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قابل  توجه  نويسـندگان  و  مترجمان  محترم :
� مقاله هايي را كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با آموزش 
ــتاني مرتبط باشد و قبالً در جاي ديگري چاپ نشده  پيش دبس
ــده بايد با متن اصلي هم خواني  ــد. � مقاله هاي ترجمه ش باش
ــته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را  داش
خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. � مقاله يك خط 
ــين  ــته و يا ماش در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوش
ــود (مقاله ها مي توانند با نرم افزار وردـ  Wordـ  و بر روي لوح  ش
فشرده (CD) يا فالپي و يا از طريق پست الكترونيكي مجله نيز 
ارسال شوند). � نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي 
درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول 
شود. � محل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها، شكل ها و عكس ها 
در متن مشخص شود. � مجله در، رد، قبول، ويرايش و تلخيص 
ــت. � آراي مندرج در مقاله ضرورتاً  مقاله هاي رسيده مختار اس
ــد آموزش پيش دبستاني نيست.  ــئوالن رش مبين رأي و نظر مس
بنابراين، مسئوليت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با خود 
نويسنده يا مترجم است. � مجله از عودت مطالبي كه براي چاپ 

مناسب تشخيص داده نمي شود، معذور است.

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر انتشارات كمك آموزشي
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ــت كه تقديم زيباشناسان و  در حقيقت فصل بهار، بهارانه اى اس
بهاريان مى شود. 

خداوند جهان گستر خالق همة چيزهاى خوب است و بهار و بهاران 
ــت. باز هم زيبايى و نشاط با بهار  نمود واقع بينانه اى از اين خوبى هاس

مى آيد.
ــمان و  ــادى بخش دوباره بر زمين و زمان، آس بهار دل انگيز و ش
ــود. با دلى خوش و قلبى مسرور، فرا رسيدن  طبيعت گسترده  مى ش
ــما خوانندگان عزيز و مهربان تبريك  نوروز و فصل نوآور بهار را به ش
و شادباش عرض مى كنم. برآورد نتايج عملكرد و سنجش كنش ها و 
واكنش هاى همة ما در سالى كه گذشت، مى تواند نويد تازه اى براى تازه 
شدن، بهتر شدن و بازسازى و اصالح باشد. اين تغيير در رفتار، گفتار و 

كردار خانواده ها، كودكان و همة انسان ها عملى است. 
ــبز، شاهد مناسبت هايى هم چون  ــه ماه اين فصل س در طول س
روز سالمتى، والدت حضرت زينب(ع) و روز پرستار، روز زمين 
پـاك و دورى از آلودگى ها، روز ملى خليـج فارس، روز معلم 
(مربى)، روز فتح خرمشـهر، والدت حضرت فاطمه(س) و امام 
خمينى(ره)، رهبر كبير انقالب اسالمى، روز جهانى محيط زيست 

و روز گل و گياه هستيم كه ان شاءاهللا خانواده ها و مربيان با بهره گيرى 
از اهداف و انديشه هاى نام گذارى اين مناسبت ها، كودكان را با مقاصد 
آن ها آشنا كنند و در برنامه هاى درسى خود، نشست ها و گفت وگوها، 

از آن ها ياد كنند.
در اين فرصت كوتاه به ضرورت انتخاب شايسته، آموزش تخصصى 
و تربيت مربيان، و نيز ارزش يابى و سنجش منصفانة عمل كرد ايشان 

مى پردازيم.
نقطة آغاز تربيت، تربيت خويشتن است. كسى مى تواند مربى باشد 
ــردازد و بيش از ديگران، انتظار  ــه بيش از ديگران به تربيت خود بپ ك
تغيير و اصالح داشته باشد.  انسان بدون تربيت مستمر خود نمى تواند  
ــه عامل مهم براى تقدم تربيت خود بر تربيت  مربى موفقى باشد. س

ديگران از اين قرارند:
● عمل مربى بيش از كالم او بر متربى اثرگذار است.

● مربى و تربيت كننده بايد جلوتر از متربى خود حركت  كند.
● براى درك مشكالت متربى، مربى بايد بخشى از انتظاراتى را كه 
از او دارد، در مورد خود عملى سازد. «قرآن كريم»، اين حقيقت مهم را 
چنين بيان كرده است: «آيا مردم را به نيكى امر مى كنيد و خويشتن 

را از ياد مى بريد؟»
ــه، گفتار و رفتار  در واقع هرگونه ضديت و تناقض  ميان انديش
ــت، ناگوار و ناخوشايند است.  مربى، براى فردى كه تحت تربيت اس

سسسررردددبببببيييييرررررسردبير
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زيرا با مشاهدة چنين وضع ناگوارى، سخت گيچ و سردرگم مى شود، 
اعتماد و اطمينان خود را به مربى از دست مى دهد و براى شانه خالى 
كردن از زير بار وظايف و تكاليف خود، بهانه تراشى مى كند. اين عمل 
ــند در تمام مراحل و دوران زندگى در متربى دنبال مى شود و  ناپس
زيان هاى جبران ناپذيرى را بر او وارد مى آورد. طبيعى است، با توجه 
به حساسيت  زمانى در كودكان پيش از دبستان و لزوم توجه به روش 
يادگيرى آنان بر پاية تقليد و سرمشق گيرى از بزرگ ترها و مربيان، 

اين وضعيت شكل معنى دارتر و مسئوالنه ترى به خود مى گيرد.
ــت كودكان ما، مربى و معلم  ــر اصلى صحنة تعليم و تربي بازيگ
ــت. از آن جا كه كيفيت تربيت در دورة پيش از دبستان، بستگى  اس
ــق او به كودكان و مخاطبين  تام به توان علمى و نگرش، باور و عش
ــئوليت و  ــى اين حوزه دارد، مربى و معلمى كه براى  كار پرمس اصل
خطير خويش آماده نشده باشد، به كار خود نيز عالقه مندى نخواهد 
ــت. به عالوه در او ايمان به رسالت خويش و اعتقاد به مسئوليت  داش
در قبال كودكان ضعيف است و بدون ترديد نمى تواند انسان ديگرى 

را به كمال تربيت كند.
بنابراين، آموزش تخصصى مربيان يك ضرورت اساسى و مهم در 
زمينة كار مراكز پيش از دبستان است. هرگونه كم نگرى، كم توجهى 
ــاز، پايه هاى تربيت و آموزش  و بى مهرى به اين امر خطير و انسان س
نسل ها را ضعيف و سست مى كند. به هرحال، سرمايه گذارى در جهت 

تربيت و تأمين اين ركن مهم را، سودمندترين نوع سرمايه گذارى در 
جهان كنونى دانسته اند. زيرا توانايى ها، شايستگى ها و صالحيت هاى 
آنان تعيين كنندة تحول و تربيت آدم هاى نو، خالق و خوش انديش 

است.
ــنجى نداشته باشد و از  ــازى و خودس هنگامى كه مربى خودس
توانايى هاى خود مطمئن نباشد، ارتباطش با جريان آموزش و نظام 
ياددهى و يادگيرى مختل خواهد شد. طى دوران ارتباط و كار مربيان 
با كودكان، آن ها همواره بايد خود را محك برنند و دربارة دانسته ها و 
دانش خود پيرامون محتوا، برنامه ها و روش هاى آموزش به كودكان، 

مورد سنجش و ارزش يابى قرار گيرند.
ــئولين  ــط مس افزون تر اين كه نظام ارزش يابى از آنان، بايد توس
ذى ربط و سازمان هاى مسئول صورت گيرد. هرگونه تصور و انديشه 
از اين دست كه كار با كودكان به فرايند ارزش يابى نياز ندارد، سبب 
ــى و كودك نگرى مثبت در مربيان  ــف در برنامه ريزى و خودياب ضع
خواهد شد. بنابراين الزم است، ارزش يابى نيز به عنوان يكى از اركان 
اساسى كار با كودكان و خانواده  هاى آنان، در نظر گرفته شود و فرايند 

كار ارزش يابى مسئوالنه، زيبا و منظم شكل گيرد.
ــه بهانة بهاران و اين اوقات خوش، بار ديگر از تالش هاى همة  ب
ــت اندركاران اين نشرية پرمخاطب تشكر و قدردانى  همكاران و دس
ــن و مباركى در كنار  ــال 1390 نيز به يم ــم. اميد كه در س مى كن

مخاطبين خود باشيم و بهره گيرى و بهره رسانى صدچندان شود.
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اشاره
ــرادي كه در اين محيط  ــا وجود دارد با اف ــا و آن چه در فض فض

رفت وآمد مي كنند، ارتباط برقرار مي كند.
در ادامة سلسله نشست هاي علمي- آموزشي مجلة رشد آموزش 
پيش دبستاني، ميزگردي با حضور دكتر فرخنده مفيدي، سردبير 
مجله و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي، مرتضي مجدفر، عضو هيأت 
ــتاني و مدرس دانشگاه،  ــد آموزش پيش دبس تحريريه فصل نامة رش
محمدجواد احساني فر، مدير «پيش دبستاني و دبستان شوكا» در 
تهران، زهره دهقاني، كارشناس ارشد رشتة آموزش پيش دبستاني و 
جميله حداد زاده، دانشجوي كارشناسي ارشد برگزار شد و حاضران 
ــد و نبايدهاي آن  ــي و باي ــث دربارة اهميت فضاهاي آموزش به بح

پرداختند.

طراحي فضاهاي آموزشي
سردبير «رشد آموزش پيش دبستاني» به عنوان مقدمه، از ايجاد 
ــد  ــخن گفت: «به نظر مي رس ــي و افراد س رابطه بين فضاي آموزش
ــي دوره هاي تحصيلي، به ويژه پيش از دبستان،  در فضاهاي آموزش
مشكالتي وجود دارد. يا نمي توانيم از فضاهاي موجود به طور مناسب 
ــاخت آن ها از هنر معماري و طراحي بهرة  ــتفاده كنيم، يا در س اس
چنداني نگرفته ايم. درصد بسياري از اين فضاها براي كودكان مناسب 
نيستند. و يا براي آن ها ساخته نشده اند. از آن جا كه چنين كمبوهايي 
ــان و حاضران محترم  ــت، از كارشناس ــي نيز خواهند داش پيامدهاي
ــان كنند. ما مي دانيم كه اين  ــت مي كنم، نظرات خود را بي درخواس
اماكن عالوه بر كودكان و يادگيري آن ها، بر خود مربيان و خانواده ها 
هم تأثير مي گذارند. به هر صورت بايد استانداردها و وضعيت مطلوبي 

وجود داشته باشد تا به اهداف واالي خود برسيم.»

گـزارش: اصغـر نديـري

بررسي وضعيت موجود در فضاهاي آموزشي پيش دبستان
 با حضور كارشناسان، مديران و مربيان پيش دبستاني

پرواز در فضاي كودكان

عنصر فضا
ــر  مدي ــانى فر،  احس ــواد  محمدج  
پيش دبستان شوكا گفت: «تحقيقات نشان 
ــت  داده اند، فضا عاملى راهبردى و روانى اس
ــاس خوب و  و از بعد فيزيكى مى تواند احس
ــان منتقل كند. فضا به عنوان  يا بد را به انس
ــته،  ــامل فضاى درونى بس ــر، ش يك عنص
ــى باز و يا فضاى بازى، عنصرى  فضاى درون
ــت.  ــتان اس ــر بر آموزش پيش  از دبس مؤث
متأسفانه فضاى موجود در پيش دبستانى ها، 
ــى، غالباً مطلوب  ــه دولتى و چه غيردولت چ
ــى كمك  ــت و به تحقق اهداف آموزش نيس
نمى كند. در يك دبستان دولتى، كالسى را 
به پيش دبستانى ها اختصاص مى دهند. بايد 
ــات الزم را دارد؟ بايد  ببينيم اين فضا امكان
ــتفاده كنيم و ببينيم  از نظرات كودكان اس

كودكان ما چه مى خواهند.
ما نمى توانيم در مركز بنشينيم و براى 
يك منطقة جغرافيايى خاص با قوميت هاى 
گوناكون تصميم بگيريم. هر محل جغرافيايى 
مى تواند براى پيش دبستانى خودش تحقيق 
ــره بگيرد. فضاى  ــد و از فضاى محلى به كن
در حد انتظار تهرانى، با فضاى استاندارد در 
شمال تفاوت دارد. يكى از شاخصه هاى مهم 
ــى پيش دبستانى، موضوع  در فضاى آموزش
وجود نور مناسب و كافى است. نور طبيعى 
ــت براى تمركز و آرامش دادن به  عاملى اس

عكس  از رضا بهرامي
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فضاى  به  مونته سورى  خانم  توجه 
فعاليت هاى  براساس  آموزشى، 

كودك
ــگاه عالمه  ــتاد دانش دكتر مفيدى، اس
طباطبايى، با بيان اين كه كار مونته سورى در 
بين ديگران از همه جالب تر بوده است، گفت: 
«مونته سورى براساس فعاليت كودك، به فضا 
توجه داشت. شايد پياژه و يا فرويد هدفشان 
فضا نبوده است. اما در هر صورت مى بينيم كه 
فضاهاى موجود معموالً براى كودكان ساخته  
ــاختمان ها براساس  ــده اند و معمارى س نش
ــت. استانداردها مى گويند  نيازهاى آنان نيس
اين مكان ها بايد به دور از سروصدا، آلودگى و 
جادة اصلى باشند و اندازه اش در حد مناسب 
باشد. البته من فكر مى كنم از لحاظ اندازه و 
مساحت، فضاهاى شهرستان ها بهتر از تهران 
است. در تهران محدوديت هايي كه از طريق 
ــئول صورت مى گيرد، گاه  سازمان هاى مس
باعث مى شود كه مديران آن چه را كه هست 
ــاز جمعيتى، اين مراكز  بپذيرند؛ به علت ني
ــتى مشخص كرده  فاصله هايى را كه بهزيس

است، رعايت نمى كنند.»

نگاه خانواده ها
و  ــتانى  پيش دبس ــر  مدي ــاني فر،  احس
دبستانى شوكا به نگاه خانواده ها اشاره كرد. 
ــن نگاه، اگر خانواده ها، كودكان خود  طبق اي

دانش آموزان. در اين ارتباط بحث رنگ را نيز 
مى توان مطرح كرد.» 

سردبير رشد آموزش پيش دبستانى، با 
توجه به مطلوب نبودن فضاهاى آموزشى و 
تك بعدى بودن نگاه دست اندركاران، به اين 
ــان نيز با اصول  ــاره كرد كه مربي مطلب اش
ــنايى ندارند. از طرف ديگر،  طراحى فضا آش
مؤلفه هاى تأثيرگذار، مانند نور، سرما، گرما 
ــوند و به نوبة  ــدا در نظر گرفته نمى ش و ص
خود مشكالتى به وجود مى آورند. وى افزود: 
«طبيعى است وقتى كه از استاندارد فضاى 
ــى كودكان صحبت مى شود، بايد به  آموزش
ــة مكان توجه كرد. متأسفانه،  ــه  گوش گوش
همان طور كه دوستان مى گويند، فضا براى 
ــده و اصوالً هدف از  كودك تدارك ديده نش
ساخت فضا چيز ديگرى بوده است. مثًال يك 
ــكونى بوده كه در و ديوار آن براى  خانة مس

كار ديگرى آماده شده است.
ــگاهى انجام گرفته در  تحقيقات دانش
ــم، مطلوب نبودن  ــتان ها ه تهران و شهرس
ــان  ــان داده اند. كارشناس ــن فضاها را نش اي
هشدار مى دهند كه اين فضاها نمى توانند با 
كودك و مربى ارتباط ايجاد كنند. بسيارى از 
مشكالت رفتارى كودكان ناشى از نامناسب 
بودن فضاست و آثار آن به صورت نارضايتى 
والدين انعكاس مى يابد. شادى و رفاه بچه ها 

در گرو اين موضوع است.

شناخت نيازهاى كودك
زهره دهقانى، با اشاره به سابقة شناخت و 
مطالعة نيازهاى كودك و مشاركت دانشمندان 
در اين كار گفت: «انديشمندان ابعاد وجودى 
ــمى، عاطفى،  ــد جس كودك را به لحاظ رش
هيجانى و روان شناسى رشد مورد مطالعه قرار 
دادند و در حد بااليى دريافتند كه «كودك» 
ــت. آنها دريافتند كه كودك  كيست و چيس
ــاالن مى خواهيم،  ــا بزرگس آن طورى كه م
ــاژه مى گويد: محيط  ــوزش نمى بيند. پي آم
ــد ذهنى  ــد تا رش ــودك بايد محرك باش ك
ــون در اين زمينه  ــود. يا اريكس ــل ش او كام
مى گويد: براى تأمين رشد عاطفى كودك در 
مراحل سنى گوناگون، و براى دادن اعتماد به 
نفس و استقالل به كودك، به محيط امن نياز 
ــت. به نظر من بايد از كودك پرسيد و بر  اس
اساس نيازهاى وى برنامه ريزى كرد. اتفاقى 
ــت كه ما همة  كه در ايران مى افتد اين اس
اصول را در كتاب ها داريم و به دانشجويان 
ــوزش مى دهيم، اما كاربرد آن ها را عمًال  آم
در مراكز نمى بينيم. در دنيا فضا را براساس 
ــازمان دهى مى كنند.  ــودك س نيازهاى ك
ــورى پيشرفته،  در يك مهدكودك در كش
ــه در آن ميز  ــى نمى بينيم ك كالس خاص
ــه مى آيند و  ــد، بلك ــته باش و نيمكت داش
ــيم  آن جا را به مراكز متنوع يادگيرى تقس

مى كنند.»
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را براى نگه داشت به پيش دبستان مى فرستند 
و رضايت دارند، طبيعتاً انتظار بيشترى از ما 
نخواهند داشت. انتظار از مدارس غيرانتفاعى 
نيز انتظارى رفاه طلبانه است. احسانى فر در 
ــخنان  ادامة مطالب خود، ضمن انتقاد از س

ــاى خارجى، گفت  دهقانى دربارة تجربه ه
«خواندن مطالبى در مورد خارج از كشور و 
ترجمه كردن و يا از نزديك ديدن عملكرد 
ــت، اما  ــرفت كار خوب اس آن ها، براى پيش
ــت. مگر جامعه در  ــاز جامعة ايرانى نيس ني
حال تحول نيست كه ما مى خواهيم نسخة 
ــده اند. به  ــد بدهيم؟ نيازها متفاوت ش واح
ــد و آن را با كودكى  ــان فكر كني كودكى ت
ــه كنيد. اين دو قابل مقايسه  امروز مقايس
نيستند. براى همين نمى توانيم بگوييم در 
تمام دنيا نقاط مشترك داريم. اما مى توانيم 
ــترك نيز  ــانيم و وجوه مش بگوييم، ما انس
مي توانيم داشته باشيم. تأكيدم بر اين است 
ــل جغرافيايى را هم در  كه بايد امروزه مح

نظر بگيريم.»

روش بينابين
ــاً نبايد  ــى ديگران را لزوم ــگاه الگوي «ن
ــوب بدانيم.» اين جمله اى بود كه دكتر  مطل
مفيدى در تأييد نظرات مدير پيش دبستانى 
شوكا بيان كرد. هم چنين افزود: «استانداردها 
ــطح جهانى حرف اول را مى زنند. حال  در س
ما چه استانداردى را از لحاظ بومى، علمى و 
ــاز  فرهنگى مدنظر داريم و تا چه حد كارس
ــت. اما بايد روشى  است، مسئلة ديگرى اس
ــن و نه آن را انجام  ــن بيابيم. اگر نه اي بينابي
دهيم، مشكل ما هم چنان باقى مى ماند. نياز 

ــال زدند.  ــاى جهانى مث ــتان از الگوه دوس
ــى اين ها را با  ــت كه وقت اما واقعيت اين اس
ويژگى هاى موجود كشور مى سنجيم، حتى 
در بسيارى از مدارس خاص و غيردولتى، اين 
ويژگى ها را نمى بينيم. مى خواهم بپرسم آيا 
بايد از اين الگوها عدول كرد يا به پايين ترين 
سطح راضى بود؟ واقعيت اين است كه خيلى 
ــتانداردها  ــا از اين الگوها و اس ــدارس م از م
ــدگاه مديريتى، ما بايد از  فاصله دارند. از دي
ــردارى كنيم و با توجه  الگوهاى موفق الگوب
به ويژگى هاى حداقلى خودمان، شرايطمان 
را با استانداردها تطبيق دهيم. اگر ما بتوانيم 
بعضي ويژگى ها را لحاظ كنيم، مى توانيم ادعا 
كنيم كه به سمت فضاهاى مطلوب حركت 

كرده ايم.
يكى از اين ويژگى ها «امنيت» است. فضا 
بايد به نوآموز پيش دبستانى احساس آرامش 
بدهد. كودك نبايد در آن محيط ترس داشته 
ــين يا موجودات زنده اى  باشد؛ ترس از ماش
كه ممكن است وارد مدرسه شوند. خيلى از 
مدرسه ها ميز و نيمكت را برداشته و فضا را 
موكت كرده اند. اين يكى از زمينه هاى رفتن 
ــوى امنيت است. يا كارى مى كنند كه  به س

كل فعاليت بچه ها در يك طبقه باشد.
ــادابى و نشاط» است.  ويژگى  ديگر، «ش
ــتفاده  موضوع رنگ محيط، طراحى فضا، اس
از عناصر ايجادكنندة شادابى، مثل نمادهاى 
ــا، به نوعى  ــند بچه ه ــكى و مورد پس عروس

محيط را با نشاط مى كنند.
ــت» است. به يك  ويژگى  ديگر «بهداش
ــه چهارعدد  ــتانى رفتم ك ــد پيش دبس واح
ــم آموزش  ــت. به بچه ها ه ــورى داش آب خ

ــرق دارد. همة ما در  ــا ديروز لزوماً ف امروز ب
ــته زندگى كرده ايم، درس  فضاهايى از گذش
خوانده ايم و كاركرده ايم، ولى ضرورتاً امروزه 
بايد با ديد بازترى به كودكان خود و نيازهاى 

آنها نگاه كنيم.

ــبت به  ــة ديد و حس نس ــروزه زاوي ام
ــتانى را مثبت  ــودك و آموزش پيش دبس ك
ــبت به  ارزيابى مى كنم. اكنون نظر افراد نس
ــت. والدين هم  «بازى» با ديروز متفاوت اس
ــرات اين آموزش ها  ــده اند و از تأثي آگاه تر ش
آگاهى بيشترى پيدا كرده اند. در نتيجة اين 
ــده  ــتر ش آگاهى ها، انتظارات آن ها هم بيش

است. بايد ببينيم چه انتظاراتى دارند.»

سازمان دهى فضا
ــوراى  ــر، از اعضاى ش ــي مجدف مرتض
برنامه ريزى مجلة رشد آموزش پيش دبستانى، 
ــى و تجهيزات و وسايل را از  مبلمان آموزش
ــى  ــر مهم در الگوهاى طراحى آموزش عناص
ــاى  واحده «در  ــد:  مى گوي او  ــد.  مى دان
ــازمان دهى فضا و مبلمان  پيش دبستانى، س
آموزشى بايد از استانداردهايى تبعيت كنند. 

دكتر مفيدى:
براى  معموالً  موجود  فضاهاى 
كودكان ساخته  نشده اند و معمارى 
آنان  نيازهاى  براساس  ساختمان ها 

نيست

 دهقاني:
 اتفاقى كه در ايران مى افتد اين است 
كه ما همة اصول را در كتاب ها داريم 
و به دانشجويان آموزش مى دهيم، 
مراكز  در  عمالً  را  آن ها  كاربرد  اما 

نمى بينيم
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ــت، خالقيت و  ــاط، بهداش ــادابى و نش ش
اكتشاف ناديده گرفته مى شود.

ــاركت، در  اما از جنبة كارگروهى و مش
كشور ما حتى بزرگساالن به خوبى مشاركت 
ــا نيز ياد  ــد. معلم ها و مربى ه گروهى ندارن
نگرفته اند كه به كودك چگونگى كار گروهى 
را بياموزند. نه فقط فضاي امن و مناسب براى 
بچه ها فراهم نيست، به انگيزش آن ها هم توجه 
نمى شود. ما در فضاهاى بسته، اين ويژگى ها 
را نديده ايم و اميدواريم تغييراتى ايجاد شود. 
ــود؟ چون  اما چرا اين ويژگى ها ديده نمى ش
ــتى  ــازمان بهزيس مراكز متولى، از جمله س
ــان و مربيان  در درس هاى خود براى مدرس

پيش دبستانى، چنين درس ها و سرفصل هايى 
ــتانى  ــد. در آموزش پيش دبس را نگنجانده ان
رياضى، علوم، سرودخوانى، قرآن و به تازگى 
ــود، اما  ــث مفاهيم اجتماعى ديده مى ش بح

بحث فضا مطرح نيست.»
ــه كرد،  ــز در ادامه اضاف ــدادزاده ني ح
ــامانى فضاهاى باز، هم چون بوستان ها  نابس
ــتانى ها اشاره كرد و نبود  يا حياط پيش دبس
ــتى را در آن ها  ــبى فضاى امن يا بهداش نس
ــايل بازى  ــد. وى گفت: «االن وس متذكر ش
ــتان ها يا  ــتفاده در پارك ها و بوس ــورد اس م
حياط مدرسه ها كمى تغيير يافته و وضعيت 
بهترى پيدا كرده است. همين طور كف محل 
بازى بچه ها ايمن سازى شده است. ولى بحث 
برسر رهاكردن اين وسايل است. از زمانى كه 
ــوند تا زمانى كه فرسوده شوند،  نصب مى ش
ــالح عيوب آن ها  ــت به نظافت يا اص هيچ وق

پرداخته نمى شود.»

