان پیش

تان های خوب و اولیه اوداان پهیش از دبسهترين دلی  اسب تسربهتواند مهمعملکرد مربی می

ت اه هدف های پیش از دبستان بايد در نظر داشت اين اساه در تنظیم برنامهباشد  نکته اصلی 

نهه  اصلی، اودک است نه برنامه و محتوای آن و برنامه است اه بايد بهه خهدمت اهودک آيهد،

 اودک به خدمت برنامه و موظا به اجرای آن  

تفاده از بهازی های اهافی در اسهمندی مربیان از دانش و مهارتبرای تأاید بر ضرورت بهره

 روانی و حتی جسهمی اوداهان اسهت،بديهی يادگیری، اه از نیازهای  –در فرايندهای ياددهی 

نظرانی مانند زک و فروب  اشاره ارد اه در آموزش، به اصه  بهازی توان به  ديدگاه صاحبمی

از  اظهار داشته است اه به عقیده فروب ، بازی عهاملی اسهت اهه (1380) معتقد هستند  مفیدی
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-رسد  همچنین به گفتهه مهکطريق آن، اودک به توازن، تعادل و رشد يکپارچه و هماهن  می

های خود را به اار ببندد و به يک انسهان اامه  اند تا يادگیریمیالن، بازی به اودک امک می

 تبدي  شود 

و  رورشگیهران در زمینهه پهحاضر عالوه بر آن اه برای سیاست ذاران و تصمیم مقالهنتايج 

ان نتخاب مربیهبرداری است؛ برای مديران نیز در ادبستانی، مفید و قاب  بهرهآموزش مربیان پیش

صهحیج و  هایرود، پیامد سیاست ذاریمی توانمند، مفید واقع خواهد شد  به طور طبیعی انتظار

ورش آموزش مناسب و گزينش مبتنی بر صالحیت مربیان، اجرای بهتر فرايندهای آموزش و پهر

یهنهاد دبستانی و تحقق بهتر اهداف تربیتهی ايهن دوره سهنی باشهد  لهذا پیوره اودای و پیشد

ا در رشرايطی فراهم گردد اه سازنه دانهش و معلومهات خهود  ،شود برای بازآموزی مربیانمی

هینه ستفاده بدبستانی، احیا انند و آگاهی زز  را در قالب اهای آموزشی اوداان پیشزمینه شیوه

 ههای اسهکو ، رجیهو امیلیها،، های درسی نوين آموزش و پهرورش )بانهک اسهتريترنامهاز ب

 والدورف، مونته سوری و    ( و چ ون ی اهاربردی اهردن آن، اسهب اننهد  دريافهت نظهرات

اخته های پنهان و ناشهنتواند به شناسايی برخی جنبهنیز میو بهره بردن از آنها اولیای نوآموزان 

ر دي هری نظیهر ، با استفاده از ابزامطالعهاين  شودهمچنین پیینهاد می مک اند ، امقالهدر اين 

بايهد  میاهده عملکرد االسی، نیز انسا  شود  در تعمیم نتايج پژوهش حاضر به جوامهع دي هر

 احتیاط ارد  

 منابع

  ران(. طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی دوره پیش از دبستان کشور ای1396آخش، سلمان  )

 رساله داتری علو  تربیتی، دانی اه خوارزمی، تهران 

شیوه  بررسی تطبیقی(  1397نژاديان، علی و شهیدی، سارا  )آخش، سلمان؛ حسینی، فاطمه؛ خوبی

مايش شانزدهمین ه ارزشیابی دوره پیش از دبستان در کشورهای سوئد، فنالند و ایران.