و با ويژگى هاى رشدى كودك تناسب ندارند. 
اما در كنار اين مشكالت، مواردى هم هستند 
ــا مى توانند  ــاغل در آن واحده ــه افراد ش ك
ــد. مثالً براى  ــا را رعايت كنن ــى آنه به راحت
رسيدن به سطحى از امنيت، به تصور اين كه 
رسيدن به وضعيت مطلوب دور از دست رس 
است، تالش چندانى نمى شود. ما حتى سراغ 
ــا ديديم آن ها هم  ــن مراكز رفتيم، ام بهتري
ساده ترين مسائل در ارتباط با امنيت كودكان 

را در نظر نمى گيرند.
نكته اى نيز دربارة اولين استاندارد، يعنى 
رنگ و رعايت تضاد آن در پله ها بگويم. براى 
تك پله ها يا رمپ مى گذارند و يا با تضاد رنگ 

آن ها را مشخص مى كنند. در مركزى كه يك 
كالس را با كف پوش پوشانده بودند كه تمام 
ــكل دار بود و پله اى كه دو قسمت  رنگى و ش
كالس را از هم جدا مى كرد، اصالً قابل رؤيت 
نبود. طورى كه حتى دانشجويان هم ممكن 
ــائل ريزى  ــود آن را نبينند. اين موارد مس ب
ــتند كه فقط با مطالعه مى شود آن ها را  هس

برطرف كرد.»

خالقيت و اكتشاف
ــان  ــى، يكى از كارشناس زهره دهقان
ــاره دارد كه  ــن امر اش ــده، به اي دعوت ش
معموالً در پيش دبستانى ها، خالقيت و قوة 
ــاف كودك ناديده گرفته مي شود. او  اكتش
ــا بخش تعيين كننده اى در  مى گويد: «فض
ارتقاى مهارت هاى اجتماعى و مهارت هاى 
ــد از جنبة  ــت. فضا باي زندگى كودك اس
ــدم تغيير،  ــر كند. با اين ع ــى تغيي فيزيك

ــويى،  داده بودند كه بعد از رفتن به دست ش
ــان را بشويند. زنگ تفريح ديدم  دست هايش
ــمت  ــدود 50 دانش آموز دو كالس به س ح
ــد و وقتى يكى صابون  آب خورى ها مى رفتن
ــتش را آب  ــت دس ــى داش ــى زد، آن يك م
مى گرفت و ديگرى هم از زيردست اولى آب 
مى گرفت. اين عدم رعايت بهداشت به خاطر 

خوب طراحى نشدن محيط بهداشتى بود.»
مجدفر توضيح داد كه فضا بايد با توجه 
ــده باشد.  به ويژگى هاى كودكان طراحى ش
ــه هاى دولتى، صبح براى دورة  بعضى مدرس
ــى تحصيلى و بعد از ظهر در اختيار  راهنماي
آموزش پيش دبستانى است. ميز ونيمكت ها 
ــت و وقتى  ــد دانش آموز راهنمايى اس در ح
كودك پيش دبستانى پشت ميز مى نشيند، 

پايش به زمين نمى رسد.»

تجهيزات گران، نه!
ــة تجهيزات  ــدى در زمين ــر مفي دكت
ــت:  «در واقع  ــار داش ــايل چنين اظه و وس
ــد. هر فضا  ــا ما حرف مى زنن ــتانداردها ب اس
ــى  خاص خودش را دارد. اگر آن چه كه  ويژگ
هست، نزديك به هدف و سازمان دهى شده 
باشد، انتظارات را برآورده مى كند. در محيط 
آموزشى كه بچه ها و مربيان ساعات زيادى را 
ــد و با توجه به تحركى كه  در آن مى گذرانن
دارند، بايد زمينه هاى نشاط و شادابى كودك 
ــود. به ويژه الزم است وسايل و ابزار  فراهم ش
كار به خوبى چينش شده باشند. مقصود ما 
ــايل و تجهيزات گران قيمت  به كارگيرى وس
ــت، بلكه در عين اين كه سادگى محور  نيس
اصلى طراحى ماست، بايد به عنصر مطلوبيت 

هم نظر داشته باشيم.»

طراحى براى چه كسى؟
ــداد زاده، از فارغ التحصيالن  ــه ح جميل
ــتانى كه درس «فضا» را  ــتة پيش دبس رش
ــت، در ارتباط  ــى گذرانده اس ــاز عال با امتي
ــت: «در بازديدهايى كه از  ــث گف با اين بح
ــه ام كه اين  ــته ام، دريافت مهدكودك ها داش
مراكز براى بچه هاى پيش دبستانى طراحى 
نشده اند. اغلب اين مكان ها استيجارى هستند 

احساني فر:
اين مرحله  بچه ها در  از آن جا كه   
كنجكاو و بى باك هستند و اطالعى 
بايد  ما  ندارند،  خطر  مفهوم  از 
برايشان فضايى مناسب باز و بسته 

را تعبيه كنيم
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فضاى مهارتى و جست وجوگرى
ــگاه عالمه طباطبايى سؤال  استاد دانش
مى كند: بچه ها براى چه كارى در آن فضاى 
خاص وارد مى شوند؟ اين فضاها براى كاوش 
و جست وگرى و تقويت مهارت هاى اجتماعى 
تا چه حد آماده شده اند؟ در فضايى كه بچه ها 
بايد بنشينند و گوش بدهند و حرفى نزنند، 
آيا فرصتى براى تقويت مهارت هاى اجتماعى 

پديد مى آيد؟
ــارة ويژگى فضاى باز  دكتر مفيدى درب
ــزود: «موضوع نگه دارى و  و تجهيزات آن اف
نظافت تجهيزات در اغلب جوامع ديگر مورد 
توجه است. يعنى هربار كه سراغ آن وسيله 
مى رويد، مالحظه مى كنيد به حفظ و مراقبت 
از آن پرداخته شده تا كارى كه الزم است را 

به درستي انجام دهد.»

وى در ادامه به اهميت حياط باز فضاى 
باز مراكز پيش دبستانى به عنوان محيطى براى 
فعاليت هاى اساسي اشاره كرد و از احسانى فر 
پرسيد: «نظر شما دربارة فضاهاى باز آموزشى 

در اين مراكز چيست؟»

كنجكاوى، محدوديت!
ــاره به كنجكاو بودن  ــانى فر با اش احس
ــتانى گفت:  «از  ــنين پيش دبس بچه ها در س
ــن مرحله كنجكاو و  ــا كه بچه ها در اي آن ج
ــى از مفهوم خطر  ــتند و اطالع بى باك هس
ــان فضايى مناسب باز  ندارند، ما بايد برايش
ــته را تعبيه كنيم. اين به خودى خود  و بس
ــش مى آورد. طراحى  بحث محدوديت را پي

وسايل بايد به صورت مينياتورى باشند. اين كه 
بچه هاى اآلن در بازى هاى خود قورى، سماور 
ــقاب كوچك دارند و همه چيز در اندازة  و بش
ــت، ايده اش از همان زمان است. او  بچه هاس
ــن آورد تا  ــه ها را پايي در طراحى فضا، قفس
همه چيز در دست رس كودك باشد. وسايل 
ــد تا در  بازى و ظروف غذاخورى كوچك ش

دستان كودك جا شود.
ــايل و تجهيزات متناسب با قد  اگر وس
ــند، خيلى  ــة كودكان باش ــت و روحي و قام
ــود.  ــارى آن ها كم مى ش ــكالت رفت از مش
متأسفانه مربيان ما از هنر سازمان دهى فضا 
بى بهره اند. آن ها به كتاب، دفتر و شعر، بيشتر 
از خود كودك توجه دارند. مربيان بايد براى 

سازمان دهى فضا آموزش ببينند.»

توجه به رشد و نيازهاى كودك
ــخنان قبلى خود  ــى در ادامة س دهقان
گفت: «از قرن 17 ميالدى تا  به حال، مطالعه 
روى كودكان دنبال شده است. اما آيا محققان 
ــت؟  واقعاً مى دانند حرف دل كودكان چيس
ــه در ايران تحقيقاتى روى  البته خوش بختان
ــواب و ميز  ــى، تخت خ ــز و صندل ــاد مي ابع
تعويض كودكان شيرخوار انجام شده است. 
ــه اهل كار  ــت كه ما ب ــئله اين اس ولى مس
آموزش نداده ايم. يا به افرادى كه بايد از اين 
وسايل استفاده كنند، شيوة استفادة صحيح 
ــول خانم دكتر مفيدى، ما  را نگفته ايم. به ق
سازمان دهى نداريم. حتى بسيارى از مربيان 
ما تحصيالت پيش دبستانى ندارند و كودك 
را نمى شناسند. درحالى كه علم روز، كودك 
ــش سالگى مطالعه كرده  را از بدو تولد تا ش
است و مى شناسد. مى داند كودك در مراحل 
ــد چگونه ياد مى گيرد و بازى از بهترين  رش
ــت. من فكر مى كنم بايد  راه هاى آموزش اس
از يافته هاى ديگران در خارج از ايران دربارة 
كودك و رشد او استفاده و آن را بومى سازى 

كنيم. 

بازنگرى
ــدى، ضمن تأييد مفيد بودن  دكتر مفي
استفاده از برخى نظرات و تجربه هاى ديگران، 

ــد. مثالً اگر  اين فضاها نبايد خطرآفرين باش
قفسه اى در دست رس وجود دارد و وسايلى 
ــود، نبايد خطرآفرين  ــته مى ش در آن گذاش
ــه فضاهاى موجود  ــد. با توجه به اين ك باش
ــاخته  ــتان س در اغلب نقاط براى پيش دبس
ــتگيره ها گرفته تا شيرهاى  نشده اند، از دس
آب خورى بايد مناسب و بى خطر شوند و در 

حد و اندازة قد بچه ها باشند.»

فضا و افراد
ــه اهميت  ــاره ب ــدى با اش ــر مفي دكت
ــودكان و اين كه طراحى بايد در  نيازهاى ك
خدمت تحقق اهداف آموزش پيش دبستانى 
ــد، ادامه داد: «فضا با افراد در آن، ارتباط  باش
ــن ارتباط را  ــايل نيز اي ــرار مى كند. وس برق
برقرار مى كنند. هركدام از وسايل موجود در 

راه پله ها، آب خورى ها، محل هاى رفت و آمد، 
دست شويى ها، كمدها و قفسه ها و چينشى 
كه دارند، ممكن است مشكل ايجاد كنند و 
ــند. نمى توان توجه بچه ها را  خطرآفرين باش
كه مى دوند، مى جهند و اين احساس را دارند 
كه خطرى وجود ندارد، فقط با گفتن جلب 

كرد. 
ــورى اولين كسى بود كه گفت:   مونته س
ــد كه در  ــودك در محلى بازى كن ــر ك «اگ
ــود دارد و اين باعث  ــى بزرگى وج آن صندل
خطرآفرينى و حادثه براى كودك شود، اين 
دشوارى و ناسازگارى از كودك نيست، بلكه 
از وسيله است كه باعث ناسازگارى او مى شود. 
در واقع مونته سورى اولين كسى بود كه گفت 

مجدفر: 
از ديدگاه مديريتى، ما بايد از الگوهاى 
به  توجه  با  و  كنيم  الگوبردارى  موفق 
ويژگى هاى حداقلى خودمان، شرايطمان 

را با استانداردها تطبيق دهيم
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 حداد زاده:
 براى رسيدن به سطحى از امنيت، 
به تصور اين كه رسيدن به وضعيت 
است،  دست رس  از  دور  مطلوب 

تالش چندانى نمى شود

ــت. وى گفت:  برآن نقدهايى را مترتب دانس
ــتفاده از تجربه هاى ديگران در جاهايى  «اس
ــت،  ــه نظرى و تجربه اى نداريم، خوب اس ك
ــت كه چشم بسته آن ها  اما به آن معنى نيس
ــتفاده را به  را قبول كنيم. بايد جهت اين اس
سويى ببريم كه در آن، مانند فضا، غفلت هايى 
ــته ايم. دربارة فضاى سنتى و فعلى خود  داش
ــت آوريم و با آگاهى، نقاط  ــناخت به دس ش
كور را متناسب با نيازهاى كودكان، خواست 
ــن و انتظارات مربيان طراحى و تقويت  والدي
ــى  كنيم. انتظارى كه جامعه از مركز آموزش
دارد، از تاالر غذاخورى ندارد. نياز است نگاه 
خود را تغيير زاويه دهيم، در فضاهاى كنونى 
ــيم و فضاى بهترى را با  بازنگرى داشته باش
ــاز كودكان پدپد  ــتانداردها و ني توجه به اس

آوريم.»

تجربة موفق بومى سازى فضا
ــانى فر، پس از اتمام سخنان دكتر  احس
ــدى، در مورد بحث توجه به تجربه هاى  مفي
ــا گفت:  ــان در مورد فض ــاط جه ــاير نق س
«موضوعى كه عنوان شد به اين معنى نيست 
ــودكان و مراحل  ــم روز دربارة نياز ك كه عل
رشد آن ها ناديده گرفته شود و يا حتى وجوه 
مشترك انسان ها را ناديده انگاشت. بحث بر 

سر اين است كه كپى بردارى نشود.»

و بچه ها لذت بخش ترين روزشان را گذراندند. 
ــه  حياط  مالحظه مى كنيد كه ما در مدرس
داريم و مى توانيم در گوشه  اى از آن آالچيقي 
براى قصه گويى برپا كنيم. نمازخانه هم داريم. 
ــتانى را به  مى توانيم كالس قرآن پيش دبس
آن جا منتقل كنيم. ما در مدرسه يا اطراف آن 
فضاهاى در دست رس بسيارى مثل پارك ها 
ــراها را داريم. اگر نگاه را عوض  يا فرهنگ س
كنيم، مى توانيم از امكانات به راحتى استفاده 
ــم دكتر مفيدى  ــور كه خان كنيم. همان ط

گفتند، بايد فضاها را احيا كنيم.»

فضاسازى با برنامه ريزى
سردبير مجلة رشد آموزش پيش دبستانى، 
با اشاره به مباحث مطرح شده در مجله، از جمله 
نشست علمى مجله با كارشناسان ومربيان قرآن 
پيش دبستانى و انس با قرآن كريم، گزارش هاى 
ــوط به آموزش زبان خارجى و ديگر موارد  مرب
گفت: «به عنوان جمع بندى اشاره مى كنم كه 
ــد. ما در اين  اين مباحث مى تواند ادامه دار باش
جلسه نيز به مسائل پيش دبستانى و وضعيت 
موجود در زمينة فضاى آموزشى پرداختيم. اما 
هنوز به طور كافى در مورد چينش فضا بحث 
نكرده ايم. از نكات مورد توجه در مورد فضا اين 
ــه در آن رفت وآمد  ــت كه فضا با افرادى ك اس
مى كنند، با والدين، كودكان و مربيان، ارتباط 
برقرار مى كند. اين ارتباط حساس است و بايد 
ــرد. ما بايد با فرهنگ  براى آن برنامه ريزى ك
فضاى خود آشنايى پيدا كنيم و در مؤلفه هاى 
ــه به اصول  ــود بازنگرى كنيم. توج بومى خ
طراحى و امنيت و برانگيزانندگى محيط مهم 

است و اين جا بر آن تأكيد شد.
ــت كه خود  ــئلة مهم ديگر اين اس مس
ــتفاده  كودكان هم در ارتباط با فضا و نحوة اس
ــوزش ببينند. آگاهى دادن به مربيان  از آن آم
ــتفاده از  ــدران و مادران در موره نحوة اس و پ
تجهيزات توسط كودكان نيز از اهميت برخوردار 
ــت. و در پايان هشدارى به دست اندركاران  اس
ــئوالن كه از كنار موضوع فضا بى تفاوت  و مس
ــا مى تواند تغيير ضرورى در  نگذرند، زيرا فض
يادگيرى را باعث شود و به انديشه ورزى بهتر 

بينجامد.»

اطالع از نقص ها
ــد، بايد چه  ــال كه نقص ها بيان ش «ح
اصولى در طراحى فضاهاى پيش دبستانى يا 
ساير فضاهاى آموزشى در نظر گرفته شوند 
ــت اندركاران داده  ــدارهايى به  دس و چه هش
شوند؟» اين سؤاالت را دكتر مفيدى مطرح 
ــه  وكوتاه  ــانى فر در چند كلم ــرد و احس ك
ــخ داد: «در هر صورت بايد دورة  چنين  پاس
ــتانى را اصالح كنيم. بايد توجه به  پيش دبس
سنين پاية آموزشى محور قرار گيرد. تا زمانى 
ــود، به امور ديگر  كه اين ريزبينى انجام نش

نمى توان رسيد.»
ــزود: «ما با  ــه اف ــز در ادام ــر ني مجدف
ــتانداردها فاصلة زيادى داريم. همان طور  اس
ــتند، به  ــم دكتر مفيدى اظهار داش كه خان
ــا فضاهاى در  ــاز داريم. م ــر ديدگاه ني تغيي
ــر مديران و  ــت رس زيادى داريم كه اگ دس
ــتانى نوع نگاه  ــان واحدهاى پيش دبس مربي
خود را در مديريت يا استفاده از آن ها عوض 
ــردارى از آن اماكن را  ــود بهره ب كنند، مى ش
ــامان دهى كرد. اگر به يك اتاق كالسيك  س
و سنتى اكتفا شود و بچه ها فقط آن جا جمع 

شوند و بنشينند، قطعاً اتفاقى نخواهد افتاد.
ــگاه، با يادآورى  ــترش افق ن بر اين گس
ــان» تأكيد مى كنم.  موضوع كتاب «توتوچ
ــة ژاپنى در  ــك دختر بچ ــاب ماجراى ي كت
جنگ جهانى دوم است. او در سال 1948 به 
مدرسه اى مى  رود كه از واگن هاى قطارهاى 
ــت. روزى  ــه اس ــكل گرفت ــده ش منهدم ش
ــه بچه ها مى گويد  ــة فقير ب مدير اين مدرس
مى خواهيم به اردو برويم. بچه ها عصر آن روز 
خوراكى و چادر مى آورند تا به خيال خود به 
دامن طبيعت بروند. تا شب منتظر مى مانند و 
اتفاقى نمى افتد. سپس مدير آن ها را به واگنى 
ديگر مى برد و مى گويد اين جا اردوى ماست. 
دور تا دور محل را چادر مى زنند و بچه ها در 
گروه هاى 6-5 نفره در آن ها ساكن مى شوند.

ما اين موضوع را در مجلة رشد مديريت 
طرح كرديم و گفتيم چون ممكن است سفر 
با خودرو خطرناك باشد، مديران اردوها را در 
ــه هاى خود به اين صورت برپا كنند.  مدرس
مديرى نوشته بود كه اين گونه عمل كرديم 
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تولد كودك واقعه اي به ياد ماندني است 
ــه اي دارند،  هرگز  و آن هايي كه چنين تجرب
ــد. درواقع،  اين خبر  ــوش نمي كنن آن را فرام
ــت و آزمايش بارداري  ــوزادي در راه اس كه ن
ــت، هميشه هيجان و زيبايي  مثبت بوده اس
ــدر و مادري  ــود را در زندگي هر پ خاص خ
حفظ مي كند. اضافه شدن يك طفل به جمع 
ــبب مي شود كه بايد  خانواده، تغييراتي را س
آمادگي،  عادت و سازگاري الزم براي مواجهه 
ــرات در خانواده نيز به وجود آيد.  با اين تغيي
ــرات بدني و تنظيم  ــرات رفتاري،  تغيي تغيي

اوقات زندگي، از جملة اين موارد است.
ــارداري و چند ماه اولية  ــاي دورة ب ماه ه
زندگي كودك در كنار پدر و مادر، چالش هاي 
ــته از نوع  زياد و متنوعي پديد مي آورد. گذش
ــرات داريم،   ــه به اين تغيي ــي ك نگاه و نگرش
بايد بدانيم كه زندگي ما هرگز مثل گذشته 
نخواهد بود! براي بسياري از والدين، ماه هايي 
كه به لحظات معجزه گر تولد منجر مي شوند، 
 سرشار از طرح ها،  نقشه ها،  رؤياها و قدري نيز 
ــت. در اين دوره، عالوه بر آرزوها و  نگراني اس
چشم اندازهاي زيبايي كه در ذهن مي پرورانيم، 
سؤاالت زيادي نيز در ذهن ما پرورده مي شوند: 
ــيم؟ آيا  ــا مي توانيم پدر و مادر خوبي باش آي
ــراي فرزندپروري داريم؟ آيا  اطالعات كافي ب

نوزاد ما «سالم» خواهد بود؟
ــي مانند لباس و  ــائل ارتباط دربارة مس
پوشاك، غذا و شيردادن  و نظافت كودك نيز 
ــذاري كودك و واكنش و  فكر مي كنيم. نام گ
پذيرش ديگران نيز ذهن ما را  به خود مشغول 
مي سازد. اما به زودي ، واقعيت حضور كودك 
ــود.  ــل رؤياها و تخيالت ظاهر مي ش در مقاب
ــار بگذاريم  ــدري رؤياها را كن ــي بايد ق يعن
ــه و بي قراري  و  ــودك گري ــم كه ك و بپذيري
بي خوابي و شب نخوابي دارد. كسالت و بيماري 
ــت به راحتي شير و  پيدا مي كند،  ممكن اس
غذا را جذب نكند و باالخره ما را نيز كثيف و 
عصباني  كند. اين جاست كه كسب مهارت هاي 
الزم براي پدر و مادر شدن ضرورت مي يابد و 
ــب و سالم با  روحية پذيرش و مواجهة مناس
اين تغييرات در زندگي جديد والدين، زندگي 

را شيرين و لذت بخش خواهد كرد.

كودك ما سالم است...
بررسي تأثير ارتباط پدر و مادر 
بر سالمت جسمي و رواني جنين و كودك در آينده

دكتر مرجان گودرزي
كليدواژه ها: بارداري، خانواده، مهارت فرزندپروري، مادر.
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ــته  ــر، بايد به خاطر داش ــرف ديگ از ط
ــيم كه خانواده ها نيز مانند هم نيستند  باش
ــش خانواده و ارتباط  و تفاوت هايي دارند. نق
ــوهر در تعيين  ــالم زن و ش محبت آميز و س
ــمي كودك  ــت رواني،  عاطفي وجس سرنوش
بسيار تعيين كننده است؛ تا جايي كه مي توان 
گفت شالودة تشكيل خانواده، محبت و تعلق 
ــت. پدر و مادر،  افراد درون آن به يكديگر اس
ــكل گيري  ــي از ورود كودك و هنگام ش حت
ــي را به وجود آورند  جنين مي توانند محيط
كه فرزندشان احساس ايمني و خواسته شدن 
ــد، تا بعدها نيز بتواند خوب رشد  داشته باش
كند و ياد بگيرد، و فردي مسئول، قابل احترام 
ــخصيتي مثبت بار بيايد. به ويژه  و داراي ش
اين كه امروزه پدران نيز بايد احساس مسئوليت 

بيشتر در تمام فرايند بارداري داشته باشند.
ــارداري و  ــراي ب ــا ب ــزه  م ــروزه، انگي ام
فرزندپروري،  به نحو قابل مالحظه اي از يك 
ــه فرهنگ ديگر متفاوت  فرهنگ و جامعه ب
است. در بعضي فرهنگ ها،  كودكان به عنوان 
دارايي و نوعي سرمايه، باعث افزايش مالكيت 
اقتصادي مي شوند و يا به عنوان اميد والدين 
به هنگام پيري و دستگيري آن ها در آينده، 
ــمار   و يا به عبارت بهتر،  عصاي پيري،  به ش
ــد. در بعضي جوامع،  به تولد فرزند به  مي آين
عنوان راهي براي پايداري سنت هاي خانوادگي 
و يا تكميل نيازها و هدف هاي شخصي والدين 
نگريسته مي شود. گاه نيز تولد كودك نوعي 
انجام وظيفه و يا به دوش كشيدن يك الزام و 

ضرورت اجتماعي است.
ــودكان با اين نگرش  دراغلب جوامع، ك
ــا ارزش و  ــوند كه موجوداتي ب متولد مي ش
ــادي خانواده  ــي طبيعي از زندگي و ش بخش

هستند.
ــي از قبايل،  ــتان زنان بعض در هندوس
 براساس سنت  بچه دار شدن را نوعي ضمانت 
ــا و آخرت خود  ــالم در دني ــراي زندگي س ب
ــا نيز،  تولد  ــالمي م مي دانند. در فرهنگ اس
فرزند موهبتي الهي است و براي تربيت او،  چه 

دختر و چه پسر، ارزش وااليي مطرح است.
با وجود اين،  در همة فرهنگ ها ضروري 
است، زنان باردار با تغييرات جسمي و بدني،  

و روان شناختي،  و اجتماعي كه با نقش جديد 
مادر شدن همراه است،  خود را سازگار كنند 
و پدران نيز در اين زمينه حمايت و مشاركت 

داشته باشند.
ــي و  ــرات بدن ــارداري،  تغيي در دورة ب
رواني عميقي در مادر به وقوع مي پيوندد كه 
ــوان از آن ها غفلت كرد. در ابتداي اين  نمي ت
ــل از اين كه جنين به اندازة  دوره و حتي قب
كافي بزرگ شود،  خواب آلودگي، خستگي و 
حساسيت هاي عاطفي زن،  اثرات مستقيمي 
ــط بارداري، تغييرات  بر جنين دارد. در اواس
بدني،  با توجه به عملكرد و افزايش گنجانش 
سيستم كلي بدن،  معموالً  بهبودي و  راحتي 
خاصي را پديد مي آورد،  ولي در اواخر بارداري 
مجدداً و به طور طبيعي و يا به دليل افزايش 
ــنگيني و كاهش تحرك،  ــاس س وزن ، احس
ــاردار پديد  ــة زنان ب ــي در هم  ناراحتي هاي

مي آيد.
تغييرات بدني در طول ماه هاي بارداري 
ــت رواني مادر اثر مي گذارد. زيرا زن  بر وضعي
ــداره و تصويري كه در  ــاردار، هم بايد با پن ب
ــود دارد ، كنار بيايد و  ــدت از فرزند خ اين م
اعتماد به نفس خود را حفظ كند و هم بايد با 
واكنش هاي ديگران و اطرافيان و حتي همسر 
ــاس رواني گاه  ــازگار شود. اين احس خود س
باعث ايجاد نوعي فاصله با اطرافيان و دوري از 
آن هاو حتي همسر مي شود و گاه نيز برعكس، 
تمايل به ارتباط با ديگران و گرفتن حمايت از 

آنان را پديد مي آورد.
حاملگي عالوه بر تغييرات خلقي،  حتي 
مي تواند با احساس ناامني دربارة آينده همراه 
ــت مادر دربارة  ــد. براي مثال،  ممكن اس باش
ــد از ورود  ــة خود بع ــغل و حرف وضعيت ش
كودك،  اضطراب پيدا كند، دربارة توانايي خود 
براي مراقبت از كودك به ترديد بيفتد  و حتي 
از احتمال وجود نقص در كودك دچار ترس 
شود. يا ممكن است به بروز تضادهاي تربيتي 
ــر و اطرافيانش بينديشد و  بين خود،  همس

احساس ناامني كند.
ــت كه همة  ــخص اس ــه هر حال مش ب
ــاي فرهنگي و اجتماعي  و نيز  اين واكنش ه
ــرات بدني و روحي و تأثير آن ها بر زنان  تغيي

ــدود زيادي  ــاي دنيا تا ح ــاردار،  در همه ج ب
طبيعي و انكارناپذيرند. اما آن چه كه از اهميت 
شاياني برخوردار است،  سهيم شدن و شراكت 
پدر در اين زمينه  و وقت گذاري،  صرف انرژي و 
درك احساسات و موقعيت زن توسط اوست. 
يعني در همه حال، زن باردار نبايد بار اين همه 
تغييرات را، به ويژه از نظر رواني،  به تنهايي به 
ــد. در اين جاست كه نقش پدر و  دوش بكش
همسر حتي بيش از گذشته در درك موقعيت 
زن باردار، از نظر هم نوايي و هم فكري احساس 

مي شود.
زن باردار به حمايت رواني و توجه عاطفي 
همسر خود بسيار نياز دارد و بيش از او، جنين 
از اين ارتباط،  احساس صميميت و نزديكي، 

عشق و محبت، بهره مند مي شود.
ــادر و پدر عزيز! امروزه نقش هيجانات  م
و حاالت عاطفي مادر- به ويژه در خانواده- و 
درك همسر، در سرنوشت رواني زن باردار و 
ــدة او به اثبات رسيده است.  جنين متولدنش
ــت كه يك پدر نيز قبل از تولد  ــكي نيس ش
ــه اي را تجربه  ــات چندگان فرزندش احساس
ــده و وضعيت خود از  ــد. او نيز به آين مي كن
ــي و قابليت ايفاي  ــر توانايي هاي حمايت نظ
نقش پدرانة خود مي انديشد و حتي به كسب 
اطالعات دربارة نقش فرزندپروري خود عالقه 

دارد.
تحقيقات جديد نشان مي دهند، هرچه 

ــوهر در دوران  زن و ش
بارداري،  باهم 

ــم  ه تفا
ــتر  بيش
ــته  داش
ــند،  باش

ــم  ه با
ــر كنند و  فك

ــم بگيرند، و  تصمي
يكديگر را از نظر رواني بهتر درك كنند، و به 
ويژه هرچه مرد از همسر خود حمايت به عمل 
آورد، وقت بيشتري را با او بگذراند، نگراني هاي 
او را كاهش دهد، يار و كمك دهندة او باشد 
و اطرافيان را نيز به آرامش و مهرباني نسبت 
ــده دعوت كند، نه تنها  به وضعيت پديد آم

هيچ كدام از 
ما با مهارت فرزندپروري 

و اين كه چگونه پدر و مادري 
كنيم،  متولد نمي شويم،  ولي همة 

ما مي توانيم پدر و مادر خوبي 
باشيم
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دوران بارداري با آرامش و سالمتي بيشتري 
براي مادر سپري مي شود، بلكه فرزند نيز در 
تمام مراحل قبل از تولد، حين بارداري و بعد 
ــت رواني بهتري  ــد، از آرامش و وضعي از تول

برخوردار خواهد بود.
پدر و مادر گرامي! بعضي تحقيقات نشان 
داده اند، پدراني كه در جريان بارداري با همسر 
ــري كرده اند،  نقش  ــي و هم فك خود همراه
ــته اند و در اين  حمايتي و محبت آميزي داش
ــنج و اختالفات به  مدت خانوادة آن ها از تش
دور مانده است،  پذيرش بيشتر و عميق تري 
ــبت به فرزند تازه وارد داشته اند و ارتباط  نس
بين پدر و مادر نيز بعد از تولد، از استحكام و 

قوام بيشتري برخوردار بوده است. 
نقش پدر در اين زمينه اهميت بسياري 
ــده معلوم  دارد. در يكي از تحقيقات انجام ش
ــان در مراقبت و  ــه پدرانش ــد، اطفالي ك ش
نگه داري با مادر همكاري و شراكت داشته اند،  
حتي در آزمون هاي رشد ذهني نمرات باالتري 
كسب كرده  و يا از بهرة هوشي باالتر برخوردار 
بوده اند. از نظر اجتماعي نيز پاسخ گويي بهتري 
داشته اند. بنابراين مالحظه مي شود كه تولد 
ــك واقعه و يا  ــد و دورة بارداري فقط ي فرزن
حادثة پزشكي نيست،  بلكه از جهات و ابعاد 
متفاوت بر خانواده و سرنوشت تربيتي بعدي 

كودك اثر مي گذارد.

تأثير هيجانات و حاالت عاطفي مادر
مطمئناً آشكارترين اثر بيروني بر جنين 
در وهلة اول، وضعيت خود مادر است؛ يعني 
ــادر. اما  ــن و وضعيت تغذية م ــالمتي، س س
ــاتي كه مادر در دورة بارداري تجربه  احساس
مي كند نيز، روي چگونگي بروز اين هيجانات 
ــترس شديد  ــت. زني كه تحت اس مؤثر اس
عاطفي و هيجاني قرار دارد،  تغييرات هورموني 
ــث  باع ــش  بدن در 
در  تغييراتي 
ــن  جني
ي  و

خواهد شد: يعني ترشح غدد درون ريز آدرنال 
ــت به جنين وي نيز  ــون، از طريق جف در خ
مي رسد. بنابراين،  حاالت هيجاني و عاطفي 
مادر به طور غيرمستقيم بر نوزادش در دوران 

رحمي اثر مي گذارد.
ــكار ساخته اند،  تحقيقات هم چنين آش
ــي ناراحتي هايي  ــه از نظر عاطف ــي ك  مادران
ــا نيز در اين  ــته اند،  فعاليت جنين آن ه داش
ــته است. يعني حتي اگر  مدت افزايش داش
ــترس و طول مدت ناراحتي وي  ــطح اس س
ــد، فعاليت و  ــن دوره كم هم بوده باش در اي
ــن وي تا چندين  ــطح جنب وجوش جني س
ساعت ادامه خواهد داشت. قابل توجه است 
ــترس و ناراحتي طوالني  كه يكي از اثرات اس
مدت مادر برجنين ، همانا كمبود وزن و ضعف 
بدني كودك است. بسياري از متخصصان نيز 
اذعان دارند كه هرچه مادر در دوران بارداري 
ــتري برخوردار باشد،  و زايمان از آرامش بيش
فرايند وضع حمل وي نيز آسان تر و كوتاه تر 

خواهد بود.
عين  مادران داراي سطح اضطراب باال،  در 

حال كه حساسيت و آسيب پذيري بيشتري 
ــد زايمان نيز  ــبت به درد دارند ، از فراين نس
ــواري را  ــند. در واقع وضع حمل دش مي ترس
تجربه مي كنند و نوزادشان نيز آسيب پذيري 

بيشتري خواهد داشت.
ــاس تحقيقات ديگري نيز مي توان  براس
ــاري و بيماري هاي  ــت كه اختالالت رفت گف
ــار و  ــادران تحت فش ــن در كودكان م مزم
ــي در دوران بارداري،  افزايش  تنش هاي روان
چشم گيري داشته است. رابطة نزديكي بين 
لب شكري و كام شكري (شكاف سقف دهان و 
لب كودك) در فرزندان مادران داراي استرس 

زياد مشاهده شده است.
در هر حال، واقعيت اين است كه در تمام 
ــارداري و در تمام جريانات هيجاني و  طول ب
ــت  ــته اي كه مادر ممكن اس عاطفي ناخواس
تجربه كند،  وجود همسر، اطرافيان و افرادي 
كه آرامش دهنده، حمايت كننده،  اطمينان 
دهنده و مهربان باشند، مي تواند اثرات و عالئم 
ــالالت بعدي را در مادر و  و ناراحتي ها و اخت
فرزند كاهش دهد و از اثرات منفي آن بكاهد.

تولد فرزند و دورة بارداري 
فقط يك حادثه و يا واقعيتي 

پزشكي نيست،  بلكه از جهات و ابعاد 
متفاوت،  بر خانواده و سرنوشت تربيتي 

كودك اثر مي گذارد
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طور غيرمستقيم توسط بزرگساالن هدايت 
مي شود و به هدف خودساختگي، اعتماد به 

نفس و استقالل نائل مي شود.
اعتماد به نفس، نيز محوري است كه كل 
زندگي كودك پيرامون آن خواهد چرخيد. 
اعتماد به نفس از تجربه هاي شخصي و افكار 
اندوخته شده شكل مي گيرد. پرورش اعتماد 
ــالم از بدو تولد آغاز مي شود و به  به نفس س
عنوان يك ارزياب پيشرونده، در طول زندگي 
ــارت اجتماعي نيز يكي از  ادامه مي يابد. مه
عناصر اجتماعي شدن در كليه فرهنگ ها و 
ــت. در نظام آموزشي اگر كودكي  جوامع اس
ــد اغلب در مورد  فاقد مهارت اجتماعي باش
هوش و شخصيت او اظهارنظرهاي متفاوتي 
صورت مي گيرد و حتي مشكالتي را در زمينه 
پيشرفت فردي به وجود مي آورد. فقدان اين 
ــي و عزت نفس  ــارت مي تواند خود ارزش مه
ــاخته و او را در انزوا قرار دهد.  فرد را تباه س
ــي حتي مي تواند  ضعف در مهارت اجتماع
موقعيت هاي مطلوب رشد و پيشرفت كودك 

را همگام با همتايان مانع شود.
بنابراين مسئلة پژوهش حاضر اين است كه 
مشخص كند آموزش به روش مونته سوري 
ــادي تا چه حد  ــه با روش هاي ع در مقايس
ــتقالل و مهارت هاي  بر اعتماد  به نفس، اس

اجتماعي تأثيرگذار است.
براي اين منظور با استفاده از روش  آماري 
غيرتصادفي، 30نفر از دانش آموزان آمادگي 
شهيد مهدوي تهران كه روش مونته سوري 
را در آموزش كودكان به كار مي گيرد، انتخاب 
ــتفاده از آزمون محقق ساختة  ــدند. با اس ش

هدف از اين تحقيق بررسي تأثير آموزش 
ــر اعتماد به نفس و  ــوري ب به روش مونته س
مهارت هاي اجتماعي كودكان 5-6 ساله در 

سال تحصيلي 86-87 مي باشد.
ــي از نظريه پردازان  ــوري، يك ماريا مونته س
ــت كه كودك را به مفهوم  تعليم و تربيت اس
واقعي درك كرده و نيازها و خواسته هاي وي 
را از دور و نزديك مورد توجه قرار داده است. 
ولي اصولي را مطرح مي كند كه شايد بعضي از 
آن ها بسيار ساده و بعضي باورنكردني و عجيب 
ــند. اما آن چه اهميت دارد اين  به نظر مي رس
ــياري از مهارت هاي مورد توجه  است كه بس
وي در مورد كودكان با خط و ربط هاي ساده 

به وجود آمده اند.
ــود كه كودكان  ــوري يادآور مي ش مونته س
و  ــي  اخالق ــات  ــات و خصوصي داراي صف
ــتند. هركودك  ــخصيتي بي شماري هس ش
وسايل آموزشي را به نوعي متفاوت از ديگران 
تلقي مي كند، با توجه و تمركز فكري و دقت 
ــمي و  خاص با مقياس هاي خصوصيات جس
ــياء  رواني خويش به رنگ و اندازه و مقدار اش
مي نگرد و به طوركلي از راه هاي مختلف و به 

روش مونته سوري
 و تأثير آن بر اعتماد به نفس،  
استقالل و مهارت هاي اجتماعي كودكان

مژگان حسابي
 كارشناس ارشد پيش دبستان
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ــاي اجتماعي  ــس و مهارت ه ــاد به  نف اعتم
ــش نامه  ــورد آزمون قرار گرفتند. اين پرس م
ــي كودكان از  ــة مهارت هاي اجتماع 8 مقول
ــتن  جمله مهارت لبخند زدن، احترام گذاش
ــتن به فعاليت هاي در حال  به ديگران، پيوس
انجام، دعوت از كردن از ديگران، مهارت هاي 
گفت وشنود، همكاري با گروه و توجه به ظاهر 
آراسته خويش را با طيف ليكرت مورد آزمون 
ــب اعتبار اين  ــد. در ضمن ضري قرار مي ده
پرسش نامه در سال 1380 به وسيله احمدي- 
ــده بود. 30 نفر از كودكان  نوراني تعيين ش
آمادگي بنفشـه كه به روش عادي آموزش 
مي ديدند با كودكان آمادگي شهيد مهدوي 
در اين آزمون مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج 
نشان داد كه تفاوت معناداري بين آموزش به 
روش مونته سوري با كودكان آموزش ديده به 
ــتن اعتماد به نفس و  روش عادي از نظر داش
ــاي اجتماعي وجود دارد كه مزاياي  مهارت ه
آموزش به روش مونته سوري را بازگو مي كند. 
ــه مؤثرترين عوامل افزايش دهنده  از آن جا ك
اعتماد به نفس و مهارت اجتماعي، خانواده، 
ــتند، الزم است در  هم ساالن و معلمان هس
ــا دادن حق  ــود تا ب ــن محيط ها تالش ش اي
ــخصي، مسئوليت پذيري  انتخاب، كنترل ش
ــي و دوري از اجبار، به كودكان  و خوداصالح
كمك كنند تا مستقل تر شده و بتوانند توانايي 
ــان  ــن نش و قابليت هاي خود را به نحو احس

دهند و احساس مفيد بودن و آرامش كنند.
نتايج   * براي اطالع بيشتر از چگونگي كار و 
اين تحقيق به دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده 

روان شناسي و علوم تربيتي مراجعه كنيد
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اشاره
در اين نوشتار دربارة چگونگي و تبيين يكي ديگر از حوزه ها و آموزه هاي قرآن مبني 

بر «حفظ» آيات و عبارات در فرايند انس با قرآن كريم دورة پيش دبستاني مي پردازيم.

ضرورت و اهميت حفظ قرآن در كودكي
غالباً محفوظات دوران كودكي ماندگارند و تأثير خاصي بر شخصيت فرد مي گذارند. حضرت علي(ع) مي فرمايند: 
«يادگيري در كودكي مانند نقش روي سنگ است.»1 بنابراين خوب است شرايط به گونه اي آماده شود كه انسان از سنين 

خردسالي با آيات و معارف قرآن آشنايي پيدا كند تا به تدريج به آداب و اخالق قرآني مؤدب شود.
حافظة كودك بسيار قوي و فعال و درعين حال،  بكر و از معلومات و آموزه هاي گوناگون خالي است. در دنياي امروز،  خواسته 
ــتقيم و  ــد. كودك توانايي فراگيري مس ــته،  در اندك زماني ذهن كودك از اطالعات و آموزش هاي گوناگون پر خواهد ش يا ناخواس
غيرمستقيم،  تقليد و همانندسازي بسيار زيادي با محيط پيرامون خود دارد. اما چون از قدرت تشخيص قوي برخوردار نيست و آن چه را 
كه فرا مي گيرد بدون بررسي،  دريافت و ضبط مي كند، بهتر است موضوعات و مطالب دريافتي او،  از بهترين و سالم ترين آموخته ها باشد 

تا بتواند سرماية ارزشمندي به دست آورد؛ سرمايه اي كه يك عمر براي او هدايت و بركت در پي داشته باشد.
از صدر اسالم تا كنون،  كودكان مسلمان،  آموزش خود را با حفظ سوره هاي كوتاه يا آيات و فرازهاي خاصي از قرآن كريم آغاز مي كردند. 

در كشور ما نيز اين سنت حسنه هميشه وجود داشته است.
در دهه هاي اخير با توسعة فعاليت هاي آموزش و پرورش در دورة پيش از دبستان،  خانواده ها و نيز مؤسسات آموزشي- فرهنگي بر آن 
شده اند كه موضوع حفظ قرآن را در چارچوب فعاليت هاي علمي و برنامه ريزي شده شكل دهند. خوش بختانه امروز ، هرجا كه اين فعاليت  با 
مالحظات الزم علمي و تجربي،  با پرهيز از افراط يا تفريط و در قالب «شيوة تلفيق» انجام شده،  با توفيقات ارزشمند و ماندگاري مبني بر انس 

با قرآن كريم همراه بوده است. در ادامه توضيحاتي دربارة مراحل چگونگي شنيدن و حفظ آيات قرآن ارائه مي شود.

 مرحلة اول: شنيدن،  همانندسازي و تلفظ
1. شنيدن از اركان مهم يادگيري است. از اين رو،  هر آيه و عبارات از طريق رسانة آموزشي (نوار 

يا سي دي) يا قرائت مربي چند بار تكرار مي شود.
2. كودكان با شنيدن قرائت رسانة صوتي آموزشي (نوار يا سي دي) يا قرائت مربي، به 

طور دسته جمعي،  چند بار آيه يا عبارت شنيده شده را تكرار مي كنند.
3. كلمات و تركيبات مشكل يا موارد اشتباه كودكان،  توسط مربي به صورت 

شمرده و با تأكيد بيشتر،  بازخواني مي شود تا حتي المقدور حالت صحيح را تكرار 
كنند. ولي اگر اشكال برطرف نشد، به تكرار و تأكيد بيش از حد نياز نيست؛ 

كودكان در فرصت هاي بعد به تدريج،  تلفظ صحيح را ياد مي گيرند.
ــودكان در  ــاركت همة ك ــه آن چه اهميت دارد،  مش ــن مرحل در اي
ــت. اگر هر نوآموز در فعاليت جمعي مشاركت كند، حد  جمع خواني اس
ــت. هر كودك با توجه به توانايي و عالقة  ــت آمده اس مورد انتظار به دس
فردي خود و در فاصله هاي زماني متفاوت،  در حفظ كامل يا نسبي سوره 
يا آيات تمرين شده مهارت الزم را كسب مي كند. هم چنين در فعاليت هاي 

ــاركت جمعي،  گروهي، ضعف فردي كودكان كمتر بروز مي كند، بلكه مش
 موجب افزايش انگيزة يادگيري مي شود.

مرحلـة دوم : تكـرار و يـادآوري بـراي تثبيت محفوظـات و رفع 
اشكاالت
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1. بار ديگر،  آيه يا عبارت مورد 
نظر،  توسط مربي يا رسانة صوتي آموزشي (نوار يا سي دي)، قرائت مي شود.

2. كودكان به طور دسته جمعي آن را تكرار مي كنند.
3. هركودك به تنهايي،  آن عبارت را تكرار مي كند و اشكاالت هريك از آن ها به شيوة مناسب اصالح 

مي شود.

نكته :
● در مواردي كه كودك قادر به اصالح اشكال نيست،  به حال خود گذاشته مي شود تا در فرصت هاي بعد آرام آرام حالت 

صحيح را فراگيرد.
● به منظور نشاط و جذابيت بيشتر،  بهتر است با گروه بندي و ايجاد رقابت سالم بين كودكان،  از ايشان بخواهيم آموخته هاي خود 

را براي يكديگر بخوانند.

معيارهاي انتخاب محتواي حفظ
در كميت و كيفيت انتخاب عبارات و آيات بايد دقت شود تا عموم كودكان بتوانند به راحتي محتواي موردنظر را بياموزند. در واقع، 

محتوا بايد عالوه بر هماهنگي با اصول اين برنامه (اُنس با قرآن كريم دورة پيش دبستاني)، با توجه به معيارهاي زير انتخاب شود:
● سوره هاي منتخب از نظر تلفظ حتي المقدور ساده، روان،  كوتاه و پركاربرد باشند. به اين منظور،  سوره هاي توحيد، كوثر، ناس،  عصر، نصر 

و حمد مناسب اند كه براي كودك پيام قابل فهم دارند؛ هرچند به صورت درك ساده و اوليه، پيشنهاد مي شود.
● عبارات و آيات از نظر تلفظ حتي المقدور ساده،  روان و كوتاه باشند.

● برخي فرازهاي پر كاربرد،  مانند آيه الكرسي و چهار آية اخر سوره بقره (امن الرسول)، به مرور و در فرايند زماني چند ماه و از طريق تمرين 
و تكرار مستمر و روزانه آموزش داده شوند.

تذكرات مهم در حوزة شنيدن و حفظ قرآن
ــكار و  ــتعداد هر كودك و به دور از الزامات آش ــب با توانايي و اس - ميزان محفوظات متناس
پنهان باشد. يعني،  توجه به ميزان توانايي هر كودك و تفاوت هاي فردي او با ديگران،  اصلي 

خدشه ناپذير است.
ــه منظور تثبيت آموخته ها در حافظة درازمدت كودك، تمرين ها در چند  -  ب
نوبت با فاصلة زماني مناسب انجام شوند و از تمرين زياد و طوالني در يك زمان 

جداً خودداري شود.
-  از آن جا كه هدف اصلي فعاليت هاي ياددهي-يادگيري برنامة قرآن 
ــت،  نبايد ميزان  ــت اُنس با قرآن كريم و عالقه به يادگيري آن» اس «تقوي

محفوظات، اين هدف اصلي را تحت الشعاع قرار دهد.
- بهره گيري از شيوة تلفيق حوزه هاي برنامة قرآن، از تأكيدات اساسي 
در فرايند اُنس با قرآن كريم است. از اين رو توازن در حوزة حفظ بايد مورد 

توجه توليدكنندگان محتوا باشد.
ــه از خداوند متعال خالصانه مي خواهيم ما را به بهره گيري از  در خاتم

شيوه هاي مؤثر در ايجاد اُنس و عالقه به قرآن در كودكانمان موفق سازد.

 آمين يا رب العالمين
پي نوشت _________________________________________
1. امام علي(ع): العلم في الصغر كالنقش في الحجر العلم في الكبر كالنقش في المدر. [كنزالفوائد، ج1، : 319]

از صدر اسالم 
تاكنون،  كودكان 

مسلمان، 
 آموزش خود 

را با حفظ 
سوره هاي 

كوتاه يا آيات و 
فرازهاي خاصي 

از قرآن كريم 
آغاز مي كردند

تذكرات م
-

پنپن

     در حفظ آيات  قرآن      
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ــخن مي گوييم،  وقتي از تربيت ديني س
ــمت معناي خاص  ــه ذهن ما به س بالفاصل
ــود و اين رهزني  تربيت ديني متوجه مي ش
است كه بايد از آن مراقبت كرد. زيرا اگر تلقي 
ما از تربيت ديني به طور جامع شكل نگيرد، 
ــيب زا خواهد بود. با توجه به روايات،  دورة  آس
ــتاني و اين هفت سال اول زندگي  پيش دبس
ــيادت او تعبير كرده اند.  كودك را به دورة س

درنتيجه كار شما بسيار سخت است.
گاهي تصور مي شود كه سيادت بچه ها 
ــه ما تابع  ــت ك ــن دوره به اين معناس در اي
آن ها باشيم و آن چه را كه آن ها مي خواهند، 
 برايشان فراهم آوريم و از آن ها تبعيت كنيم. 
ــبت به اين موضوع  ولي تحليل عميقي نس
هست كه محققان روي آن تأكيد دارند. آن ها 
ــيادت اين نيست،  بلكه  مي گويند: معناي س
معناي دورة سيادت اين است كه بايد روش ها 
را به گونه اي طراحي كنيم كه با جايگاهي كه 

مخاطب و متربي دارد،  سازگار باشد.
ــي را نبايد كامالً به ميل و  اهداف تربيت
ارادة مخاطب و متربي وابگذاريم؛ اين وانهادن 
ــت. تربيت فرايندي است كه ما را  تربيت اس
ــاند.  از نقطة موجود به نقطة مطلوب مي رس
ــف و آن را  پس ما بايد نقطة مطلوب را كش
ــال كنيم. البته با توجه به اين كه متربي  دنب
ــد يادگيري و شرايط  ــرايطي از رش ما در ش
ــاس سيادت  ــت كه احس ــناختي اس روان ش
ــه را كه او  ــا آن چ ــار دارد م ــد. انتظ مي كن
مي خواهد،  دنبال كنيم. پس بايد خودمان را با 
اين انتظار هماهنگ كنيم. همين امر اين دوره 
را بسيار پيچيده مي كند. وقتي مي گوييم دورة 
تجويزي نيست،  يعني تربيتي نيست كه بتواند 
اهدافي را تحقق بخشد كه براي تربيت انسان 

در نظام تعليم و تربيت انساني پيش بيني شده 
است. ما بايد با نگاه فطرت گرايي توحيدي به 

آن اهداف برسيم.
***

ــالم درك  اگر ما نظرية فطرت را در اس
نكنيم،  انسان شناسي اسالم را درك نكرده ايم. 
اگر انسان شناسي اسالم را درك نكنيم ، ساير 
ــكار نخواهند شد.  ــالم براي ما آش اضالع اس
چون در اسالم معرفت شناسي،  جهان شناسي 
ــي  ــور انسان شناس ــر مح ــي ب و خداشناس
ــان است كه بايد خدا  مي چرخند. يعني انس
ــد و تعامل درستي با جهان خلقت  را بشناس
ــت كه هدف از  ــان اس برقرار كند. كمال انس
ــت. اگر انسان شناخته  خلقت را رقم زده اس
نشود، هيچ يك از اين گزاره ها براي ما معناي 

روشني نخواهند داشت.
ــي توحيدي مبناي  رويكرد فطرت گراي
ــت و در  ــالم اس نظري تعليم و تربيت در اس
ــا كمك مي كند. رويكرد  جهت گيري ها به م
ــمت ما به آن است. نظام  يعني رويي كه س
ــان را روي پاي خود  جامعي كه مي تواند انس
استوار كند،  اين است كه شما به سمت خدا 
ــيد و فطرت الهي را  جهت گيري داشته باش
ــات آن را بدانيد و به آن ملتزم  بيابيد. اقتضائ
باشيد. نگاه فطرت گرايي توحيدي مخاطب ما 
را از تلقي شي ء و كاال باالتر مي آورد. در يك 
نگاه باالتر از شي ء و كاال،  ممكن است ديدگاه 
مربي ما اين باشد كه كودك مراقبت بيشتري 
ــت،  ولي  مي خواهد. اين از نگاه اول باالتر اس
كافي نيست. ممكن است يك پله باالتر بيايد 
و كودك را امانت تلقي كند. ولي باالتر از آن،  
ــت،  بلكه  كودك فقط امانت پدر و مادر نيس
ــهروند مطلوب يا  مي خواهد به عنوان يك ش
عضو مطلوب جامعة اسالمي تربيت شود. پس 
ــرف كل جامعه به مربي  كودك امانتي از ط

است. 
ــدي،  اين  ــي توحي ــگاه فطرت گراي در ن

كليدواژه ها: فطرت گرايي توحيدي، 
هدف گزاري، تربيت ديني.