 دران، مازندران انسمن مطالعات برنامه درسی ايران، دانی اه مازن

 تهران. های تدریس فعال در مدارس ابتدایی شهربررسی موانع اجرای روش(  1388نیا، اسد  )اديب

ريزی ريزی درسی و نوآوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهمؤسسه پژوهیی برنامه

 آموزشی، تهران 
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ش در های مربی اثربخشناسایی مؤلفه(  1397آقايی، شهرزاد؛ سلیمی، جمال و قادری، مصطفی  )

ن، شانزدهمین همايش انسمن مطالعات برنامه درسی ايرا دبستانی.آموزش و پرورش پیش

 دانی اه مازندران، مازندران 

های مرااز رنامهب(  ارزشیابی میزان ایفیت 1391اابر؛ و پورعلی، پريناز  )پوشنه، اامبیز؛ خسروی، علی

  29-58(، 1)8، ربیتیهای نوین تاندیشه .دبستانی تهرانپیش

 ار  تیارات احر)چا  اول(  تبريز: ان ریزی درسی در دوره پیش از دبستانبرنامه(  1394پیری، رباب  )

يادگیری،  -دهیارزشیابی از فرآيند ياد(  1395اصرری، فريناز  ) دهقانی، مرضیه؛ امیديان، فرانک؛ و

مدل  دبستانی ام توان ذهنی:یشپدوره سازماندهی، تحقق اهداف و محتوای برنامه درسی 

  101-122(، 2)6 های برنامه درسی،پژوهش .هاموند

 سومین انفرانسنقش مهد کودک و پیش دبستانی در تربیت کودکان. (  1395رجائی، زهرا  )

 المللی پژوهش در علو  و تکنولوژی، برلین، آلمان بین

شده و اجراشده نطباق برنامه درسی قصد(  میزان ا1394پیتی، خديسه  )رضوی، عبدالحمید و گرجی

  65-78(، 5)3 دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی،پیش از دبستان  

یارات تهران: انت مبانی و اصول آموزش و پرورش )فلسفه تعلیم و تربیت(.(  1386روؤف، علی  )

 ارسبارن 

اد  مدجویم؛ و لیاقتدار، محزارعی، محمد حسین؛ نصر اصفهانی، احمد رضا؛ میرشاه جعفری، ابراه

رنامه بوفصلنامه نظریه و عمل در د میخصاتی؟ چه با اسی چه دبستانی:پیش مربی(  1395)

  181-204(، 8)4درسی، 

هران: ت  های تحقیق در علوم رفتاریروش(  1385سرمد، زهره؛ بازرگان، عبا ؛ و حسازی، الهه  )

 انتیارات آگه 

 هران (  وزارت آموزش و پرورش ايران، ت1390) آموزش و پرورشسند تحول بنیادین نظام  ( --)

و  نامه تعلیمفصل (  بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ايران و چند ایور جهان 1383شعبانی، زهرا  )

  121-159، 3 تربیت،

الت دبستانی و دبستانی در ایران و تحوآموزش و پرورش و مدیریت پیش(  1391صافی، احمد  )

 ران: انتیارات ارسباران ته آن.
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ای های حرفه(  شناسايی صالحیت1394بی م  )فالح، عاطفه؛ احمدی، پروين و رضازاده شیراز، فاطمه

  165-182(، 6)2، های آموزش و یادگیریپژوهشدبستانی  پیشدوره مربیان 

ند از بیرجنیازسنجی آموزش مربیان دوره پیش از دبستان شهرستان (  1386فیروزبخت، فريبا  ) 

 هران تنامه اارشناسی ارشد علو  تربیتی، دانی اه شهید بهیتی، پايان دیدگاه خودشان.

 بویراحمد. وهای مراکز پیش دبستانی استان کهگیلویه شناسی برنامهآسیب(  1393زاده، عنايت  )اريم

 نامه اارشناسی ارشد علو  تربیتی، دانی اه خوارزمی، تهران پايان

 دبستانی،رشد آموزشی پیش(  سنسش و ارزشیابی در دوره پیش از دبستان  1389ان  )گودرزی، مرج

4 ،1-2  

فت تحصیلی تأثیر دوره پیش دبستانی در پیشر(  1393مخزن، بنفیه؛ رشتیان، مريم و ااظمی، شهال )

ی، نیناساولین انفرانس ملی توسعه پايدار در علو  تربیتی و روا دانش آموزان ابتدایی،

 ات اجتماعی و فرهن ی، تهران، ايران مطالع

 ايی تهران: دانی اه عالمه طباطب مدیریت در مراکز پیش دبستانی.(  1380مفیدی، فرخنده  )

 تهران: انتیارات مدرسه   (.چا  سو های حرفه معلمی )صالحیت(  1384ملکی، حسن  )
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