كودك، مربي، فطرت و تربيت

ديدگاه فراتر مي رود و مخاطب و متربي امانت 
الهي مي شود. در اين زمينه روي آية 72 سوره 
ــا االَمانَه َعلَي  ــزاب تأمل كنيد: «انا َعَرْضن اح
الَسمواِت َو االَرض و الِجبال َفاَ بين ان يَحِملنها 
و اشفقَن منها وَحَملَهااالنسان انه  كان  ظلوماً  
جهوالً»: ما امانت را عرضه كرديم به آسمان، 
زمين،  كوه ها و همة قدرت و عظمتي كه اين 
مجموعه دارد. اين ها نپذيرفتند و ترسيدند كه 

بپذيرند،  ولي انسان اين امانت را پذيرفت.
***

ــيم؟ در  ما متربيان را چه قدر مي شناس
ــري براي ما مطلوب  هدف گذاري چه عناص
ــتند؟ ما در امر تربيت، به معناي واقعي  هس
ــي  هدف شناس ــم،  نمي كني ــذاري  هدف گ
مي كنيم. ما جعل هدف نمي كنيم كه بگوييم 
هدف بايد اين باشد،  ما كشف هدف مي كنيم. 
كشف از چه منبعي بايد حاصل شود؟ آيا جز 
پيامبران الهي كه نگاه متعالي به انسان را براي 
ــف به ما  ــا رقم زدند، مي توانند در اين كش م

كمك كنند؟
«قرآن كريم» كشف تام الهي است. اگر 
ــم،  بايد از  ــف كني بخواهيم علم الهي را كش
ــف كنيم. چون قرآن كريم،  طريق قرآن كش
عصارة علم الهي است. اگر كسي به آن متوسل 
شود،  مي تواند به نقطة نهايي برسد. ما بايد از 
اين راه كشف كنيم كه انسان را با چه هدفي 
در نظر بگيريم و مقصد ما از تربيت چه چيزي 
ــت كه به الگوي هدف گذاري  باشد. اين جاس
ــده  ــي ملي كار ش تربيتي كه در برنامة درس
ــيم. در راهنماي برنامة فعلي  ــت،  مي رس اس
عناصر آن به صورت پراكنده آمده و در قالب 

الگويي نيامده اند.
مهم ترين هدفي كه ما دنبال مي كنيم، 
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محوري ترين،  مهم ترين و متعالي ترين هدف 
ــت كه انسان به  ــان اين اس براي تربيت انس
ــد و عقل او شكوفا شود. قيمه  عقالنيت برس
ــان بالعقل: ارزش انسان به عقل اوست.  االنس
ــه و گوهر وجود انسان عقل اوست. اگر  ريش
ــاادب هم  ــرورش پيدا كند ، ب ــل فردي پ عق
مي شود. ريشة دين عقل است. تا كسي عاقل 
ــود. در نظام تربيتي  ــد، دين دار نمي ش نباش
ــت و ايمان فكورانه،  ــالم،  عقل ريشه اس اس
 نتيجة تعقل و شكوفايي عقل دروني است كه 

با عقل فطري همسوست.
ــت مطرح  ــة عقالني ــرب در زمين در غ
مي شود كه نظام ما نظامي عقالني است،  در 
ــت. عقلي  حالي كه عقالنيت آن ها ابزاري اس
ــده است ،  ــخن گفته ش كه در قرآن از آن س
همان عقلي است كه انسان را از سطح زندگي 
ــرد. عقل فطري، ايمان و بر  مادي فراتر مي ب
ــاس آن علم،  عمل و اخالق است. رويكرد  اس
فطرت گرايي توحيدي در نحوة پاسخ گويي ما 
تأثير مي گذارد و فضاي متفاوتي با فضاي رايج 

ايجاد مي كند.
در تربيت با نگاه فطرت گرايي توحيدي، 
 تحميل و اجبار هيچ جايگاهي ندارد. حتي در 
ــث تنبيه به معني تنبه مطرح  جايي كه بح
ــده است، براي اين سن نيست؛ براي دورة  ش
ــت در اين جا دو عنصر اصلي وجود  بعدي اس

دارد: «عنصر محبت» و «عنصر تكريم». 
ــه مربيان بگوييم كه اگر  ما بايد قطعاً ب
ــا را از  ــد و اگر آن ه ــت نداري بچه ها را دوس
صميم جان نپذيرفتيد،  لطفاً كار تربيت آن ها 
را برعهده نگيريد. چون اگر تربيت مبتني بر 
ــد،  اصالً تربيت نيست. مربيان  محبت نباش
ــت دارند؟ اگر  فعلي ما چه قدر بچه ها را دوس
مربي با شوق و نشاط سر كار برود و بچه ها را 
دوست داشته باشد،  موفق مي شود. نه اين كه 
محبت صرفاً عاطفي باشد،  محبت بايد عقالني 

هم باشد.
از جنس محبتي كه مادر، پدر و طبيب 
نسبت به فرزند و بيمار خود دارد، محبتي كه 
پيامبر اكرم(ص) نسبت به امت داشتند  و آن 
محبتي كه ولي الهي نسبت به يك مخاطب 

ــودي اين متربي  ــرت وج ــت كه فط  اين اس
شكوفا شود. شكوفايي فطرت، در درون خود 
نكتة عميقي دارد؛ اين نكته كه من به عنوان 
مربي،  نمي خواهم چيزي را به متربي اضافه و 
تحميل كنم، بلكه مي خواهم همان چيزي را 
ــكوفا كنم. البته نه  كه در درون خود دارد، ش
اين كه من شكوفا كنم، من فقط زمينه سازي 
مي كنم كه آن شكوفا شود،  پس در اين هدف 

شكوفايي فطرت مطرح است. 
در رويكرد فطرت گرايي توحيدي به اين 
نكته مي رسيم كه خالق متعال،  انسان را خلق 
كرده است كه تكامل پيدا كند. البته تكامل او 
تدريجي است. به هيچ وجه از يك كودك پنج 
ساله نمي توان همان انتظاري را داشت كه از 
نوجوان بالغ داريم. اگر بحث قرآن و نماز هم به 
معناي خاص تربيت ديني است، آن هم بايد 
به گونه اي بيان شود كه كودك يا نوجوان با 

آن پيوند دروني پيدا كند.
ــرد  رويك ــذاري،   هدف گ ــث  بح در 
ــدي،  الگوي هدف گذاري  فطرت گرايي توحي
ــه مي دهد. الگوي هدف گذاري از  را به ما ارائ
منابع ديني كشف شده است. در منابع ديني، 

دارد. محبت و تكريم خيلي اهميت دارد.
ــري كه در نگاه فطرت گرايي  عنصر ديگ
ــت كه  ــي دارد، اين اس توحيدي نقش اساس
مربي اين مسير را با چه انگيزه اي طي مي كند. 
انما االعمال بالنيات.» اگر مربي نيت معنوي،  
تربيتي و الهي داشته باشد،  در كار خود موفق 

مي شود.
ــدي در  ــي توحي ــرد فطرت گراي رويك
ــت؛  حقيقت بيان ديگري از تربيت ديني اس
ولي تربيت ديني به معناي خاص دين. دين 
فقط به نماز،  حجاب و خمس محدود نيست 
و ابعاد اجتماعي، اخالقي و عرفاني ديني هم 
مطرح هستند. نگاه فطرت گرايي توحيدي،  در 
پاسخ به سه سؤال اساسي (از كجا،  به كجا و 
ــا را رقم مي زند،  نگرش ما را  در كجا) نگاه م
اصالح مي كند و به ما بينش مي دهد. نگرش 
و بينش در تربيت، مسئله اي اساسي و غير از 
دانش و مدركي است كه از دانشگاه مي گيريم. 
جهان بيني ما،  اين نگاه را تحت عنوان رويكرد 

«فطرت گرايي توحيدي» رقم مي زند. 
اولين تأثير فطرت گرايي توحيدي روي 
بحث دربارة متربي نمود پيدا مي كند و متربي 
را از سطح يك شي ء با يك نگاه تحقيرآميز،  
بسيار باالتر مي بيند و به خليفه اللهي و امانت 
ــاند. اين ها اماناتي هستند  الهي بودن مي رس
ــده اند. اين رويكرد،  روي  ــپرده ش كه به ما س
مقصد هم تأثير مي گذارد؛ متربي بايد انسان 
خداگونه شود. شكوفايي فطرت كه به اجمال 
ــير را تحت الشعاع خود قرار  مطرح شد،  مس
مي دهد. براساس اين نگاه،  همه چيز در دورة 
پيش از دبستان به تعامل بين متربي و مربي 
بازمي گردد. موادي كه شما توليد،  سازماندهي 
ــي كه  و برنامه ريزي مي كنيد و فضاي كالس
ــود. همة اين ها ابزاري در دست  ايجاد مي ش

مربي هستند.*
* فرازهايي از سخنان حجت االسالم دكتر علي ذوعلم در مراسم افتتاحية دورة 
تربيت  مركز   ،  89 استان ها،تيرماه  پيش دبستاني  مسئوالن  كارشناس  آموزشي 

معلم نسيبه.

حجت االسالم دكتر علي ذوعلم
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داستان و رشد زباني
كليد واژه ها: متن داستاني،  رشد زباني،  داستان گويي.
فريده عصاره

اشاره
ــتان گويي از جمله فعاليت هاي يادگيري در محتواي  ــتان خواني و داس داس

ــت كه نقش مؤثري در رشد و توسعة زباني دارد. محورهاي موردبحث در  پيش دبستاني اس
اين مقاله عبارت اند از:

● كودك از طريق داستان در معرض بسياري از عناصر زباني قرار مي گيرد.
● داستان محمل مناسبي براي ارائة نقش هاي مختلف زباني است.

● تكرار گوش دادن به داستان ها،  موجب رشد گنجينة واژگاني كودك،  آشنايي با كاركردهاي 
زباني،  نحوة تعامل و ارتباط با ديگران و آشنايي با الگوهاي گوناگون دستوري مي شود.

ــوادآموزي در دورة ابتدايي،  به ويژه  ــازي قوي براي س ــتان ها،  مقدمه س ●گوش دادن به داس
آماده سازي براي مهارت خواندن است.

داستان سرايي و داستان گويي از گذشته هاي خيلي دور،  در ميان جوامع گوناگون رايج 
بوده است. داستان نه تنها عاملي براي سرگرمي و صميميت بين آن ها بوده،  بلكه وسيله اي 
براي كسب اطالع از جنبه هاي متفاوت زندگي مردمان پيشين،  هم چون ارزش ها،  اعتقادات، 
طرز تفكر،  سنت ها،  آداب و رسوم،  شيوة زندگي،  نحوة برخوردشان با مشكالت زندگي و 
نيز چگونگي فائق آمدنشان بر اين مشكالت به شمار مي رفته است. اين تجارب ارزشمند 

توسط قصه گويان با كالمي خوب و دل نشين به مردم منتقل مي شده اند.
در كتاب آسماني ما، «قرآن كريم» نيز از اين قالب ادبي به وفور استفاده شده است. 
ــرگذرانده، در قالب داستان،  ــته از س خداوند تبارك و تعالي،  تجاربي را كه يك قوم در گذش
 براي بندگانش بيان كرده است تا راهي را كه آن ها به خطا رفته اند و برايشان ثمري نداشته و 
موجب عذاب آن ها شده است،  هشدار دهد،  تا بدين وسيله،  از سرنوشتشان عبرت پذيرند و يا از 

رفتار شايستة خوبان الگو گيرند.
ــتان متني است با موضوعي مشخص و متناسب با هدفي كه نويسنده دارد و پيامي كه  داس
ــتان از ترتيب و توالي زماني برخوردارند. نويسنده،  ــت. رويدادهاي داس برايش در نظر گرفته اس
 داستان را به گونه اي مي پروراند كه فضا، مكان و نحوة عملكرد شخصيت هاي آن به خوبي حس 

شوند. يعني شنونده آن ها را به خوبي ببيند،  بشنود،  لمس كند و از آن خود سازد.
وقتي مربي با بيان شيرين و دل نشين،  قصه را براي كودكان مي گويد،  از اصول و فنون قصه گويي 
نيز استفاده مي كند. يعني، به شيوه اي مؤثر و با بياني روشن و رسا آن را مي گويد، صداي خود را با لحن 
و آهنگ و زيروبمي مناسبي به كار مي گيرد، از حركات دست،  سر،  چشم، ابرو و ديگر اعضاي بدن براي 
تفهيم بهتر و تصويرسازي برخي مفاهيم استفاده مي كند، و از تصاوير و ديگر عوامل كمك به فهم در جاي 
خود بهره مي گيرد. همة اين عوامل موجب مي شوند كه به كمك عناصر زباني مندرج در داستان، موقعيت، 
شرايط،  فضا و صحنه هاي آن بهتر تصويرسازي شوند و مفاهيم درج شده در آن،  بهتر به شنونده انتقال 

يابند. در چنين شرايطي، كودك با شور و اشتياقي فراوان به قصه اي كه مربي اش مي گويد، گوش جان 
مي دهد. چشم از مربي برنمي دارد و ذره اي از حركات و رفتار وي را از نظر دور نمي دارد. به 

عبارت ديگر، شش دانگ وجودش با مربي است. 
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ــش  عط
شنيدن كل ماجرا را .تا انتهاي داستان دارد. او شيفتة آن است كه بفهمد داستان 

به چه فرجامي مي رسد.1
در داستان ها، همة عناصري كه ساخته و پرداخته مي شوند،  در قالب عناصر زباني از قبيل آواها،  واژه ها،  جمله ها 

و الگوهاي دستوري هستند. جمله ها به گونه اي خاص در پي يكديگر مي آيند و از انسجام برخوردارند. از طرف ديگر،  چون 
با احساسات و عواطف آميخته اند،  اثري عميق در فكر و جان كودك مي گذارند.

در داستان ها، مخاطب طريقة بروز احساساتي2 مانند محبت و مهرباني كردن به ديگران، مسرت و خوش حالي،  شگفتي و 
تعجب، عالقه مندي، ناراحتي، خشم، نگراني،  تأسف و نفرت را،  از طريق مراوده و ارتباطي كه بين شخصيت هاي داستان صورت 

مي گيرد و گفت وگوهايي كه بين آن ها رد و بدل مي شود، تجربه مي كند. از طريق شنيدن شرح مراوده هاي بين شخصيت ها، 
 نحوة تعاملي كه با يكديگر برقرار مي كنند،  نشست و برخاستشان، حرف هاي خاصي كه به سبب مناسبت هايي چون 

اعياد و عزاداري ها با هم ردو بدل مي كنند يا تقاضاهايي كه از هم دارند،  چگونگي قبول و يا رد تقاضاها،  موافقت ها و 
مخالفت هايي كه از جانبشان اعالم مي شود،  كودكان كاركردهاي گوناگون زبان را فرا مي گيرند.3

به هنگام شنيدن داستان ها،  كودك به درك و دريافت تعداد قابل توجهي از واژه ها نائل مي آيد. حتي اگر اين 
واژه ها جديد باشند و كودك تا آن زمان آن ها را نشنيده باشد،  چون در بافتي آشنا و در يك شبكة معنايي ارائه 
مي شوند،  كودك خود را با آن ها نزديك مي بيند. هم به تلفظشان پي مي برد و هم معني آن ها را كشف مي كند. 

به مرور زمان و با تكرار شنيدن داستان هايي كه اين واژه ها را در بردارند،  آن ها جزئي از خزانة واژگاني كودك 
مي شوند. در داستان ها،  عالوه بر واژه هاي پركاربرد، مانند اسم و فعل،  از واژه هاي ديگري چون صفت،  تركيبات 

وصفي و قيد استفاده مي شود كه هركدام براي توضيح و توصيف دربارة ويژگي هاي شخصيت ها،  اعم از مشخصات 
ظاهري و يا رفتاري آن ها و نيز براي فضاسازي بهتر،  به كار مي رود.

در داستان ها،  كودك جمله هاي خبري،  پرسشي،  امري و انواع ديگر جمله ها را مي شنود و عالوه بر زمان هاي 
گذشته و حال كه معموالً  در داستان كاربرد بيشتري دارند،  در معرض زمان هاي ديگري نيز قرار مي گيرد.

در ادامه،  بخش هايي از چند داستان را به عنوان نمونة موارد گفته شده آورده ايم:
ــناكنان، از ما دور  ــا دوان دوان،  پرنده ها پروازكنان و ماهي ها ش ــم كه چرا موش ه ــاال مي فهم ● «ح

شدند.»
ــتان «لكه هاي سرخ و عجيب» نوشتة نوربرت الندا  اين چند جمله كه يكي از بندهاي داس
است،  حاوي چند قيد حالت،  مانند «دوان دوان»، «پروازكنان» و «شناكنان» است. قيدهاي مذكور 
حالت هاي متفاوت دورشدن حيوان ها را توضيح مي دهند و معنا را بهتر مي رسانند. كودك بر اثر تكرار 

اين قيدها در نمونه ها و داستان هاي ديگر،  آن ها را در ذهن خود دروني مي كند.
● «پرنده ها تا ما را ديدند،  تندتند بال زدند و رفتند.»

در اين جمله نيز يكي ديگر از انواع قيد،  يعني قيد كيفيت،  آمده است.
داستان زير دربارة هديه اي است كه يك كودك براي جشن تولد عروسكش خريده است.

● «باالخره روز تولد چاقالو كوچولو رسيد. همة عروسك هاي محل را دعوت كرديم. مادرم يك كيك 
خوشمزه پخت و گذاشت توي سفره. همة عروسك هاي محل خوش حال بودند. هركدام هديه اي براي 

چاقالو كوچولو آورده بودند. دوروبر چاقالو كوچولو پر بود از هديه.
همة عروسك ها منتظر بودند تا هدية مرا هم ببينند. چاقالو كوچولو به من نگاه كرد فهميدم كه مي گويد: 

«زودباش ديگر! چرا هديه ات را نمي آوري؟ دوست هايم همه منتظرند!»
به اتاق رفتم. هديه اي را كه براي چاقالو كوچولو درست كرده بودم،  برداشتم و پشتم قايم كردم. پيش 
عروسك ها رفتم و به چاقالو كوچولو گفتم: «يك چيز خيلي خوب. چند روز زحمت كشيده ام تا اين هديه را 

برايت درست كرده ام. البته مادرم هم كمكم كرده است!»
هديه ام را گذاشتم جلوي چاقالو كوچولو. همة عروسك ها با تعجب به هدية من نگاه مي كردند. 

هدية من يك عروسك پارچه اي كوچولو بود؛ يك دختر كوچك و قشنگ.»

ي 

در 
داستان ها، مخاطب 

طريقة بروز احساساتي مانند 

محبت و مهرباني كردن به ديگران، 

مسرت و خوش حالي،  شگفتي و تعجب، 

عالقه مندي، ناراحتي، خشم، نگراني،  تأسف 

و نفرت را،  از طريق مراوده و ارتباطي 

كه بين شخصيت هاي داستان صورت 

مي گيرد و گفت وگوهايي كه بين آن ها 

رد و بدل مي شود، تجربه 
مي كند
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نائل مي آيدتعداد قابل توجهي از واژه ها  كودك به درك و دريافت شنيدن داستان ها، به هنگام 

در اين داستان،  واژة «هديه» 
هر چند براي كودك ناآشنا باشد،  چون در بافتي آشنا بيان مي شود و به ويژه با 

واژه هايي مانند تولد،  دعوت كردن، كيك،  مدعوين (همة عروسك هاي محل) و خوشحال بودن،  در يك 
شبكة معنايي قرار مي گيرد و براي كودك معنادار مي شود.

«گفتم: راستي يادم رفت بگويم كه: 
اي دوست خوب و كوچك ... تولدت مبارك!
همة عروسك ها دست زدند و با هم خواندند:
اي دوست خوب و كوچك ... تولدت مبارك!»

در اين جمله ها نيز يكي از كاركردهاي زباني،  يعني «تبريك گفتن»، معرفي مي شود و به طور غيرمستقيم به كودك ياد مي دهد كه وقتي 
در چنين موقعيتي قرار مي گيرد،  از چه جمله اي استفاده كند. 

متن زير بخشي از داستان «چارقد گلي» نوشتة افسانه شعبان نژاد، دربارة چارقدي است كه با باد همراه شده و باد تصميم دارد آن را 
با خود ببرد و به كسي بسپارد تا صاحبش شود و از آن نگه داري كند.

● «باد در خانة سوم را زد: تق تق تق. 
ننه كالغه در را باز كرد. باد سالم كرد. ننه كالغه جواب داد: ننه كالغه غصه دار و ناراحت بود.

باد گفت: چه شده؟
ننه كالغه آه كشيد و آسمان را نشان  داد. آسمان پر از كالغ بود. باد گفت: چه خبر است، كجا مي روند؟

ننه كالغه گفت: عروسي است. كالغ ها به عروسي مي روند.
باد گفت: خب شما هم برويد.

ننه كالغه گفت: چند روز پيش چارقدم را كه روي بندرخت بود،  با خود برديد. حاال نمي توانم به عروسي 
بروم.

باد چارقد را به ننه كالغه نشان داد و گفت: مي خواهيد اين چارقد را به شما بدهم؟
ننه كالغه به چارقد نگاه كرد. از خوش حالي بال و پر زد و گفت: اين كه چارقد خودم است!

باد گفت: اگر كثيف شد؟ چه مي كني؟
ننه كالغه گفت: آن را مي شويم.
باد گفت: اگر پاره شد،  چي؟

ننه كالغه گفت: با حوصله آن را مي دوزم...»
مي بينيم كه بين كالغ و باد،  فضاي گفت وگو و تعامل ايجاد شده است. كالغ احساس ناراحتي 
خود را از اين كه نمي تواند به عروسي برود و نيز احساس شادي خود را به خاطر پيدا شدن چارقد 

بروز مي دهد. فحواي گفته هاي باد نيز حاكي از حس مسئوليت پذيري اوست.

پي نوشت
1. براي اطالعات بيشتر رجوع شود به كتاب هايي كه دربارة اصول و فنون قصه گويي نوشته شده اند؛ 
مانند كتاب قصه گويي و نمايش خالق،  ترجمة ثريا قزل اياغ،  يا كتاب قصه گويي و راه و رسم آن،  از 

مصطفي رحماندوست و ... 
به فهم احساسات و عواطف  اين نقش  يعني نقش عاطفي است.  از جمله نقش هاي زبان،  اين مهم   .2

ديگران و نيز در بروز اين حس ها،  به كودك كمك مي كند.
3. موارد گفته شده به طرز چشم گيري به شيوة قصه گويي مربي بستگي دارد.

منابع
1. ماجراهاي آقا موشه (لكه هاي سرخ و عجيب). ترجمة بهروز بيضايي. نشر قدياني. 1380.

2. ابراهيمي، جعفر. قصه هاي كوچك براي بچه هاي كوچك. قدياني، 1379.
3. سرشار،  محمدرضا. الفباي قصه نويسي. پيام آزادي. 1377.

4. قصه گويي و نمايش خالق. ترجمة ثريا قزل اياغ. مركز نشر دانشگاهي، 1378.
5. شعبان نژاد،  افسانه. بهترين جاي دنيا. قلم. 1378.
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ــل1 (1868-1946)،  ــميت هي پتي اس
فارغ التحصيل دانشكدة تربيت معلم «دانشگاه 
كلمبيا»،  يكي از نوآوران برجستة زمان خود 
ــز يكي از رهبران تواناي جنبش تعليم و  و ني
تربيت پيشرفته است. او بود كه شعر معروف 
و جهاني «تولدت مبارك»2 را نوشت و انجمن 
ــرورش دوران اوليه (مهدكودك)  آموزش و پ
ــروزه با عنوان «انجمن ملي آموزش  را كه ام
ــال» (NAEYC) شهرت  و پرورش خردس

يافته است، تأسيس كرد.
اين خانم خالق،  ابتدا به شيوة فردريك 
فروبل آلماني و پدر كودكستان و روش سنتي 
وي تعليم يافت. سپس با جي استانلي هال3 
ــاهدة علمي كودك لقب گرفته  كه پدر مش
است،  همكاري نزديكي پيدا كرد. چندي نيز 
ــان ديويي (آغازگر روش فعال) به  در كنار ج
ــد. او طرف دار انتخاب آزادانه  كار مشغول ش
ــي تلفيقي و مرتبط،  در زمينة  و برنامة درس
ــن،  كارهاي  ــودكان بود. هم چني ــوزش ك آم
ــة «فعاليت هاي  ــك فروبل را در زمين فردري

ماهيچه اي و ظريف» گسترش داد.

مبتكر نهضت اصالح كودكستان ها
پتي اسميت هيل معتقد بود كه بايد كالس هاي كودكستاني و كالس هاي اول با يكديگر 
ــي رسمي تر و  ــتان و دوره هاي آموزش ــوند تا هر دو گروه بتوانند قبل از ورود به دبس تلفيق ش
ــتقالنه اي را تجربه كنند. او به تلفيق و پيوند  آموزش هاي آكادميك،  فعاليت هاي خالق و مس
چند فلسفة آموزشي كمك كرد. عقايد و باورهايش تاكنون توانسته اند نقطة عطفي در فعاليت ها 
و تجارب آموزشي كودكستان هاي آمريكايي و ديگر كشورها به وجود آورند. تأسيس مدارس 
آزمايشگاهي يا "Laboratory Schools" در كالج معلمان كلمبيا در سال 1921 به همت 

وي صورت گرفت. انديشة تربيت معلم نيز كه توسط او مطرح شده بود،  
در اوايل قرن بيستم صورت واقعيت به خود گرفت.

نهضت اصالح كودكستان ها كه به همت پتي هيل پا گرفت،  
سرانجام سبب تأسيس رشتة آموزش و پرورش در دانشگاه 

ــد. از آن پس،   ــپس در دانشگاه هاي ديگر ش كلمبيا و س
ــگاه ها  تربيت افرادي كه خواهان خدمت در اين آموزش

بودند،  اهميت شايسته اي يافت. 

آشنايي با  زندگي و فعاليت هاي پتي اسميت هيل

نهضت 
اصالح كودكستان ها 

كه به همت پتي هيل پا گرفت،  

سرانجام سبب تأسيس رشتة آموزش 

و پرورش در دانشگاه كلمبيا و سپس در 

دانشگاه هاي ديگر شد. وي معتقد بود كه 

كالس اولي ها و كودكستاني ها بايد با هم 
تلفيق شوند تا ...

پي نوشت
1. Patty Smith Hill
2. Happy Birthday
3. G. Stanley Hall

الح كودكستان هابتكر نهضت اصالحمبتك
ف و   زندگي و فعاليت هاي پتي اسميتتي اسميت هيلآشنايي با  زندگزندگ

دكتر فرخنده مفيدي
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من هيچ كس را نمى زنم
سردبير محترم رشد پيش دبستان

اين جانب پسر پنج سـاله اى دارم كه در مقابل بزرگ ترها 
بسـيار «سـر و زبان» دارد و كم نمى آورد. اما در گروه هم سن 
و سـاالن خود،  خيلـى كوتاه مى آيـد. اگر با بچه هـاى ديگر 
درگير شود،  مى ايستد و كتك مى خورد و هيچ دفاعى از خود 
نمى كند. حتى از محل درگيرى دور هم نمى شود. نمى دانم آيا 
تشويق كردن او به اين كه از خود دفاع كند،  درست است يا نه. 
زمانى كه به او مى گويم از خودت دفاع كن، مى گويد: «خودت 

مى گفتى زدن بد است. من هيچ كس را نمى زنم.»
سالم به شما مادر عزيز

سؤال شما ابهاماتى دارد. منظور از «سرو زبان دارى» چيست؟
«كم آوردن» و يا «كوتاه آمدن» هركدام تعاريف عملياتى 
خاصـى دارند. در چه مواقعى و به خاطر چه چيزهايى زبان دار 
است و حرفش را مى زند؟ كوتاه آمدن در مقابل هم سن و ساالن 
و كتـك خوردن،  دورى از موقعيت هاى خطـرزا و يا ضعف در 
دفاع از خود،  جنبه هاى ديگرى از رفتار و طرز برخورد كودك با 

مسائل اجتماعى محسوب مى شوند.
با توجه به اين كه پسرتان پنج سـال دارد. تصور مى شود 
بيشتر با بزرگ ترها سرگرم است و ارتباط گفتارى بيشترى با 
آن ها دارد. معموالً كودكانى كه با بزرگ ترها بازى مى كنند و از 
كلمات، گفتار و رفتار آن ها بهره مندند،  كمتر با كودكان كوچك تر 
همبازى مى شوند و يا فرصت كمترى دارند كه از يارى، مشاركت 
و يادگيرى آن ها بهره مند شوند. چنين كودكانى، بيشتر مقررات، 
قوانين و بكن و نكن هاى بزرگ ترها را ياد مى گيرند و به اصطالح 
با آن ها راحت هستند. به ويژه اين كه بزرگ ترها- مثل پدربزرگ 
و مادربـزرگ كمتر خطاهاى كودك را مى بينند و به او فرصت 
مى دهند تا حرف بزند و مثل بزرگ ترها رفتار كند. از او انتظار 
رفتارى باالتر از رفتار كودك پنج ساله دارند. كمتر بر او خرده 

مى گيرند و برخالف ميل او رفتار نمى كنند. 
البته مقصود اين نيست كه رفتار ما هميشه بايد اين طور 
باشـد،  ولى دوست داشـتن بزرگ ترها باعث مى شود كودك 
بپذيرد كه با ديگران نيز مى شود چنين رفتار كرد. در نتيجه،  از 
برخورد و واكنش كسانى كه خارج از خانه هستند، دچار تعجب 
مى شـود. انتظار دارد آن ها هم مثـل اطرافيان بزرگ ترش، بر 
رفتارهايش صحه بگذارند. در هر حال،  به كودكان بايد فرصت 

داد كه با هم سن و ساالن و هم رديفان خود،  چه حول و حوش 
خانه،  چه در زمين بازى و چه در همسـايگى و نزد دوسـتان و 
آشنايان،  بيشتر هم بازى و هم صحبت شوند. زيرا در اين صورت 
مى تواند افت و خيزهاى خود را ببيند،  قهر و آشتى داشته باشد،  

قوت و ضعف خود را تجربه كند و حرفش را بزند.
ويژگى ضعف در دفـاع از خود گاه به قلدرى طرف مقابل 
هم مربوط است. لزوماً آن هايى كه كتك مى خورند و يا آن هايى 
كه كتك مى زنند،  بچه هاى مشكل دارى نيستند. بلكه يكى ياد 
گرفته اسـت كه حق خود را بگيرد و به هر وسيله اى متوسل 
شـود تا ديگران را كنار بزند  و ديگرى ياد گرفته اسـت كه در 
مقابـل قدرت و قوت به اصطالح شـما كوتـاه بيايد و واكنش 

حق جويانه اى نشان ندهد. هر دو به كمك نياز دارند.
در مورد فرزند شـما،  بايد بگويم تجربة بـازى و ارتباط با 
كودكان كوچك تر و نيز هم سن و سال را بايد بيشتر به او بدهيد. 
بگذاريد خودش از پس مشـكالت و دشوارى هاى ارتباطى (به 
شرط بى خطر بودن) خود برآيد. به او اعتماد به نفس بيشترى 
بدهيـد و توانايى هايش را باال ببريد تا خود را كودكى توانا كه 
كارهاى زيادى بلد اسـت،  قابليت هاى زيـادى دارد و ديگران 
مى تواننـد روى او حسـاب كنند، بشناسـد. مطمئن باشـيد 
كودكان توانا و با اعتماد به نفس مثبت كه مى توانند روى پاى 

خود بايستند،  كمتر در مقابل ديگران دشوارى پيدا مى كنند.
نكتة ديگر اين كه دفاع از خود لزوماً به معناى زدن و قلدرى 
نسبت به طرف مقابل نيست. بلكه در اين سن،  توانايى كودكان 
پسـر در بازى ها و مهارت كنترل هيجانات،  باعث دوسـتى و 
مهرورزى بيشـتر مى شـود و ضعف ها را كم مى كند. به او ياد 
دهيد كه كناركشيدن از صحنه و يا به اصطالح كوتاه آمدن و يا 
پناه بردن به بزرگ ترها هنگام مشكالت،  لزوما راه چاره نيست، 
بلكه مى تواند به راه هاى ديگرى متوسـل شـود،  مثل بازى با 
كودكانى كه قابليت هايى مشابه او دارند. در ضمن حتماً بايد به 
او ياد بدهيد كه مهارت هاى شخصى، مثل انجام كارهاى خود، 
مشاركت كردن  و البته در موارد حاد مقابله به مثل كردن و يا 

گزارش دادن به بزرگ ترها را فراموش نكند.
ضمناً نصيحت شما،كه «زدن عملى بد است»، كامالً درست 
بوده اسـت. سـعى كنيد حتماً در مواردى كه ذكـر كرده ايد،  
جوياى مسـئله شـويد و نقاط ضعـف و قوت كـودك خود را 
بشناسيد. هر چه كودكتان تواناتر باشد، مطمئن باشيد از نظر 
گفتارى، ارتباطى و دوست يابى مشكل كمترى خواهد داشت. با 
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طبق روال گذشته، سردبير مجله پاسخ گوى سؤال هاى شما خوانندگان عزيز 
در اين صفحه اسـت. ضمن تشكر از طرح سؤال هاى خوب شما، هم چنان منتظر 
سـؤال هاى شـما در زمينه ى كودك، خانواده، مراكز پيش از دبستان و مسايل و 

مشكالت در اين موارد هستيم.

گذشت زمان و بزرگ تر شدن،  كودكان مهارت ارتباط با ديگران 
را در مدرسه و اجتماع به نحو بهترى ياد مى گيرند و به مفهوم 

مقررات و قوانين و اجتناب از ديگر آزارى پى مى برند. 

كودكان روحية پژوهشگري دارند
سردبير محترم رشد پيش دبستانى

پسرى شش سـاله دارم كه از 4-3 سـالگى،  به بعضى از 
اندام هاى جنس مخالف (ترجيحاً بزرگ ترها)، مثل دست و پا 
عالقه نشـان مى دهد و حتى دوسـت دارد آن ها را لمس كند. 
سـؤال من اين اسـت كه: آيا در اين سـن غريزة جنسـى در 
كودكان رشد كرده است يا نه؟ و اگر چنين است،  چگونه بايد با 

پسرم برخورد كنم؟
مادر عريز و گرامى

كودكان از سن سه سالگى، معموالً كنجكاوى زيادى نسبت 
به همة امور از خود نشـان مى دهند، دوسـت دارند به همه جا 
سرك بكشند و از همه چيز سـردرآورند. گاه ديدن، شنيدن 
و تجربه كردن بعضى از امـور آن ها را به وجد مى آورد و تكرار 
آن ها با عث تقويت رفتارشان مى شود. شناخت خود به عنوان 
يك دختر و يا پسـر و اصوالً تفاوت بزرگ ترها به صورت زن و 
مرد،  رويداد جديدى اسـت كه از اين سن توجه آن ها را جلب 

مى كند. سؤاالت كنجكاوانه  اى نيز در اين ارتباط مى پرسند: 
● چرا شما دامن مى پوشيد، ما شلوار؟

● چرا او موهايش بلند است و من كوتاه؟
● مى شود من هم با شما به آن جا بيايم؟ (مثالً توالت يا جاى 

ديگرى كه پسرتان مجبور است با پدرش برود.)
يعنى كودكان در نوعى ابهام و تشنگى براى شناخت به سر 
مى برند. بنابراين، كنجكاوى پسرتان تا جايى كه توجه اطرافيان 
را در رابطـه با جنس ديگر چندان جلب نكند، هم مشـكل زا 
نيسـت. ولى بايد عرض كنم كه روش و شيوة برخورد شما در 
اين مواقع در تثبيت، تقويت و يا كاهش و هدايت رفتارش، به 
مراتب تأثيرگذارتر است. شما در اين گونه مواقع چه مى كنيد؟

توجه به اندام هاى جنس مخالف و يا دست و پا، البته گاهى 
در كودكانى كه بيش فعال و اوتيستيك (در خود فرومانده) هم 
هستند ديده مى شود و كاركرد اين اندام ها،  به آن ها روحية كار 
و فعاليت و حركت را مى دهد. ولى مطمئناً فرزند شـما چنين 

دشوارى را ندارد.

بهتـر اسـت، در اين مواقع او را به سـمت مطلب، كار و يا 
فعاليتى ديگر ببريد؛ بدون اين كه او را سرزنش كنيد و گناهكار 
بدانيد،  ضمناً بازى هايى از نوع نقاشى دست و پا، كشيدن دور 
خطوط دست و يا پاها، روى مقوا و كاغذ بزرگ و مقايسة آن با 
نقاشى دست و پاى خودش، مى تواند هم كنجكاوى او را ارضا 
و هم به نوعى در كارى مثبت و در جهت عالئقش هدايت كند. 
اما هرگز فكر نكنيد كه كودكان در اين سنين به رشد جنسى، 
آن چنان كه مورد نظر شماست، دست مى يابند. بلكه معصوميت 
و بى آاليش بودن رفتارهاى كنجكاوانة آن ها، حاكى از رويحة 

پژوهشگر آن هاست.
نگاه منفى به كودك در اين مواقع و گناهكار دانستن او در 
اين سن، محرك رفتار نابخردانة بيشتر خواهد بود. مى توانيد 
او را به موزه هاى انسان شناسـى،  شـناخت حيوانات و ديدن 
مجسمه هاى بزرگ و تصاوير جالب از انسان ها ببريد و به صورت 
ساده، تغيير و تحول رشـدى اندام ها، مثل دست و پا،  سرو 
صورت را به او يادآور شويد. در مورد سؤال آخرتان، هرچند 
پاسخ در مطالب گفته شده آمده است،  ولى روشن تر عرض 
كنم كه هرگونه واكنش پيش از موعد، نشـان از گشودن در 
به راه نادرست دارد. بنابراين مشغول نگه داشتن فكرو دست 

و جلب كردن توجه او به مسـائل مـورد عالقة فكرى،  بازى ها 
و سرگرمى ها، به همراه دوسـتان و هم ساالن، مي تواند او را به 
سـمت  و سوى رفتارهاى مورد انتظار سوق دهد. قصه گويى و 
داستان خوانى و تشويق او به فعاليت هاى ورزشى مثل فوتبال، 

نقاشى و كاردستى،  معموالًً تأثير خاص و جالبى دارد.
به هرحال سـعى كنيد ، نسـبت به توجه غيرعـادى او به 
اندام هاى بزرگ ترها خشن نباشيد و يا رفتارش را در نظر وى 
بد و گناه آلود جلوه ندهيد. مى توانيد از اسكلت دست و پا كه 
در وسايل كمك آموزشى موجود است، كمك بگيريد و دربارة 
اسـتخوان ها، تغيير در حركات و يا كاركرد آن ها با او صحبت 
كنيد و توجه او را به سـمت پروژه اى علمى با عنوان شناخت 
اندام هـاى بدن به نحو سـاده و در حد و توان و شـناخت وى 
رهنمون شويد. مهم اين اسـت كه خودتان اضطراب نداشته 

باشيد و واكنش تند و يا ناراحت كننده اى نشان ندهيد.
مادر عزيز! مطمئن هسـتم كه كودك شش سالة شما،  با 
ورود به مدرسه و تغيير عالئق خود، شما را خوش حال خواهد 

كرد و به عقيدة من،  مشكل خاص و نگران كننده اى ندارد.

معصوميت 
و بى آاليش 

بودن رفتارهاى 
كنجكاوانة 

كودكان، حاكى از 
روحية پژوهشگر 

آن هاست
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فرايند كار
ــي كودكان و يا هر  1. يك تصوير از مجله و يا برگة نقاش
تصوير هنري ديگري را براي درست كردن معما (پازل) انتخاب 

كنيد.
2. تصوير يا نقاشي را به صورت اشكال هندسي ساده و يا 

نوار مانند قيچي كنيد.
3. تكه هاي بريده شده را روي پوستر يا مقواي كلفت به 

همان نظمي كه در تصوير موردنظر وجود دارد،  قرار دهيد.
4. هر تكه از تصوير بريده شده را با استفاده از چسب روي 
ــبانيد، ولي بين دو قطعه كمي فاصله و يا جاي  پوستر بچس

خالي بگذاريد.
5. تصوير كامل شده به علت وجود فاصله ها،  نوعي خطاي 

چشمي پديد مي آورد.

راه هاي ديگر انجام كار
ــتر و يا  مي توانيد تصوير كامل و نبريده را روي يك پوس
مقواي كلفت بچسبانيد و بعد از خشك شدن،  آن را به صورت 
ــاده اي ببريد تا پازل تصويري  تكه هاي نوار مانند يا بزرگ و س

درست شود.

نكتة قابل توجه
ــما بخواهد از تصاوير و يا  چنان چه هنرمند خردسال ش
نقاشي هاي خود، پازلي درست كند و آن  را به قطعات متعدد 
قيچي كند،  ابتدا براي او توضيح دهيد كه توجه داشته باشد 
ــكل اول درآورد و  ــده را بعداً نمي تواند به ش قطعات بريده ش

انتظار نداشته باشد كه عيناً مانند اول شود. 

معماي چسبي
براي كودكان 5 و6 سال

و

الهام  وفايى نژاد
كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه علمى - كاربردى

وسايل الزم:
• تصوير مجالت يا نقاشي هاي خود كودكان و يا تصاوير هنري 

گوناگون
• قيچي

• پونز
• مقداري پوستر ياكاغذهاي ُكلفت ديگر مثل جعبة شيريني و غيره

• چسب
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وسايل الزم:
• حولة كاغذي

• يك سيني يا ظرف لبه دار
• رنگ مايع

• وسايل و اشيايي براي چاپ كردن؛ 
مثل بادكنك هاي باد نشده،  وسايل 

آشپزخانه، اسفنج،  وسايل بازي 
و ...

رنگ و چاپ

فرايند كار هنري
1. يك دسته حولة كاغذي خيس شده را در يك سيني يا ظرف لبه دار قرار دهيد.
2. رنگ مايع را روي حوله هاي كاغذي پهن كنيد تا يك قالب چاپ درست شود.

ــي  يا وسيله اي را كه آماده كرده ايد،  روي قالب چاپ (حولة كاغذي حاوي  3. هر ش
مايع رنگي) بگذاريد و چندين مرتبه روي قالب فشار دهيد. براي هر بار چاپ كردن شي ء 

موردنظر ، دوباره آن را بر قالب يادشده فشار دهيد.

راه هاي ديگر انجام كار
با استفاده از جوهر،  رنگ غذا،  رنگ هاي مايع مخصوص چاپ،  يا رنگ كاغذ و پارچه نيز اين كار را تجربه كنيد.

با اين روش مي توانيد كارت  دعوت،  پوستر،  كاغذ كادو،  كاغذ ديواري و يا نظاير آن درست كنيد.
مي توانيد نخي را دور لولة خالي كاغذ توالت و يا يك جعبة چوبي بچسبانيد تا يك قالب چاپ نخ آويز درست شود.

نكتة قابل توجه
ــويق كنيد، به آرامي اشياي  ــال را تش كودكان و هنرمندان خردس
موردنظر را روي قالب و يا چاپگر خود فشار دهند. چون بعضي كودكان 
ممكن است فكر كنند كه هرچه سخت تر و محكم تر وسيله را در رنگ و 
بعد كاغذ فشار دهند،  اثر چاپي بهتري خواهند داشت كه لزوماً اين طور 

نيست. 
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كليدواژه ها: ساختار سازماني، سازمان كار، ارتباطات انساني.

اشاره
از شمارة گذشته، انتشار مطالعات موردي در ادارة واحدهاي پيش دبستاني را با بهره گيري 
از تجربه هاي «مدير كودكستان پويا»، خانم مريم نيك پرور آغاز كرديم. اين سلسله مطالب به 

شكل روايي و از زبان مديري باسابقه مطرح مي شود.
در اين شماره خوانندگان مجله با ضرورت طراحي نمودار سازماني و نيز سامانة چندوجهي 

ارتباطات انساني آشنا مي شوند.

ساختار يا نمودار سازماني
ــدو ورودم  ــى كه از ب ــي از موضوعات يك
ــتاني پويا» با آن روبه رو بودم،  به«پيش دبس
ــان و يا پيروي نكردن  تداخل وظايف كاركن
ــا برخي از  ــتوراتي بود كه من ي ــان از دس آن
كاركنان، به بعضي از نيروها اعالم مي كرديم. 
ــه خانم پيروي،  ــالً بارها پيش مي آمد ك مث
معاون كودكستان، با برخي از مربيان بر سر 
ــوزان، وظيفة او  اين كه پي گيري غيبت نوآم
يا همان مربي است، چالش داشتند. يا خانم 
اخالقي، خدمت گزار سال هاي اولية مديريتم 
ــتان پويا، دستورات خانم پيروي  در كودكس
ــرد و معتقد بود، خدمت گزار و  را اجرا نمي ك
سرايدار بايد زيرنظر مدير كودكستان كار كنند 
و خانم معاون، چون خودش زيرنظر مدير كار 

مي كند، نمي تواند به آن ها دستور بدهد.
ــازماني  ــر وجود نمودار س وقتي پي گي
كودكستان شدم، خانم پيروي خنديد و گفت: 
ــازمان هاي  ــم! اين چيزها مربوط به س «خان
ــت. ما كالً 10-20  بزرگ و چندصدنفري اس
نفر بيشتر نيستيم، نمودار سازماني ديگر چه 
صيغه اي است؟» سال ها بعد، خانم پيروي به 
من گفت كه آن موقع، در دلش به ساده بودن 

مرتضى مجدفر

مديريت و برنامه ريزى در پيش دبستانى پويا

من خنديده و حتي مرا مسخره كرده بود.
ــم:  «باالخره بايد جايگاه،  در جواب گفت
وظيفه و ارتباط با افراد داخل كودكستان به 
درستي مشخص شود و بايد ببينيم هركدام 

چه كارهايي را بايد انجام دهيم.»
سپس با گفت وگوهايي كه با خانم پيروي 
و مربيان و كمك مربيان و نيز ساير كاركنان، 
از جمله سرايدار، خدمت گزار، مربي بهداشت، 
دفتردار و ... انجام دادم، متوجه تفاوت اساسي 
ــاختار سازماني»  ــازمان كار» و «س بين «س
شدم. منظور از ساختار سازماني، نحوة تقسيم 
مسئوليت ها و تعداد سطوح تصميم گيري در 
ــازمان و يا به بيان ديگر، نمودار سازماني  س
ــت. در حالي كه سازمان كار، معرف نحوة  اس
انجام فعاليت و گردش كار در درون سازمان 
ــت. ساختار سازماني را مي توان مبتني بر  اس
وظيفه گرايي و يا فرايندهاي موجود در سازمان 
طراحي كرد. البته اين تفكيك در سازمان هاي 
كوچكي مانند كودكستان پويا ميسر نيست و 
مي توان آن را در هم تنيده طراحي كرد. پس 
از گفت وگوهاي فراوان و مطالعاتي كه داشتم، 
نمودار سازماني كودكستان پويا را به صورت 

نمودار 1 ترسيم كردم.

ــرح وظايف هريك از كاركنان  سپس ش
ــي كه از كارگزيني  ــا توجه به ابالغيه هاي را ب
ــا پرس وجو از خود  ــه بودم و نيز ب اداره گرفت
افراد و مراجعه به كتاب هاي معتبر علمي در 
ــه1، تدوين كردم. با توجه به اين كه  اين زمين
ــتان بود و  ــتان پويا، اساساً كودكس كودكس
مهدكودك با سه كالس جدا، بعداً و با اصرار 
ــده بود،  اهالي محل و مربيان به آن اضافه ش
در وضعيت موجود آن وقت ها، در كودكستان 
پويا مشاغل مندرج در جدول شمارة 1 وجود 

داشت:
ــتان پويا 23  ــكل، در كودكس  به اين ش
نفر در 15 شغل مشغول به كار بودند. بنابراين 
بايد براي 15 شغل، شرح شغل و سازمان كار 
مي نوشتم. اين كار را انجام دادم و روي مقواي 
ــازماني كودكستان را طبق  بزرگي، نمودار س
آن چه كه در نمودار 1 مي بينيد، با ذكر عنوان 
ــغل ها، نام افرادي كه در هر شغل مشغول  ش
ــباندن عكس هريك  به كار بودند و نيز چس
از كاركنان، ترسيم كردم. در كنار نمودار هم، 
ــرح وظايف 15  روي 15 نيم ورقة كوچك ش
ــغل موجود در كودكستان و نيز چگونگي  ش
ارتباطات كاركنان با يكديگر را نوشتم و آن را 

ساختار سازماني و برقراري 
ارتباطات انساني مطلوب
مطالعات موردى در ادارة بهينة واحدهاى پيش دبستانى
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مريم نيك پرور
مدير كودكستان

عليرضا رستم پور
سرايدار

زهرا اخالقي
خدمت گزار

فاطمه پيروي 
كارمند آشپزخانهدفتردارمربي بهداشتمعاون كودكستان

كمك مربي
مربي كالس 4مربي كالس آمادگي1 كالس آمادگي1

 و 5 ساله ها
مربي كالس نوزادمربي كالس نوپا

كمك مربي 
كالس آمادگي 2

كمك مربي مربي كالس آمادگي 2
كالس 4 و5 ساله ها

كمك مربي كمك مربي كالس نوپا
كالس نوزاد

كمك مربي 
مربي كالس آمادگي 3كالس آمادگي 3

كمك مربي كالس 
آمادگي 4

مربي كالس آمادگي 4

كمك مربي كالس 
مربي كالس آمادگي 5آمادگي 5

نمودار 1: ساختار سازماني كودكستان پويا

روي ديوار دفتر نصب كردم.
سپس جلسه اي با همة افراد شاغل برگزار 
كردم و ضمن صحبت دربارة نمودار سازماني 
ــتان، اجزاي گوناگون آن، وظايف هر  كودكس
ــك از افراد و چگونگي ارتباطات كاركنان با  ي
ــر را توضيح دادم. البته به همه گفتم  يكديگ
كه اين نمودار هميشه روي ديوار باقي خواهد 
ــر خودمان، مراجعه كنندگان  ماند تا عالوه ب
هم، ما و شرح وظايف ما را بشناسند و از همه 
مهم تر براي تسهيل ارتباط، همة ما را از روي 

عكس هايمان بشناسند.
ديگر از آن پس، خانم پيروي مي دانست 
كه اعالم غيبت نوآموز يا مريضي كودك نوپا 
ــه دفتر، وظيفة مربيان و پي گيري غيبت از  ب

طريق خانواده و گرفتن اطالع در مورد بيماري 
كودك وظيفة معاون كودكستان است. عالوه 
ــرايدار هم متوجه  ــن، خدمت گزار و س بر اي
ــدند كه به دليل وجود ارتباط نقطه چيني  ش
ــازماني، عالوه بر مدير، معاون  در ساختار س
كودكستان هم مي تواند به آن ها دستور بدهد. 
هم چنين، آن ها با توجه به آن چه كه در شرح 
ــان نوشته شده بود، مي دانستند كه  وظايفش
ــته هاي مربيان و كمك مربيان را هم،  خواس
ــاً پس از هماهنگي با معاونت و يا مدير  صرف

كودكستان مي توانند اجرا كنند.

پرسش هايي براي بحث، گفت وگو و 
تبادل نظر

1. آيا كار خانم نيك پرور در ترسيم نمودار 
سازماني براي كودكستان كوچك پويا را تأييد 
مي كنيد؟ براي موافقت يا مخالفت خود، الاقل 

سه دليل را ذكر كنيد.
2. چگونه مي توان مطمئن شد كه شرح 
وظايف سازماني و ارتباطات پيش بيني شده 
ــازماني،  براي هريك از كاركنان در نمودار س
ــه راه كارهايي براي  ــود؟ چ كامالً اجرا مي ش

تحقق اين موضوع پيشنهاد مي كنيد.

كارمند خدمت گزارسرايدارمربي بهداشتمعاونمدير
آشپزخانه

دفتردار 
(پاره وقت) 

هركدام 1 نفر مربي كالس 4و5 ساله هامربي كالس نوپامربي كالس نوزاد

كمك مربي كالس 4و5 ساله هاكمك مربي كالس نوپاكمك مربي كالس نوزاد

هركدام 5 نفر براي كمك مربي كالس آمادگيمربي كالس آمادگي
5 كالس

جدول شماره 1
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غيرآموزشي/  كاركنان  امور  ادارة 
ديگران

ــتان،  ــه غير از كاركنان اصلي كودكس ب
ــتند كه به صورت مستقيم  افراد ديگري هس
و غيرمستقيم با من و كاركنانم در ارتباط اند. 
از جملة اين افراد مي توان به رئيس، معاونان 
ــان ادارة آموزش و پرورش محل  و كارشناس
ــئوالن و كاركنان  ــتقرار كودكستان، مس اس
ــتان در زمينة  ادارة كل آموزش و پرورش اس
پيش دبستاني، كارشناسان وزارتي و برنامه ريزان 
درسي اشاره كرد. هرچند ميزان ارتباط مدير 
يك كودكستان با اين افراد، گستره اي از كم 
تا بسيار كم را در برمي گيرد، ولي به هرحال 
ممكن است با اين افراد ارتباطاتي برقرار شود 
كه بايد كوشيد اين ارتباطات، انساني و مبتني 

بر احترام متقابل باشد.
ــان بانكي كه  ــر اين ها، با كاركن عالوه ب
ــاب بانكي دارد، با  كودكستان در آن جا حس
رانندگان آژانسي كه بعضي وقت ها كاركنان 
كودكستان از اتومبيل هاي آن براي آمد و شد 
استفاده مي كنند، با كاركنان شهرداري محل، 
ــا خدماتي مي گيريم، با  هنگامي كه از آن ه
كاركنان شركت هاي برق، آب، گاز و فاضالب 
ــا و تماس هاي احتمالي و  براي بعضي كاره
حتي با لوله كش و قنادي نزديك كودكستان، 
به منظور تعمير رادياتورهاي شوفاژ و خريد 
ــة انجمن اوليا و مربيان  شيريني براي جلس
آموزشگاه، مجبور به ارتباط هستيم. بايد سعي 
كنم از مدير كودكستان براي اين افراد، الگويي 
از يك مدير موفق كه ارتباطات انساني خوبي 

با ديگران دارد، به نمايش بگذارم.4

ادارة امور نوآموزان
ــودكان، از  ــخصيت ك ــكل گيري ش ش
سال هاي حضور در كودكستان آغاز مي شود. 
ــردي در  ــد ف ــي از زمينه هاي اصلي رش يك
كودكان، توجه ويژه به ارتباطات انساني، توأم 
ــت. اگر چنان چه  ــا پرورش كرامت آنان اس ب
ــودش را براي قناد و لوله كش محل  مدير خ
ــه وظيفه اش در  ــت ك الگو بداند، بديهي اس

مقابل نوآموزان سنگين تر خواهد بود.
ــور بودم كه  ــر اين تص ــان ابتدا ب از هم

آدم ها، نه به واسطة كاري كه براي سازمان ها 
ــاني  ــام مي دهند، بلكه به دليل ذات انس انج
ــوند. در مباحث اسالمي  خودشان تكريم  ش
ــاس» و لزوم  ــي هم بر رعايت «حق الن و دين
پاسداشت ارزش انسان ها براساس تقوا و قرب 
افراد به درگاه احديت، مورد تأكيد قرار گرفته 
است. بنا به نوشتة محققي، آموزه هاي نهضت 
روابط انساني و مطالعات هارتون، سال ها قبل 
ــي از «صحيفة  ــروز اين مكتب، در بخش از ب

سجاديه» به وضوح خود را نشان داده است.3
به همين دليل و با بررسي هاي متعدد به 
ــيدم كه اگر به دنبال برقراري  اين نتيجه رس
ــتان  ــاني مطلوب در كودكس ارتباطات انس
ــك سـامانة چهاروجهي  ــتم، بايد ي هس
ارتباطات انساني مناسب را در محل كارم 
ــامانه را به صورت نمودار 2  پي  افكنم. اين س

براي خودم مفهومي كردم.

ادارة  امور كاركنان آموزشي
ــه نوع  ــال وزن دادن ب ــه دنب ــًال ب اص
ــاني خودم نبودم، ولي الجرم  ارتباطات انس
ــخص بود كه من با بيست و چند نفري  مش
ــمت قبلي از آن ها سخن گفتم،  كه در قس
بيش از همة افراد ارتباط خواهم داشت. من 
ــراد بودم؛ آن ها موظف به انجام  مدير اين اف
ــه و مثًال فرمانبرداري بودند و طبيعي  وظيف
بود كه امكان چالش بين من و آن ها وجود 
خواهد داشت. از اين رو بايد سعي مي كردم 
به نوعي براي كاركنانم الگو باشم. تأسي به 
ــتورات اسالمي و عرف  موازين اخالقي، دس
ــن راه به خوبي  ــت در اي ــه مي توانس جامع
ــوالً زودتر از  ــد. من بايد معم ياريگرم باش
همه به كودكستان مي رفتم، در سالم دادن 
ــوار كاركنان  ــتي مي كردم، غمخ پيش دس
خود مي بودم، از مشكالت كاركنانم خبردار 
ــع آن ها  ــكان در رف ــدم و حتي االم مي ش
ــادي هاي آن ها شاد و با  مي كوشيدم، با ش
غمهايشان غمگين مي شدم و در يك كالم 
ــاس كنند،  ــعي مي كردم كه آن ها احس س
ــان دارند، نه  ــواره يك همراه در كنارش هم
فردي كه به نوعي آقاباالسر و دستوردهندة 

محض است.

ــر و ورزش در واحدهاي  3. توجه به هن
ــتاني از ضروريات است. در نمودار  پيش دبس
ــاني از  ــتان پويا، هيچ نش ــازماني كودكس س
ــي، سرود، كاردستي،  مربي هنر (اعم از نقاش
قصه گويي و ...) و مربي ورزش ديده نمي شود. 
ــال ها از  ــد آن س ــرور مي گوي ــم نيك پ خان
ــرورش دقت، براي  ــوي ادارات آموزش و پ س
ــوز قانوني وجود  ــن افراد مج به كارگيري اي
ــازه داده  ــما اج ــت. فرض كنيد به ش نداش
مي شود با استفاده از كمك هاي مردمي، براي 
كودكستان تحت مديريت خود، مربي هنر و 
مربي ورزش به كار بگماريد. در اين مورد، به 

پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
- شرايط احراز پست مربي هنر و مربي 

ورزش چگونه بايد باشد؟
ــازماني  - جايگاه اين افراد در نمودار س

كودكستان كجا خواهد بود؟
ــتان  - ارتباط اين افراد با معاون كودكس

چگونه خواهد بود؟
- براي هريك از اين دو نفر، شرح وظايفي 

در حد 10 بند بنويسيد.
ــان براي  ــنهادي و دليلت - حقوق پيش
پيشنهاد اين رقم براي پرداخت به اين دو فرد، 

چه ميزان است؟
- در صورت نبود مجوز براي به كارگماري 
ــتفاده از توانمندي برخي  اين افراد، آيا با اس
اولياي متخصص در مقام دستيار مربي، بدون 

پرداخت وجه موافق هستيد؟2

برقراري ارتباطات انساني 
مطلوب در آموزشگاه

ــي كه در  ــي از مباحث ــادم مي آيد يك ي
ــياري از دروس دورة كارشناسي مديريت  بس
آموزشي بر  آن تأكيد مي شد، توجه به تحقق 
ارتباطات انساني مناسب در سطح واحدهاي 
سازماني بود. در دروس مديريتي و تاريخچة 
ــس از ركود  ــده بوديم كه پ ــم خوان اين عل
مديريت علمي و انديشه هاي تيلور در اجراي 
اصول مديريت علمي، مكتب ديگري پا گرفت 
كه «نهضت روابط انساني» نام داشت. در اين 
مكتب، انسان و توجه ويژه به كرامت او، مورد 
ــعي بر اين بود كه  عنايت قرار مي گرفت و س
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تحقق ارتباطات انساني، بين مدير و نوآموزان، 
ــت و براي اين كار بايد برنامه اي  تصادفي نيس
ــتي  ــم كه مي تواند از پيش دس ــته باش داش
كردن من در سالم دادن به كودكان، برخورد 
محبت آميز و استقبال گرم از آنان در بدو ورود 
به كودكستان تا پيش بيني برنامه هايي براي 
ايجاد ارتباطات انساني سالم بين نوآموزان را 
دربرگيرد. درست است كه در اين زمينه نقش 
ــت، ولي به دليل  ــان، از من افزون تر اس مربي
ــال تحصيلي براي  ــر بودنم، طي يك س مدي
برقراري ارتباطات انساني مطلوب با نوآموزان، 

الاقل 10 برنامه فهرست كرده بودم.

برقراري ارتباطات انساني با پدران و 
مادران

ارتباط مدير با پدران و مادران، در مقايسه 
با سه گروه ديگري كه از آن ها نام بردم، كمتر، 
ولي تأثيرگذارتر است. اوليا، مدير را نمايندة 
ــتان و نيز  ــي كودكس همة كاركنان آموزش
ــت اندركاران آموزش و پرورش مي دانند.  دس
ــي، روز اول  ــدران و مادران، هنگام نام نويس پ
ــروع به كار كودكستان، در آمد و شدهاي  ش
ــل دادن و پس گرفتن  ــراي تحوي موردي ب
فرزندان، در مراجعات خاص براي پرس وجو 
كردن در مورد فرزندان و نيز جلسات ويژه اي 
ــه از طريق انجمن هاي اوليا و مربيان براي  ك
ــي امور و يا آموزش خانواده ها تشكيل  بررس
مي شود، در معرض برقراري ارتباطات انساني 

با مدير و مجموعة كاركنان هستند. پدران و 
مادران، بهترين مبلغ براي توسعة  فعاليت هاي 
ــي و نيز بهترين ابزار براي  واحدهاي آموزش
ــا در زمينه هاي  ــاي م ــك زدن رفتاره مح
گوناگون، از جمله توفيق در برقراري ارتباطات 
انساني به شمار مي روند. اهميت برقرار كردن 
ــاني با اين گروه، به هيچ  ارتباط صحيح انس

روي كمتر از سه دستة قبلي نيست.
ــاني  ــامانة چهاروجهي ارتباطات انس س
ــود و درگير در محل  ــب با افراد موج مناس
كارم را به شكل جدي برقرار كردم و سال به 
سال در كامل تر كردن برنامه هاي عملياتي در 

محقق ساختن اين سامانه موفق تر شدم.

پرسش هايي براي بحث، گفت وگو و 
تبادل نظر

ــت مدير  ــم نيك پرور معتقد اس 1. خان
ــراري ارتباطات  ــگاه، بايد هنگام برق آموزش
انساني، عكس العمل هايي از خود بروز دهد كه 
به نوعي نشانگر الگو بودن او در زمينة رفتاري 
ــد. آيا با الگو بودن مديران براي كاركنان  باش
خود و ساير آموزشگاه ها موافق هستيد؟ داليل 

خودتان را بيان كنيد.
ــرور مي گويد: «به دليل  2. خانم نيك پ
ــال تحصيلي براي  ــر بودنم، طي يك س مدي
برقراري ارتباطات انساني مطلوب با نوآموزان، 
الاقل 10 برنامه فهرست كرده بودم»، ولي از 
جزئيات فهرست چيزي نمي گويد. اگر جاي 

خانم نيك پرور بوديد، چه برنامه هايي را براي 
ــاني مطلوب با  ــردن ارتباطات انس ــرار ك برق

نوآموزان محل خدمت عملياتي مي كرديد؟
3. بسياري از كالس هاي آموزش خانواده 
و جلسات انجمن اوليا و مربيان كه با حضور 
ــود، به داليل  ــادران برگزار مي ش پدران و م
متعدد با استقبال روبه رو نمي شود. با استفاده 
ــاني بين مدير و پدران  از بحث ارتباطات انس
ــاي آموزش  ــرد بودن كالس ه ــادران، س و م
ــا و مربيان را  ــات انجمن اولي خانواده و جلس

تحليل كنيد.

پي نوشت ____________________
1. در اين زمينه نگاه كنيد به: الف) ميرهادي، توران 
(1372). كتاب كار مربي كودك. شوراي كتاب 
كودك. تهران ب) نيكواقبال، علي اكبر (1380). 
برگزيدة نظريه هاي سازمان و مديريت. سمت. 

تهران.
در  جهان  كشورهاي  ساير  تجربة  زمينة  در   .2
خصوص بهره گيري از دستياري اوليا در آموزش 
نگاه كنيد به: قريشي، اكرم (1389). دستيار معلم. 
مجلة رشد آموزش ابتدايي. شمارة 2 (پي درپي 

112). آبان 1389.
3. سياه پوش، سيد محمد حسيني (1371). روابط 

انساني در اسالم. انتشارات جامعة مدرسين. قم.
حيدر  توراني،  به:  كنيد  نگاه  زمينه  اين  در   .4
ماست!  مدرسة  عضو  محل،  واكسي   .(1388)
 65)  4 شمارة  مدرسه.  مديريت  رشد  مجلة 

پي درپي). دي ماه 1388
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سال هاي آغازين زندگي كودك، يكي از مهم ترين دوره هاي رشد 
ــمار مي آيد و آن چه در اين دوران رخ مي دهد،  به طور اساسي  او به ش
بر رشد بعدي كودك اثرگذار است. از آن جا كه اساس شخصيت فرد 
ــكل مي گيرد، محققان و صاحب نظران  ــتان ش در دورة پيش از دبس
ــد  ارائة آموزش هاي اثربخش را در اين دوران، براي رش
بعدي كودك بسيار مهم مي دانند. اكثر مطالعه 
و پژوهش ها نشان مي دهند كه محيط 
ــخ گوي رشد اجتماعي  خانواده پاس
كودك بعد از چهارسالگي نيست 
ــه  ــن، ب ــن س ــودكان در اي و ك
شركت در فعاليت هاي اجتماعي 
ــد. حضور در  ــتري دارن نياز بيش
ــتاني اين  ــاي پيش دبس محيط ه
ــد كه با  ــه آن ها مي ده ــكان را ب ام
ــال خود ارتباط  ــن و س كودكان هم س
ــج مهارت هاي اجتماعي  بگيرند و به تدري

الزمي را براي برقرار روابط اجتماعي به دست آورند.
يكي از اهداف دورة پيش دبستان، تقويت قواي جسمي و حركتي 
كودك است كه تطابق اين دو جهت به ايجاد توانايي هاي الزمي براي 
يادگيري،  و دقت و مهارت در مشاهدة دقيق و عميق در محيط مشاهده 

به معناي وسيع آن كمك مي كند.
از طرف ديگر،  بسياري از متخصصين تعليم و تربيت توجه خاصي 
به ويژگي ها و نقش مربيان مراكز پيش دبستاني دارند. آن ها به مربيان 
به عنوان الگوهاي تربيتي مورد عالقة كودكان ارج مي نهند، نقش آنان 
را حساس تلقي مي كنند و معتقدند كه مربيان بايد به راحتي با كودكان 
ــازند. به عالوه ، مربيان بايد تا حدودي با روان شناسي  ارتباط برقرار س
كودك آشنا باشند،  ظاهري آراسته درعين حال ساده داشته باشند،  به 
حرفه و كار خود عالقه مند باشند و از اعتماد به نفس و صبر و حوصلة 

كافي براي كار با كودكان برخوردار باشند.
روشن است كه مربيان روش هاي آموزش و كالس داري را مي دانند، 
ــي و كالس داري  اما جنبه هاي ارتباطي آموزش،  به روش هاي آموزش

ــئلة مهم درنظرگرفتن شخصيت مربي و ابزار آن  بستگي ندارند. مس
به نحو صحيح در برنامه هاي تربيت و پرورش كودكان پيش دبستاني 
است. خصوصيات شخصيتي مربي در برقراري ارتباط سالم با كودك 

كه مي بايد ارتباطي گرم، دوستانه و محبت آميز باشد،  مؤثر است.
ــيدن به روش هاي آموزشي و  اولين نكته اي كه مربيان براي رس
كالس داري مطلوب مدنظر قرار مي دهند،  نظم و انضباط است. انضباط 
به معناي نظم و ترتيب و سازمان دهي يا ايجاد شايستگي در كارها و 
سازمان هاست. اين واژه در امر آموزش و پرورش براي رعايت مقررات 
ــاگردان  خاص در كالس و محيط هاي تحصيلي به كار مي رود و از ش

مي خواهند كه از خود رفتار مطلوب نشان دهند.
هدف از انضباط آن است كه كودك با قوانين و مقرراتي كه فرهنگ 
ــازگاري كند و رفتار خود را با توقعات و  ــت، س يك گروه پذيرفته اس
خواسته هاي گروه اجتماعي كه در آن زندگي مي كند،  هماهنگ سازد. 
ــيار  وقتي كودك نتايج خوب  انضباط را در هر كاري درك كند،  بس
راحت مي تواند پذيراي آن شود. مربي مي تواند به جاي تهديد كودكان 
و رفتار آمرانه با آنان،  به گونه اي برخورد كند كه كودك براي تغيير رفتار 
خود ترغيب و تشويق شود. پس از درك معناي انضباط توسط كودك، 

بايد به دنبال راه هايي براي به وجودآوردن انضباط فكري در او باشيم.
ــورداري از آموزش هاي دوران ابتدايي به نظم  كودكان براي برخ
ــت.  ــاختن آن نيس و انضباطي نياز دارند كه خانواده قادر به فراهم س
ــودآوردن ارتباط گرم و  ــتاني، مربيان ضمن به وج در دورة پيش دبس
صميمانه بين خود و كودك از طريق فعاليت هايي مثل بازي،  خواندن 
ــعر و سرود،  قصه گويي، نقالي و ساخت كاردستي،  به تدريج نظم و  ش
ــاد مي كنند. مربيان با به وجود آوردن اين  انضباط را در كودكان ايج
انضباط فكري در كودكان،  آن ها را قادر مي سازند دقايقي را به مطالبي 
كه توسط مربي تدريس مي شود، گوش فرا دهند، فعاليت هاي مربوط 
ــود را با مقررات و  ــي را انجام دهند و به تدريج،  خ ــه مطالب آموزش ب

انضباط در محيط هاي پيش دبستاني سازگار كنند.
مربيان پيش دبستاني،  هنگام كوشش براي ايجاد انضباط فكري در 
كودكان،  به توانايي هاي ذهني و ميزان آمادگي كودكان براي حضور در 
آموزش هاي پيش دبستاني پي مي برند و كودكاني را كه در اين زمينه 

نرگس كريمي
كارشناس ارشد پيش دبستاني

انضباط بدون اشك!

كليدواژه ها: رشد اجتماعي، انضباط.

نقش فعاليت هاي مربيان پيش دبستاني درانضباط فكري كودكان

در دورة 
پيش دبستاني، مربيان 

ارتباط  وجودآوردن  به  ضمن 

گرم و صميمانه بين خود و كودك از 

بازي،  خواندن  طريق فعاليت هايي مثل 

شعر و سروده،  قصه گويي، نقالي و ساخت 

كاردستي،  به تدريج نظم و انضباط را 

در كودكان ايجاد مي كنند

30
دورة  دوم. شمارة  3    
بهار 1390        

رشد آموزش پيش دبستانى



ناتوان هستند، شناسايي مي كنند.
پيش دبستاني پلي است كه كودك را به مدرسه ارتباط مي دهد. 
دورة پيش دبستاني نحوة ارتباط با مربيان را به كودك مي آموزد و به او 
ياد مي دهد، چگونه با بزرگ ترها ارتباط بگيرد. در دورة پيش دبستاني، 
 كودك با هم ساالني از تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار مي كند. در اين 
دوره، كه امروزه نقش مثبت خود را بيش از پيش نشان مي دهد ، كودك 
مي آموزد، نقاشي مي كشد، قصه مي گويد و حتي ايفاي نقش مي كند.

ــودك را آماده مي كند  ــتاني،  ك گذراندن دورة 9 ماهة پيش دبس
ــتين مكان نيمه رسمي  كه با مربي خود ارتباط برقرار كند. زيرا نخس
ــود  ــدن از خانه و خانواده به آن وارد مي ش كه كودك پس از جداش
ــت. كودكان  و حضور در فضاي جديد را تجربه مي كند، اين دوره اس
نيازمند محيط هايي هستند كه به قابليت هاي عاطفي و اجتماعي آنان 
غنا بخشند و آن ها را تقويت كنند. ركن اساسي آموزش كودك در اين 

دوره مربيان هستند؛ مربياني آگاه و توانمند كه كودكان را دوست دارند. 
آموزش و پرورش پيش دبستاني برنامه اي «كودك محور» و منطبق بر 

بازي و فعاليت هاي كودكان است.
ــدي زماني در  ــي و جدول بن ــه كه در طراحي آموزش همان گون
ــبت به نيازهاي  ــا هم مورد تأكيد قرار مي گيرد،  برنامه ها نس برنامه ه
كودكان انعطاف پذيرند. در برنامه هاي آموزشي كودكان پيش دبستاني، 
ايجاد انضباط فكري، يعني نظم و انضباط ذهني الزم براي يادگيري 

مطالب درسي، از وظايف اساسي مربيان است.

منابع
دبستان.  از  پيش  دورة  در  پرورش  و  آموزش  برنامة  ونيتا.  كول،   .1
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ــي تأثير آموزش  پژوهش حاضر به بررس
ــرفت  ــتان بر پيش ــش از دبس ــرورش پي و پ
تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان 
ــت. براي  ــرك زبان) پرداخته اس دو زبانة (ت
اندازه گيري سازگاري اجتماعي از پرسشنامة 
ــتفاده شد. روش  تحصيلي محقق ساخته اس
ــه اي و جامعة  انجام پژوهش علمي- مقايس
ــامل دانش آموزان دو زبانة پاية اول  آماري ش
شهرستان «خدابنده» در سال تحصيلي 89-
ــان، 60 دختر و 60  ــود كه از بين آن 1388 ب
پسر كه از هر كدام، 30 نفر پيش دبستان رفته 
و 30 نفر پيش دبستان نرفته بودند به صورت 
ــه اي چندمرحله اي به عنوان  تصادفي خوش
افراد نمونة تحقيق،  انتخاب شدند. داده هاي 
حاصله با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي 
و آمار استنباطي تجزيه و تحليل شدند. نتايج 

حاصل از پژوهش نشان داد:
ــة اول  ــة پاي ــوزان دو زبان ــن دانش آم ● بي

شركت كننده در آموزش هاي پيش از دبستان 
با دانش آموزان فاقد اين تجربه،  در متغيرهاي 
سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي تفاوت 

معنادار وجود دارد.
ــة اول  ــة پاي ــر دو زبان ــوزان پس ● دانش آم
ــران از  ــبت به دخت ــتان رفته، نس پيش دبس
سازگاري اجتماعي بيشتر و پيشرفت تحصيلي 

باالتري برخوردارند.
● تفاوت ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي 
درس فارسي نسبت به ساير دروس معنادارتر 

است.
براساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد شده 

است:
ــا توجه به نتايج فرضيه هاي اين تحقيق  ● ب
ــتاني  ــر تأثير آموزش هاي پيش دبس مبني ب
ــرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي  بر پيش
ــته است وزارت  دانش آموزان دو زبانه ،  شايس
ــري كردن دورة  ــرورش سراس ــوزش و پ آم

بررسي تأثير آموزش و پرورش پيش از دبستان 
بر سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه ي دختر و پسرپايه ي اول ابتدايي

حيدرعلي عباس پور
دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي دانشگاه شهيد رجايي

ــتاني را به عنوان پاية رسمي دورة  پيش دبس
ابتدايي سرعت بخشد.

ــكان ايجاد كالس هاي  ● در مناطقي كه ام
ــتاني وجود ندارد، به جاي معلمان  پيش دبس
ابتدايي، از مربيان پيش دبستاني براي برگزاري 
دورة يك ماهة آمادگي تابستان استفاده شود. 
ــه معلمان آموزش هاي  در غير اين صورت ب

الزم در اين خصوص داده شود.
● با توجه به نتايج اين تحقيق مبني بر تأثير 
دورة پيش دبستاني بر يادگيري دروسي مانند 
ــتري دارند و  ــي كه با زبان پيوند بيش فارس
تأثير زياد يادگيري زبان فارسي بر يادگيري 
ــت در مناطق دو  ــاير دروس، شايسته اس س
ــيس مراكز  ــتري براي تأس زبانه اولويت بيش

پيش دبستاني قائل شوند.
اين پژوهش به راهنمايي دكتر عليرضا 
عصاره و مشاورة دكتر غالمعلي احمدي از 

دانشگاه شهيد رجايي به انجام رسيده است.

سازگـاري  اجتماعي كودكـان

كليد واژه ها: آموزش  و  پرورش پيش دبستاني،  سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي،  دو زبانگي.
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ــي هر روز و هرساعت  يافته هاي پژوهش
ــوند،  اما هيچ تحقيقي دوري  دگرگون مي ش
اعضاي خانواده ها را از هم تأييد نمي كند. اگر 
ــتيد و به وعده هاي لذيذ غذايي  كنار هم هس
ــراس داريد،  ــيد و البته از چاقي ه مي انديش
ــون را خاموش كنيد. يك يافتة جديد   تلويزي
پژوهشي مي گويد: «فوايد و لذت غذاخوردن 

دسته جمعي با تلويزيون از بين مي رود.»
ــد براي  ــة جدي ــك مطالع ــن پيام ي اي
ــت كه داراي فرزند،  به ويژه  خانواده هايي اس
در سن پيش دبستاني هستند و هنگام ميل 
كردن غذا به صفحة اين نمايشگر سحرآميز 

خيره مي شوند.
توب دكس1، كارشناس تغذيه در نيويورك 
مي گويد: «در اين زمانه،  شما بايد بين تلويزيون 

و چيزهاي ديگر يكي را انتخاب كنيد.» 
متخصص تغذية دانشكدة هانتي نيويورك 
نيز اظهار مي دارد: «وقتي هنگام غذا خوردن 
تلويزيون روشن است،  افراد كماكان به تنهايي 
ــد، تأثير مثبتي كه  ــد. اما بداني غذامي خورن
خوردن غذا و داشتن ارتباطات خانوادگي روي 

كيفيت غذا دارد، باور نكردني است.» 
ــه در مجلة  ــات ك ــزارش اين مطالع گ
«انجمن رژيم آمريكا»2 به چاپ رسيده است، 
ــنين پيش از  ــان مي دهد: «بچه ها در س نش
دبستان، هر چه زمان بيشتري را پاي تلويزيون 

موضوع كه تمايلي به خوردن سبزي و ميوه 
نشان مي دهند يا نه،  بررسي شد.

در مجموع چنين نتيجه گرفته شد كه 
ــتفاده از ميوه و سبزي،   بيشترين مقادير اس
ــام خوردن كنار خانواده  ــب ها و موقع ش ش
بوده است. كاهش تمايل به ميوه و سبزي ها 
ــب هايي كه تلويزيون روشن بود،  با تعداد ش

 ارتباط مستقيم داشت.
كارشناس ديگري به نام باربارا دنيسون3 
مي گويد: «هنگام غذاخوردن راه هاي زيادي 

وجود دارد تا تلويزيون روشن نباشد.»

نتيجة تربيتي يك پژوهش علمي
مسئوليت والدين در غني كردن اوقات 

فرزندان قابل اغماض نيست.
وقتي در حين غذاخوردن، تمركز ما روي 
ــت،  به آن چه مي خوريم  برنامة تلويزيوني اس
توجهي نداريم. اين كار تنها به معني نداشتن 
ارتباط با يكديگر نيست،  بلكه ناسپاسي است 
ــوردن آن  ــي كه در حال خ ــبت به غذاي نس

هستيم .

پي نوشت
1. Taub Dix
2. American Dietetic Association
3. Barbara Danison

منبع
www.babycenter.com

فوايد غذاخوردن دسته جمعي دور از تلويزيون
 ترجمة معصومه شاگردي

كليد واژه ها: رژيم غذايي،  غذاخوردن، تلويزيون.

مي گذرانند، رژيم غذايي كم  ارزش تري را هم 
ــاب مي كنند.» در حالي كه غذا خوردن  انتخ
ــواده مي تواند  ــار خان ــته جمعي در كن دس
عادت هاي غذايي بهتري را در كودكان ايجاد 

كند.
چاقي بيمارگونه اي كه امروزه شاهد آن 
هستيم، نه فقط ناشي از كاهش فعاليت هاي 
فيزيكي به خاطر تماشاي تلويزيون است،  بلكه 
ــفتگي است كه فرد نمي داند  حاصل اين آش

چه قدر مي خورد!

بچه ها 
در سنين پيش از 

دبستان، هر چه زمان بيشتري 
را پاي تلويزيون مي گذرانند، 

رژيم غذايي كم  ارزش تري را هم 
انتخاب مي كنند

ل ذا ذا ا ا ل

جامعة آماري
ــه اي به نام  ــه در برنام ــه اي ك در مطالع
ــد،  «تغذية ويژة زنان در نيويورك» انجام ش
ــتاران  ــر از والدين و پرس ــش از 1300 نف  بي
ــة آماري  ــتند. جامع ــركت داش ــودك ش ك
كودكاني بودند كه از نظر تعداد روزهاي با هم 
غذا خوردن و همزمان چند بار تلويزيون تماشا 
كردن، باهم مقايسه مي شدند. هم چنين اين 
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آموختن شيوة زندگي سالم از دوران كودكي آغاز مي شود. براي 
بسياري از كودكان، نياز به آموختن ايمني و بهداشت خيلي زود مطرح 
ــر روز تقريباً 33  ــار «صندوق دفاع از كودكان»،  ه ــود. طبق آم مي ش
كودك به دليل آسيب هاي غيرعمدي مي ميرند و 383 كودك به دليل 

جرائم ناشي از الكل و مواد مخدر دستگير مي شوند. 
مي توان با تلفيق عادات ايمني و بهداشتي با يك برنامة آموزشي 
ساده و طبيعي و با شيوه اي مالطفت آميز و به دور از تهديد،  از آسيب ها 
و شيوه هاي نادرست زندگي كه كودكان را احاطه كرده است،  از همان 
ــازي برنامه هاي آموزشي با  روزهاي طفوليت پيش گيري كرد. غني س
ــتي مرتبط، عالوه بر در نظر گرفتن نيازهاي روزانة هر  مطالب بهداش
كودك، كمك مي كند كه كودكان عاداتي را ياد بگيرند كه ممكن است 
روزي زندگي شان را نجات دهد. از آن جا كه كيفيت مطلوب كالس هاي 
خردساالن بستگي به والدين دارد، گنجاندن آموزش بهداشت در برنامة 

درسي، تأثير مثبتي روي زندگي خانوادگي كودكان خواهد داشت.
به دليل وجود صدها مقالة بهداشتي مرتبط، ممكن است مشكل 
باشد كه بدانيد چه نوع آموزشي براي كودكان مناسب است. كودكان 
نياز دارند، مهارت هايي را ياد بگيرند و تمرين كنند كه مستقيماً روي 
ــال، كودكان بايد مهارت هاي  ــي روزانة آنان تأثير دارد. براي مث زندگ
ــتن، انتخاب غذاهاي  ــت شس ــواك زدن،  دس خودياري، همچون مس
مغذي و لباس پوشيدن را تمرين كنند. همراه با آموختن اين مهارت ها  
كودكان بايد بدانند كه چرا آن ها را مي آموزند. دانستن اين دليل، كمك 
مي كند كه كودكان مهارت هاي بهداشتي را به ديگر شرايط خاص در 
زندگي شان تعميم دهند. اطالعات مرتبط ديگر، همانند پيش گيري 
از سوختگي، مسموميت و ايمني در عبور و مرور،  كمك مي كند كه 
كودكان در شرايط خطرناك زندگي، توانايي تصميم گيري صحيح را 

به دست آورند.
آموزش هاي بهداشتي قسمت ديگري از رشد كودكان را تقويت 
ــتي،  مي كند. براي مثال، كمك به كودكان براي درك مفاهيم بهداش
ــناختي آن ها را نيز تقويت مي كند. حق انتخاب مواد مغذي   رشد ش

ــتهاآور و نوع غذا و ميان وعده ها،  آن ها را در تصميم گيري ماهر  و اش
ــتي را ارتقا مي بخشد. آشنايي با كلمات  ــازد و اختيارات بهداش مي س
بهداشت و ايمني، مانند دندان پزشكي، ميكروب، كاله ايمني و طعم 
غذا، باعث رشد و افزايش دايرة لغات مي شود. هم چنين،  فعاليت ، بازي 
و پرورش ماهيچه ها،  رشد فيزيكي و سالمت كودك را ارتقا مي بخشد. 
به اين معني كه مسواك زدن دندان ها، به همان نسبت كه انگشتان و 
ماهيچه هاي حركتي كوچك را تقويت مي كند، در نحوة نوشتن آن ها 

نيز در آينده مؤثر خواهد بود.
يكي ديگر از مزاياي ارتقاي بهداشت در دوران كودكي اين است 
كه كودكان در تصميم گيري و تمرين مهارت هايشان احساس قدرت 
ــتقالل به اعتماد به نفس و خودباوري آن ها  مي كنند. اين افزايش اس
كمك مي كند و رشد اجتماعي و هيجاني مثبت را در پي دارد. آموزش 
ــت به  ــت نمي تواند از طريق «گفتن» دربارة بيماري و بهداش بهداش
كودكان و يا از طريق آموزش يك موضوع خاص، يا مباحث تكراري و 

يا از طريق يادگيري اتفاقي به نتيجة مطلوب برسد.
در آموزش بهداشت مؤثر كودكان، آن ها نياز دارند مفاهيم را درك 
ــد دهند.  كنند، به تمرين مهارت ها بپردازند و ابزار ذهني الزم را رش
ــايل موجود در محيط يادگيري براي كمك  فعاليت هاي عملي و وس
به آموزش بهداشت، اهميت زيادي دارند. يك شيوة عالي براي اين كه 
آموزش بهداشت به صورت يادگيري طبيعي ارائه شود،  چيدمان كالس 

با وسايل پرورشي جالب و اسباب بازي هاي مناسب است.
با روشي جذاب و برنامه ريزي شده و مقدار زيادي وسايل،  آموزش 
ــروع كنيد. براي هر موضوع بهداشتي،  مواد آموزشي را در مراكز  را ش
يادگيري كالس - شبيه به فضاي يادگيري بيرون-درنظر بگيريد؛ همانند 
ــة بازي، ميز بازي و بازي هاي  ــز كتاب خواني،  مركز تئاتر و يا خان مرك
دست ورزي، مركز علوم،  مركز هنر و خانه سازي. براي مثال، زماني كه 
روي بهداشت دهان ممركز مي شود،  در كتاب خانه، كتاب هايي دربارة 
دندان و دندان پزشك بگذاريد. قوطي هاي خميردندان خالي را در مركز 
ــش و تقويت زبان آموزي قرار دهيد. قوطي هاي خالي  تئاتر براي نماي

آموزش عادت هاي بهداشتي
 به كودكان
زري آقاجاني

كليدواژه ها: 
آموزش بهداشت، رشد شناختي كودكان، استقالل، خودباوري.

34
دورة  دوم. شمارة  3    
بهار 1390        

رشد آموزش پيش دبستانى



ــويه را نيز روي ميز بازي  خميردندان هاي طعم دار و ظروف دهان ش
بگذاريد و از كودكان بخواهيد كه درها را با قوطي ها جور كنند.

كودكان خيلي دوست دارند،  در اين قوطي ها را بردارند و دوباره سر 
جايشان بگذارند. ممكن است ازكار آنان شگفت زده شويد. اين تمريني 

مناسب براي مهارت هاي حركتي ظريف است. 
هم چنين، مي توانيد به ميز بازي و جورچين، ماكت دندان را هم 
اضافه كنيد. به منظور كشف و يادگيري كودكان، مي توانيد در مركز 
ــايل دندان پزشكي بگذاريد. با  علوم، ماكت دندان واقعي و لوازم و وس
قراردادن ذره بين در دسترس كودكان، آنان مي توانند نگاه دقيق تري 
به دندان ها بيندازند. در مركز هنر،  از مجالت قديمي براي پيدا كردن، 
بريد ن و پاره كردن و چسباندن عكس دندان و درست كردن كالژ در 
كالس استفاده كنيد. حتي مي توان از مسواك براي رنگ آميزي استفاده 
ــازي،  ــكي در مركز آجرس كرد. وجود تصاويري از مطلب دندان پزش
ــت كودكان را ترغيب كند،  با استفاده از مكعب ها صندلي  ممكن اس
دندانپزشكي و يا مطب دندان پزشك بسازند. مي توان از حيوانات و يا 
اسباب بازي هاي آن ها براي تشويق كودكان به بحث و گفت وگو دربارة 

دندان كمك گرفت. 
ــان و والدين بايد بدانند كه آموزش مي تواند در هر موقع  مربي
و هرجا اتفاق بيفتد. نقش خانواده ها در آموزش بهداشت در دوران 
ــيار سازنده است. والدين اولين مربيان كودك هستند  كودكي بس
و آموختن كودك از خانه آغاز مي شود. همكاري با خانواده ها بين 
ــه پيوند ايجاد مي كند و يادگيري كودكان را در هر  خانه و مدرس

دو محيط افزايش مي دهد.

يكي از راه هاي درگيركردن خانواده در آموزش، دادن اطالعات و 
اخبار است. خانواده ها،  با مطالعة خبرنامة اطالعات و فعاليت هاي مربوط 
ــتي، مي توانند به يادگيري كودكان هنگام انجام  به موضوعات بهداش
تكاليف داده شده براي خانه،  كمك كنند. اين منبع خبري مي تواند 
ــد  ــري را به اعضاي خانواده بدهد تا از آن براي رش ــات مختص اطالع

كودكان و تأمين نيازهاي جسمي آنان استفاده كنند.
ــودكان مي آموزند كه خانواده از افراد  عكس هاي خانوادگي به ك
ــت. (براي مثال، خواهر  ــكيل شده اس گوناگون با تعداد متناوب تش
كوچولو، برادر بزرگ، مادر، عمه، خاله، پدر،  پدربزرگ،  و ..). عكس ها 
هم چنين كودكان را در معرض فرهنگ هاي گوناگون و عقايد تازه قرار 
مي دهند. براي مثال، نگاه كردن كودك به مدل هاي مو، زماني كه در 
ــد،  او را در معرض تفاوت هاي  ــورد مراقبت هاي مو آموزش مي بينن م
فرهنگي قرار مي دهد و لغات تازه اي مي آموزند (مدل دم اسبي، چتري، 

آفريقايي،  فرانسوي بافته، بافت گيس و ...).
تهية غذاهاي متفاوت، هم باعث تنوع و هم باعث افزايش تجربيات 

كودكان مي شود.
كمك به كودكان براي آگاه شدن و مراقبت از جسم شان،  اولين 
ــويق آن ها براي مراقبت در طول زندگي شان محسوب  قدم در راه تش
ــواك زدن و  ــت ها، مس ــتن دس ــود. كارهاي روزانه مانند شس مي ش
ورزش كردن،  كودكان را در آغاز راه براي يك زندگي سالم قرار مي دهد. 
برنامه ريزي و آماده  سازي آموزش هاي بهداشتي مناسب به كودكان را 

بايد زيرساختي براي حفظ عادات بهداشتي به مدت طوالني دانست.
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ــوراي برنامه ريزي مجلة «رشد آموزش  ــردبير و اعضاي ش ــفر استاني س اولين س
ــفر كه در آبان ماه انجام گرفت،  ــتاني» به استان سمنان بود. هدف از اين س پيش دبس
بازديد از مراكز پيش دبستاني و ديدار و گفت وگوي رودررو با مديران و مربيان اين مراكز، 
كارشناسان توليد محتواى استانى و هم چنين مسئوالن آموزش و پرورش استان مرتبط 

با دورة پيش دبستاني بود.
بازديد از سه مركز پيش دبستاني و يك موزه و هم چنين، برگزارى نشستي با مسئوالن 
آموزش و پرورش، مديران و مربيان مراكز پيش دبستاني حاصل اين سفر يك روزه بود كه 

گزارش آن به اختصار تقديم مي شود.

بازديد از مراكز پيش دبستاني 
«مركزآمادگي و پيش دبستاني13آبان»، 
ــورد بازديد ما  ــزي بود كه م اولين مرك
ــرم مدير و  ــتقبال گ قرار گرفت و با اس
دانش آموزان آن مواجه شديم. اين مركز 
ــت، 270  ــكل از 9 كالس اس ــه متش ك
دانش آموز دختر و پسر را در خود جاي 
ــت و مي توان گفت جزو معدود  داده اس
ــتان مستقل اين شهر  مراكز  پيش دبس
ــت. هرچند اكثر مربيان  اين مركز از  اس
نيروهاي شركتي هستند، ولي همگي با 
شور و عالقه مشغول به كار و فعاليت اند. 
مديريت اين مركز را خانم احمدپناه به 

عهده دارد.
در گفت وگويي كه سردبير و اعضاي 
ــا مربيان  ــزي مجله ب ــوراي برنامه ري ش
ــان پيشنهادها  ــتند، ايش اين مركز داش
ــوص مطالب مجله و  ــي در خص و نظرات
گاه نقطه نظرات شايان توجه داشتند. از 

جمله:
خانم حيدري، از مربيان خوب اين 
مركز، خواستار گنجاندن شعر، كاردستي 
ــازي در مجله بود. خانم عبدوس، از  و ب
ديگر مربيان مركز نيز پيشنهاد داد روش 
ــتاني در  تدريس مربيان دوره پيش دبس
ــورهاي ديگر، در مجله مطرح شود.  كش
ــم زياد  ــودن كاغذ مجله، حج ــي ب كاه
مصاحبه ها و ميزگردهاي كارشناسي و ... 
انتقادهايي بودند كه اين مربيان از مجله 

داشتند.
 هم چنين مسائلي از قبيل وضعيت 
استخدامي، نبود امنيت شغلي و دستمزد 
ــد كه اكثر  ــم، گاليه هايي بودن پايين ه

آن ها مطرح مي كردند.
ــز پيش  ــه، از «مرك ــة برنام در ادام
ــوى» بازديد  ــتان و مهدكودك عل دبس
ــة  ــن مركز زيرنظر «مؤسس ــم. اي كردي
ــاى  ــس آن، آق ــرآن» و مؤس مكتب الق

فاطمى نيا است.
«دبستان و پيش دبستان فاطميه(س)» 
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ــورد بازديد ما  ــومين جايى بود كه م س
ــك كالس  ــه ي ــرار گرفت. اين مدرس ق
پيش دبستاني دارد. مربى اين كالس خانم 
فرخ خيرخواهان، هرچند جوان بود، ولى 
در كار خود مهارت خوبى داشت و بسيار 
باانگيزه كار مى كرد. مديريت اين مركز را 

نيز خانم ضميرى به عهده داشتند.

نشست بعد از ظهر
در اين گردهمايى مديران، مربيان و 
مسئوالن ادارات آموزش و پرورش شهر 
سمنان و شهرستان هاى استان سمنان 
ــه با قرائت آياتى  شركت داشتند. جلس
ــى از كودكان  ــط يك از قرآن مجيد توس
ــد. در ادامه،  ــروع ش ــتانى ش پيش دبس
خانم سـعيده عندليب خـواه، معاون 
ــمنان، ضمن  ــتان س ــى اس دورة ابتداي
ــركت كنندگان در  به ش خوشامدگويى 
ــت، مطالبى را ايراد كردند. ايشان  نشس
ــتر مديران و مربيان  به لزوم توجه بيش
ــاى برنامه ها  ــه كتاب «راهنم مدارس ب
ــى» و مطالب و  ــاى آموزش و فعاليت ه
ــتري با  ــب بيش ــي كه تناس فعاليت هاي
اهداف برنامة دورة ابتدايي داشته باشند، 
اشاره كردند. هم چنين بر مطالعة مجلة 
ــتاني» توسط  «رشد آموزش پيش دبس

مربيان و مديران مراكز، تأكيد كردند.
ــم دكتـر فرخنـده مفيدي،  خان
ــتاني،  ــد پيش دبس ــردبير مجله رش س
سخن ران بعدي اين نشست بودند. ايشان 
در صحبت هاي خود به مواردي هم چون: 
لزوم پرداختن به آموزش و پرورش پيش 
ــى  ــتان به عنوان پيش نياز اساس از دبس
ــمى، توصيه به مربيان  براى آموزش رس
ــن مراكز مبنى بر افزايش انگيره براى  اي
كار با كودك و  لزوم توجه به خودسازى، 
ــئوالن به آموزش  ــتر مس بها دادن بيش
ــبت به گذشته و  ــتانى نس پيش از دبس
نگرش مثبت آنان به اين دوره، شناساندن 
اهميت كار با كودك به جامعه، بايدها و 

ــات بودند، به نظر مى  كوچكى از حيوان
ــتند.  ــيد كه متعلق به كودكان هس رس
هم چنين وسايل مورد استفادة كودكان، 
ــى كه مختص  ــيرمك يا ظروف مثل ش
ــم در ميان آن ها ديده  كودكان بودند ه

مى شدند. 
ــار اين موزه،  ــه ترين آث جالب توج
ــته هايى با خط ميخى سومرى  گل نوش

ــيان  ــد كه به دورة قبل از هخامنش بودن
تعلق داشتند. كارشناسان خط معتقدند، 
ــى روى اين  ــه حروف ــل اين ك ــه دلي ب
گل نوشته ها تكرار شده اند، «مثل آن مرد 
آمد يا مرد دانا»، شايد نوعى رسم المشق 

مربوط به كودكان بوده باشد.

نبايدهاى برنامه هاى آموزش و پرورش و 
كار با كودكان دوره پيش دبستانى، لزوم 
ــتفاده از مربيان آشنا به دانش و علم  اس
ــتان، تأكيد بر عدم  آموزش پيش از دبس
ــمى و خواندن و نوشتن به  آموزش رس
كودكان در اين دوره، تصحيح انتظارات 
ــتان و ...   ــش از دبس ــن از دوره پي والدي
ــتقبال حاضرين  ــاره كردند كه با اس اش

مواجه شد.
ــردبير و اعضاى شوراى  در ادامه س
برنامه ريزى مجله، ضمن قرار گرفتن در 
جايگاه به سؤاالت حاضرين پاسخ دادند.

ــركار  ــى دانيم از زحمات س الزم م
ــئول   ــناس مس ــم زنگيان (كارش خان
پيش دبستان)  و آقاى محسن اكبرى 
(نماينده مجالت رشد در استان سمنان) 
ــتان  ــئوالن آموزش و پرورش اس و مس
سمنان كه هماهنگى الزم را براى انجام 
ــفر انجام دادند، صميمانه تشكر  اين س

كنيم.

در حاشية سفر
ديدار از موزة سمنان

اين موزه در واقع گرمابه اى قديمى 
متعلق به دورة تيمورى است و نزديك به 
600 سال قدمت تاريخى دارد. مسئوالن 
موزه هرازچندگاهى نمايشگاهى در اين 
موزه برگزار مى كنند كه به دليل تقارن 
با روز جهانى كودك، در بخشى از موزه 
نمايشگاهى از عكس هاى كودكان دورة 
ــده بود؛  ــته ش قاجاريه به نمايش گذاش
عكس هايى كه فرهنگ عمومى و پوشش 
اغلب كودكان پسر و دختر در آن دوره را 
نمايش مى دادند. البته بيشتر عكس ها به 

كودكان دربارى تعلق داشتند.
ــيايى به  ــر موزه اش ــش ديگ در بخ
نمايش گذاشته شده بودند كه به گفتة 
مسئوالن موزه، مربوط به هزاره هاى دوم 
وسوم و حتى هفتم پيش از ميالد بودند. 
ــكل از مجسمه هاى  ــيا كه متش اين اش
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نفيسه ابراهيم پور 
كارشناس ارشد پيش از دبستان

تحليل مفاهيم اخالق شهروندي(مدني)  

در حيطة ادبيات فارسي،  نويسندگان و 
شاعران زيادي، انديشه ها و عواطف سازنده و 
خالق خويش را در اثناي شعر يا نوشتة خود 
ــان كرده اند، زيرا اين حيطه،  جايگاه خوبي  بي
براي بيان مسايل سياسي، اجتماعي، تاريخي، 
ــت. هريك از  ــي و... بوده اس اخالقي، تعليم
قالب هاي ادبي نقش بسزايي در رشد آگاهي 
فكري و اجتماعي جامعه داشته اند و شعر به 
عنوان يكي از قالب ها،  تا به امروز بخش بزرگي 
از ادبيات را به خود اختصاص داده است. در اين 
ميان،  شايد بخش اندكي از لحاظ موضوعي به 

«شعرهاي كودكانه» اختصاص دارد.
ــنتي،  تعداد كمي از اشعار  در ادبيات س
ــاعران،  به گونه اي مستقيم به شعر كودك  ش
پرداخته است،  اما در دوران معاصر، گروهي از 
نويسندگان و شاعران، تمام هم و غم خود را 
صرف ادبيات كودكان كرده اند و آغازگر راهي 
شده اند كه براي رسيدن به مطلوب خود،  بايد 

آهسته و پيوسته در آن پيش روند.
اما آن چه كه در اين ميان نقش بسزايي 
در بهتر كردن كيفيت اين نوشته ها مي تواند 
داشته باشد، كارهاي تحقيقي و گاه نقدهاي 
ــياري از  ــت كه راهگشاي بس ــازنده اي اس س
مشكالت ناخواسته مي تواند باشد. اين پژوهش 
بر آن بوده است كه به تحليل مفاهيم اخالق 
ــهروندي، مدني در شعر كودك بپردازد. از  ش
ــن موضوع،  حيطة  ــه پرداختن به اي آن جا ك
وسيعي از ادبيات كودك را در دوره هاي زماني 
ــود و نيازمند فرصتي  ــترده شامل مي ش گس
ــتر و  ــت،  بنابراين براي دقت بيش طوالني اس
ــتردگي  ــي از گس جلوگيري از خطا كه ناش

ــعر  ــت، ش ــوع و محدود بودن زمان اس موض
كودك در دورة معاصر انتخاب شد. اميد كه 
سهمي هر چند كوچك در راه آموزش خطير 

نسل آينده ساز كشور داشته باشد.
دنياي كودك،  دنيايي حساس و مهم،  به 
لحاظ تأثير تربيتي و اخالقي است و شعر به 
ــي از ابزاهاي تربيتي،  در اين ميان  عنوان يك
ــتقيم  نقش مهمي ايفا مي كند. بيان غيرمس
ــورداري از وزن و  ــعار كودكانه، برخ اكثر اش
آهنگ مناسب، متناسب بودن مضمون شعر 
با دنياي خاص كودك، آموزش مفاهيم اخالق 
شهروندي پذيرفته شده و ... از جمله مواردي 
است كه زمينه را براي جامعه پذيري كودك و 
دادن بينش الزم به وي آماده مي سازد. هدف 
ــناخت روشي  پژوهش گر در اين پژوهش ش
ــذاري آن در تعليم و تربيت  ــن و تأثيرگ نوي
ــوده و ادبيات به  ــتان ب كودكان پيش از دبس
عنوان ابزاري مهم در تعليم و تربيت كودكان، 

مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.
ــرب چهره هاي  ــه در ادبيات غ با اين ك
ــتين اندرسن،   شاخصي مانند هانس كريس
ــنت اگزوپري، شل سيلور استاين،   آنتوان س
ــن و ... در  ــي. ك. رولينگ، جي. آر. تالكي ج
ــور هدفمند و  ــتان به ط ــعر و داس عرصة ش
دلسوزانه مسائل كودكان را مدنظر قرار داده 
و تأييد سخت گيرترين صاحب نظران تربيتي 
ــه مخاطبين  ــت آورده و ب ــان را به دس جه
گستردة جهاني دست پيدا كرده اند، متأسفانه 
ــذاري چون ادبيات كودك  امر مهم و تأثيرگ
ــرزمين ما به درستي شناخته نشده و  در س
موردتوجه قرار نگرفته است. چهره هاي طراز 

ــاعر معدود كه به  ــي ما (جز چند ش اول ادب
تفصيل آثار كودكشان در اين رساله مورد نقد 
و تحليل قرار گرفته است)، به اين مقوله روي 
خوش نشان نداده اند. در حالي كه ادبيات و به 
ــعر، نيرويي خارق العاده دارد كه قادر  ويژه ش
است با نفوذ در سرشت و روح آدمي،  انديشه 

و جهان بيني او را شكل دهد.
در بسياري از كتب شعر منتشر شده،  به 
يك سلسله آموزه هاي مذهبي (البته سطحي) 
توجه شده است، ولي بسياري از مسائل مهم 
اخالقي و تربيتي مورد توجه قرار نگرفته اند. 
در حالي كه اگر نگوييم اصلي ترين شاخص،  
ــاخص هاي تمامي اديان  يكي از مهم ترين ش
ــت و در بسياري موارد (جدا  الهي، اخالق اس
از جنبه هاي شخصي مسائل ديني و عبادي 
مانند نماز و..) رعايت اخالق اجتماعي به طور 
ــتقيم به رعايت دستورات الهي ختم  غيرمس
ــائل مهمي از اخالق  ــود. آموزش مس مي ش
ــل رعايت قانون،  ــهروندي (مدني)، از قبي ش
ــاوات، هم نوع  ــرام به حقوق ديگران،  مس  احت
ــتي،  صلح طلبي، مدارا،  آستانة تحمل  دوس
ــرام متقابل،  ــاال،  همكاري و احت اجتماعي ب
ــران و هم نوعان،  ــه والدين،  بزرگ ت احترام ب
ــتيزي و بسياري  صداقت، هم دردي،  ظلم س
مسائل ديگر، نقش انكارناپذيري در شكل دادن 
ــن و جهان بيني كودكان  ــخصيت،  ذه به ش

خردسال دارد.
ــعراي موردمطالعه در پژوهش  اشعار ش
ــي قرار گرفتند  حاضر از اين نظر مورد بررس
ــهروندي (مدني) در  كه آيا مفاهيم اخالق ش
آثار شاعران كودك معاصر در دهه هاي 1340 

كليدواژه ها: شعركودك، اخالق شهروندي، ادبيات كودكان.
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     در آثار شاعران معاصر كودك 
(دهه ي 1340 تا دهه ي 1380)

تا 1380 گنجانده شده است؟ در نتيجه اين 
ــؤال در اشعار شعراي مذكور مورد تحليل  س
ــاعران معاصر كودك  ــت كه: آيا ش قرار گرف
ــم عدالت خواهي،   ــه مفاهي ــان ب در اشعارش
ــاوات،  ــل،  مس ــرام متقاب ــدي،  احت قانونمن
ــي،  مدارا،    نوع دوستي، صلح طلبي،  قدرشناس
ــتانة تحمل اجتماعي، همكاري،  احترام  آس
ــه والدين و بزرگ تران و هم نوعان، صداقت،  ب

همدردي وظلم ستيزي پرداخته اند؟
ــي شعر كودك معاصر  با مطالعه و بررس
ــور ويژه دهة 1340 تا دهة 1380) در  (به ط
ــعر كودك مانند:  آثار چهره هاي شاخص ش
ــاهد)،  محمود كيانوش،  جعفر ابراهيمي (ش
مصطفي رحماندوست،  شكوه قاسم نيا،  ناصر 
ــعبان نژاد،  و ... روشن شد  كشاورز،  افسانه ش
كه تا حدودي اين شعرا به مقوله هاي مذكور 
پرداخته اند. در نتيجه اشعار آن ها موشكافانه 
ــرار گرفت و  ــد و تجزيه و تحليل ق مورد نق
ــن مقوله (مفاهيم اخالق  نكات مربوط به اي
ــعار آن ها،  استخراج شد.  ــهروندي) در اش ش
پژوهش حاضر به منظور تحليل محتواي آثار 
شاعران معاصر شعر كودك دهه هاي 1370 و 

1380 از منظر اخالق شهروندي انجام شد.
ــي و از نوع  ــن پژوهش،  توصيف روش اي
تحليل محتوا بوده است. جامعة آماري ما در 
اين پژوهش، متن آثار شاعران كودك معاصر 
ــاي 1340 تا 1380) بود كه به روش  (دهه ه
ــاده از ميان آثار انبوه اين شاعران  تصادفي س
انتخاب شدند. نمونة آماري شامل كتاب هاي 
ــني پيش از دبستان  ــعر كودكان گروه س ش
ــمت تجزيه و تحليل داده ها،   ــت. در قس اس

ابتدا از روش كتاب خانه اي و مطالعة مجالت،  
كتب و مآخذ،  اطالعات اولية كلي جمع آوري 
ــد. روش كتاب خانه اي روشي است كه بر  ش
ــتقيم و براساس اسناد،  مدارك،   مشاهدة مس
ــپس با  ــت. س ــتوار اس كتب و مطبوعات اس
ــتفاده از روش تحليل محتوا،  موارد خاص  اس
در بين اشعار معاصر كودك موردبررسي قرار 
ــت. واحد تحليل محتوا در اين پژوهش،   گرف
كه مفهوم يك شعر،  بيت،  مصراع يا حتي يك 
كلمه بوده است كه ناظر بر مؤلفه هاي اخالق 

شهروندي باشد.
ــة هر شاعر در ميزان  در ادامه، به مقايس
پرداختن به مؤلفه هاي اخالق شهروندي در 
ــاوت (دهة 1370 و  ــارش در دو دهة متف آث
1380)  پرداخته شد و در پايان،  آثار تمامي 
شاعران موردنظر در پژوهش مقايسه شدند. 
ــانه شعبان نژاد  ــان داد،  افس نتيجة نهايي نش
ــه در پژوهش  ــر ك ــعراي ديگ ــتر از ش بيش
ــعار آن ها مورد تحليل قرار گرفت،   حاضر اش
ــتانة  ــه مؤلفه هاي مدارا،  عدالت خواهي،  آس ب

تحمل اجتماعي باال،  مساوات و نوع دوستي و 
مصطفي رحمان دوست بيشتر از ساير شعرا 
به مؤلفه هاي همكاري ، همدردي و احترام به 
والدين پرداخته اند و اين مؤلفه ها نيز داراي سير 
ــتند. هم چنين نشان داده شد ،  صعودي هس
همة شعرا به مؤلفه هاي صداقت،  ظلم ستيزي 
و صلح طلبي توجه اندكي داشته اند، در اشعار 
ــوش به مؤلفة همكاري بيش از  محمود كيان

ساير مؤلفه ها پرداخته شده است؛ هرچند به 
مؤلفه هاي قدرشناسي،  همدردي، 

ــاوات و احترام به والدين  مس
نيز تا حدودي مي پردازد.

ــه در  ــن پايان نام اي
در    ،1389 ــتان  تابس
روان شناسي  ــكدة  دانش
ــگاه  و علوم تربيتي دانش

ــه  ب ــي  طباطباي ــه  عالم
ــده  فرخن ــر  دكت ــي  راهنماي

ــاورة دكتر برجعلي به  مفيدي و مش
پايان رسيده و دفاع شده است.

متأسفانه 
امر مهم و 

تأثيرگذاري چون ادبيات 

كودك در سرزمين ما به 

درستي شناخته نشده و 

موردتوجه قرار نگرفته 
است
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بررسي صالحيت هاي حرفه اي مديران مراكز پيش دبستاني
آنا عليزاده تبريزي
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي

كليد واژه ها : مهارت هاي مديريتي، صالحيت هاي حرفه اي،  كودكستان.
مقدمه

آموزش پيش دبستاني براي كودكان  پنج تا شش سال در نظر گرفته شده است،  زيرا در اين 
سن كودكان يكي از مراحل مهم زندگي خود را از لحاظ شخصيتي- اجتماعي طي مي كنند. از 
ويژگي هاي مهم اين آموزش مي توان به رشد عقالني،  كالمي و اجتماعي كودك اشاره كرد. در 

آموزش پيش دبستاني، مهارت هايي از قبيل خواندن، نوشتن و حساب كردن به كودك آموخته 
مي شود. اين محيط با هدف كمك به رشد هوشي و كالمي و اجتماعي تر شدن كودك، او 
را براي دوران ابتدايي آماده مي كند و هم چنين باعث تقويت خالقيت در كودكان و فعال 

شدن آن ها در فعاليت هاي گروهي مي شود.
ــخ آموزش در اوايل دوران كودكي،  درواقع تاريخ تغييرات اجتماعي در زندگي  تاري

بشر است. دانشمنداني مانند جان الك، روسو و فرويد، با پشتيباني از كودك و فراهم 
كردن شرايط مراقبت بهتر براي او،  به كشف و شناسايي بسياري از مسائل در خصوص فكر 

آموزش پيش دبستاني، مهارت هايي از قبيل خواندن، نوشتن و حساب كردن به كودك آموخته
مي شود. اين محيط با هدف كمك به رشد هوشي و كالمي و اجتماعي تر شدن كودك، او 
را براي دوران ابتدايي آماده مي كند و هم چنين باعث تقويت خالقيت در كودكان و فعال 

شدن آن ها در فعاليت هاي گروهي مي شود.
ــخ آموزش در اوايل دوران كودكي،  درواقع تاريخ تغييرات اجتماعي در زندگي  تاري
فرويد، با پشتيباني از كودك و فراهم ف و روسو ر، جان الك جبشر است. دانشمنداني مانند

كردن شرايط مراقبت بهتر براي او،  به كشف و شناسايي بسياري از مسائل در خصوص فكر 
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و ذهن كودك نائل درآمدند. در سال 1837، 
فردريك فروبل در آلمان اولين كودكستان 
را بنا نهاد. او عقيده داشت كه كودك بايد در 
محيطي غني رشد كند. هم چنين، او به ارزش 
ــن پي برده بود  بازي براي كودكان در اين س
ــت كه بازي نه تنها براي رشد  و عقيده داش
ــد همه جانبة كودك  فيزيكي، بلكه براي رش
مفيد است. از اين رو كودكستان را موقعيتي 
ــت كه مي تواند در آن،  براي كودك مي دانس
بدون محدوديت ها و در محيطي شاد و آزاد، 

 انرژي دروني خود را آزاد كند.
ــتان ها در سال هاي اخير  نقش كودكس
ــت. حتي در  ــتخوش تغييراتي شده اس دس
بسياري از كشورها، كودكستان ها با مدارس 
ــي از مدارس ابتدايي  دولتي ادغام و به بخش
ــز به دليل  ــور ما ني ــده اند. در كش تبديل ش
ــنايي  ــرات اجتماعي و اقتصادي و آش تغيي
روان شناسان با اين مقوله، به اهميت موضوع 

افزوده شده است. 
در كشورمان در سال 1298، اقليت هاي 
مذهبي محل هايي براي نگه داري كودكان داير 
كردند. ولي تأسيس كودكستان به سال 1303 
برمي گردد كه مرحوم باغچه بان كودكستاني 
ــيس  را در تبريز تأس

كرد.

ــه مهدهاي كودك  ــور ما هنوز ب در كش
ــود. به طوري كه فقط  توجه چنداني نمي ش
ــال  ــودكان زير هفت س ــد از ك ــت درص هف
ــتان ها مي روند. مسئوالن  كشور به كودكس
ــون اميدوارند كه  ــا برنامه ريزي هاي گوناگ ب
ــد. درحالي كه در  اين آمار به 20 درصد برس
ــه 95 درصد  ــوري مثل كوبا، اين آمار ب كش
ــيده و در ژاپن 98 درصد و در ويتنام 50  رس

درصد است.
مهدكودك  براي اغلب بچه ها جذابيتي 
ــش از خانه و خانواده دارد. به همين دليل  بي
داراي نقش اساسي در تربيت كودكان است. 
در پيش دبستاني،  نيازهايي از كودك برطرف 
مي شود و به او مهارت هايي نيز آموزش داده 

مي شود؛ از جمله:
• آمادگي فيزيكي- جسماني براي ورود 

به دبستان؛
• آمادگي عاطفي؛

• برقرار ارتباط با ديگران؛
• باالبردن سطح اطالعات عمومي.

در برنامه هاي اختصاصي سه مدل وجود 
ــاس برنامه هاي مختلفي با  دارد كه بر اين اس

هدف هاي متفاوتي شكل مي گيرد.
ــمي1: بر نيازهاي  الف) مدل هاي غيررس

كلي كودك تأكيد دارند.
ــور2: هدف  ــارت مح ــاي مه ب) مدل ه
آن ها رشد و پيشرفت كودك در مهارت هاي 

تحصيلي است.
ج) مدل هاي رشدي- شناختي3.

بسياري از مديران مراكز پيش دبستاني، 
ــي در اين زمينه   ــاي حرفه اي كم آموزش ه
ــا به صورت  ــتر آن ه ــد. در واقع بيش ديده ان
تجربي و يا از شغل هاي ديگر مانند پرستاري، 
ــغل  ــي،  خانه د اري و ... به اين ش روان شناس
آمده اند. مسلم است مديريت پيش دبستاني 
به تخصص و آموزش هاي حرفه اي در اين 
ــاز دارد و بايد با تعيين  ــه ني زمين
مقاصد4 خود و با استفاده 
و  ــفه  فلس از 

سياست هاي5 درون خود آن را پيش ببرند.
مدير براي ادارة مركز پيش دبستاني بايد 
ــامل سالمتي بدني،  توانايي هاي عمومي ش
ــي و عاطفي و قدرت تفكر و توانايي هاي  روان
تجربي شامل دانش،  تجربه، قدرت تشخيص و 
قضاوت، هدف دار بودن و انگيزه داشتن را دارا 
باشد. طي بررسي هاي صورت گرفته،  مديران 
ــتاني  ــته در مراكز پيش دبس كارآمد و شايس
ــا را دارا  ــا و صالحيت ه ــن مهارت ه بايد اي
باشند: مهارت هاي مديريتي (تجزبه و تحليل 
مسئله،  قضاوت،  توانايي سازماني و مهم بودن) 
مهارت هاي بين فردي (رهبري،  حساسيت و 
تحليل فشار) توانايي برقراري ارتباط (شفاهي 
ــي) قدرت تدبير،  جرئت انتقاد از خود،   و كتب
متعادل بودن،  تخصص، قدرت هماهنگ كردن،  
قاطعيت همراه با نرمش، برنامه محور،  ناظر و 
ــور و شوق داشتن،   مسئوليت پذير بودن،  ش

نگرش مثبت،  صداقت و آينده نگري.
استانداردهاي مهارتي آموزشي مديران 
ــن موارد  ــامل اي ــتاني در ايران ش پيش دبس
ــود: توانايي هاي شغلي،  اهداف و برنامة  مي ش
درسي،  سازمان دهي و ايجاد هماهنگي،  ادارة 
بهداشتي و مالي،  تحقيق در زمينة مديريت 
ــاخت چند وسيلة كمك  آموزش،  تهيه و س
آموزشي،  پيشگيري از حوادث  و رعايت نكات 

ايمني و بهداشتي.
استانداردهاي مهارتي و آموزشي مديران 
پيش دبستاني در آمريكا عبارت اند از: متخصص 
و باتجربه بودن، حامي و پشتيبان مؤثر بودن در 
سازماندهي، تحقق بخشيدن به اهداف، نظارت 
بر اجراي برنامه، برآورده كردن انتظارات سطح 
باالي گروه آموزشي،  اهميت دادن به همكاري، 
گذراندن آموزش هاي رسمي،  برقراري ارتباط 
ــي زباني و  ــا والدين،  توجه به گوناگون مؤثر ب
ــاد فرصت براي  ــنجي،  ايج فرهنگي،  خودس
ــول قرون  ــي حرفه اي. در ط ــرفت و ترق پيش
ــعي  ــگران س ــته،  عدة زيادي از پژوهش گذش
ــت و مهارت هاي يك مديريت  كرده اند كيفي
ــر خوب را  ــا ويژگي هاي يك مدي اثربخش ب
ــون، 1951؛  ــد از جمله (كارلس معرفي كنن
ــتوارت،  ــيليس، 1964؛ اس  برنس، 1975؛ س

1967؛ مينتز بزرگ، 1973)

ــي از مدارس ابتداييي دولتي ادغام و به بخش
ــز به دليلل ــور ما ني ــده اند. در كش تبديل ش
ــناييي ــرات اجتماعي و اقتصادي و آش تغيي
روان شناسان با اين مقوله، به اهميت موضوعوع

افزوده شده است.
8در كشورمان در سال 1298، اقليت هايي
مذهبي محل هايي براي نگه داري كودكان دايير
3كردند. ولي تأسيس كودكستان به سال 13303
برمي گردد كه مرحوم باغچه بان كودكستانيي
ــيسس را در تبريز تأس

كرد.
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تحقيقات اوليه در اين زمينه نوعي رويكرد 
تجزيه و تحليل شغلي داشت كه سعي مي كند 
آن چه را مدير واقعاً انجام مي دهد، نشان دهد و 
سپس مهارت هاي الزم را از احتياجات و لوازم 
ــتخراج كند. همان طور كه اهميت  شغلي اس
صالحيت ها و عملكرد مديريتي افزايش يافته، 
نياز به ارزيابي،  توسعة شايستگي ها و پيش بيني 
عملكرد موفق نيز از اهميت ويژه اي برخوردار 

شده  است.
«صالحيت  مي گويد:  بوياتزيس(1982) 
ــله خصوصيات بارز فردي است كه  يك سلس
مي تواند عالئمي از خويشتن بيني و نقش هاي 
اجتماعي باشد. به عبارت ديگر، ظرفي از علم 
است كه هركس به شخصه از آن بهره مي برد.» 
با توجه به تعريفي كه او از صالحيت ارائه داده 
است، مشخص مي شود كه تأكيد وي بر فرد در 

داخل شغل است و نه شغل به تنهايي. مدل 
ــاي آگاهانه،  ناآگاهانه  صالحيتي او جنبه ه
ــخص را در  ــاي هر ش ــاري قابليت ه و رفت
شغلش دربرمي گيرد. وي بر اين باور است 

ــره وري عملكرد  كه به
ــه  ب كاري، 
صالحيت هاي 
فردي، نيازهاي 

شغلي و محيط سازماني بستگي دارد.
ــاور بود كه  ــر (1993) بر اين ب اسپنس
ــت كه  صالحيت، خصوصيات بارز فردي اس
به طور معمول به مالك هاي مرجع در مورد 
ــي در يك زمينة  ــره وري و يا عملكرد عال به
ــت.  ــغلي مرتبط اس ــا موقعيت ش كاري و ي
صالحيت هاي اسپنسر شامل اين موارد است: 
نفوذ و تأثير،  كارمداري،  كار تيمي و گروهي، 
تفكر تحليل گرانه،  خالقيت، رشد و پيشرفت 
ــس،  هدايت، قطعيت،   ديگران،  اعتماد به نف

جست وجوي اطالعات و رهبري گروهي.
ــي كه  آمريكا هانتر (1953)،  در پژوهش
در مورد مديران آموزشي انجام داد، دريافت: 
ــي  ــور اصل ــران را مح ــت گذاران مدي سياس
ــي  ــت برنامه هاي آموزش در موفقي
ــه عنوان  ــد و از آن ها ب مي دانن

ــيله اي براي اصالحات در مراكز آموزشي  وس
بهره مي جويند. اين در حالي است كه مديران 
ترجيح مي دهند بر يكي از نقش هايشان بيشتر 

تأكيد كنند.
ــي رابطة بين  ــتر (2006) به بررس ريش
ــي و رفتارهاي حمايتي  مهارت هاي مديريت
ــت يافت  مثبت پرداخت و به اين نتيجه دس
ــران داراي مهارت ها و صالحيت هاي  كه مدي
ــاي بيروني،  ــاط با محيط پوي ــاال و در ارتب ب
بازخوردهاي مثبتي از محيط بيروني دريافت 
مي كنند و مورد حمايت و اطمينان ديگران 

قرار مي گيرند.
الفرني (2006) در پژوهشي تحت عنوان 
«ارتقاي حرفه اي مديران و كيفيت آموزشي 
ــتان»، به بررسي رابطة  در دورة پيش از دبس
ــدرك تحصيلي  ــي،  م ميزان مهارت آموزش
ــت عملكرد در  ــان با كيفي ــوزش مربي و آم
ــتاني اُكالهما» پرداخت.  «مراكز پيش دبس
ــيد كه تعامالت مناسب  او به اين نتيجه رس
ــاالن و كودك، استفاده از ابزار و  بين بزرگس
وسايل،  رابطة مناسب با والدين در مراكزي 
رعايت مي شود كه مديران داراي مدرك 
تحصيلي دانشگاهي هستند و اغلب آن ها 
ــي مختص اوان  دوره هاي مهارت آموزش

كودكي را به ميزان كافي گذرانده اند.
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نتيجه گيري كلي
با توجه به t محاسبه شده براي بررسي 
ــز  ــران مراك ــه اي مدي ــاي حرف صالحيت ه
ــود  ــتاني اين نتيجه حاصل مي ش پيش دبس
ــتاني از بين  ــز پيش دبس ــزان مراك ــه مي ك
ــده،  صالحيت اخالقي  صالحيت هاي ذكر ش
ــخصيتي را بيش از صالحيت هاي ديگر  و ش

دارا هستند.

نتيجه گيري به تفكيك سؤاالت 
پژوهش

ــؤال يك پژوهش بيانگر آن  ــي س بررس
است كه صالحيت آموزشي- علمي مديران 
ــامل شناسايي  ــتاني كه ش مراكز پيش دبس
ــاي آموزش،  آگاهي از روش هاي جديد  نيازه
ــاس  درك تفاوت هاي  تدريس،  توانايي احس
ــبت به رفتارهاي غير  فردي،  حساسيت نس
ــب  ــي،  كس ــودكان،  تجربة آموزش عادي ك
اطالعات جديد دربارة مديريت،  مرتبط بودن 
مدرك تحصيلي، برخورداري از دانش نظري 
و عملي، احساس آزادي در مربيان،  حمايت 
ــتيباني از گروه آموزشي است،  در حد  و پش

متوسط به باال قرار دارد.
ــش بيانگر آن  ــؤال دو پژوه ــي س بررس
ــت كه صالحيت مديريت مديران مراكز  اس
ــي درك  ــامل تواناي ــه ش ــتاني ك پيش دبس
ــتعدادها و  ــا و اس نيازه

مشكالت مربيان،  درك و رسيدن به توافقات 
ــاختار تيمي،  خالقيت،  دوجانبه، تشويق س
مسئوليت پذيري،  استعداد رهبري،  استفاده از 
منابع مالي،  واگذاري مسئوليت به افراد اليق،  
شناسايي اجزا و عناصر سازمان،  تصميم گيري 
و سازماندهي است، در حد متوسط قرار دارد.

ــت،  مديراني كه  ــتر (2006) درياف ريش
ــرا مي كنند، رفتاري  ــارت مديريتي را اج مه

كامًال  اثربخش داشته  اند.
ــه پژوهش بيانگر آن  ــؤال س بررسي س
ــخصيتي  ــت اخالقي- ش ــت كه صالحي اس
مديران مراكز پيش دبستاني كه شامل تحليل 
عملكرد خود، بي ريا بودن،  صداقت و وفاداري، 
ــي،  برخورد   برخورداري از توان ذهني و هوش
ــارت در  ــتباهات ديگران،  مه ــي با اش منطق
ارتباط برقرار كردن با والدين،  آراستگي ظاهر، 
قدرشناسي،  عكس العمل هاي مناسب در برابر 
رفتار و گفتارافراد،  خونگرمي،  آرمان گرايي و 

واقع بيني است،  در حد بااليي قرار دارد. 
ــالت  ــت،  تعام ــي (2006) درياف الفرن
ــي-  ــاي اخالق ــه از صالحيت ه ــب ك مناس
شخصيتي است،  در مراكز رعايت شده است. 
ــتان» در  ــازمان امور استخدامي انگلس «س
ــي صالحيت هاي اخالقي- شخصيتي  بررس
مديران نتيجه گرفت، مديران اكثر اين موارد 
را كه شامل قضاوت خوب، ثبات عاطفه، روابط 
شغلي خوب و توانايي نفوذ در ديگران است،  را 

رعايت كرده اند.

پي نوشت ____________________
1. Informalmodels
2. skills- oriented models
3. cognitive development models
4. purposes
5. politics
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بوى بد نفرت
معلـم 

بـه بچه هـاى كالس گفـت كه 
مى خواهد با آن ها بـازى كند. گفت كه فردا 

هركدام از بچه ها يك كيسة پالستيكى بردارند و داخل 
آن به تعداد آدم هايى كه از آن ها بدشـان مى آيد، سيب زمينى 

بريزند و با خود به مدرسه بياورند.
فردا بچه ها با كيسه هاى پالستيكى به كودكستان آمدند. در كيسة بعضى ها 

دو، بعضى ها سه، بعضى ها پنج سيب زمينى بود. معلم به بچه ها گفت تا يك هفته هرجا 
كه مى روند، كيسة پالستيكى را با خود ببرند.

روزهـا بـه همين ترتيب گذشـت و كم كم بچه ها شـروع كردند به شـكايت از بوى 
سيب زمينى هاى گنديده.

به عالوه، آن هايى كه سيب زمينى بيشترى داشتند، از حمل آن بار سنگين خسته 
شده بودند.

پس از مدتى، باالخره بازى تمام شـد و بچه ها راحت شـدند. معلم از بچه ها 
پرسـيد: «از اين كه مدتى سـيب زمينى ها را با خـود حمل مى كرديد، چه 

احساسى داشتيد؟»
بچه ها از اين كه مجبور شده بودند سيب زمينى هاى بدبو و سنگين 

را همه جا با خود ببرند شكايت داشتند. آن گاه معلم منظور اصلى 
خود را از اين بازى چنين توضيح داد: «اين درست شبيه وضعيتى 

است كه شما كينة آدم هايى را كه دوستشان نداريد، در دل 
خود نگه مى داريد و همه جا با خود مى بريد. بوى بد كينه و 

نفرت قلب شما را فاسد مى كند و شما آن را همه جا همراه 
خود حمل مى كنيد. شما كه بوى بد سيب زمينى ها 

را فقط براى مدت كوتاهى نتوانسـتيد تحمل 
كنيد، چه طور مى خواهيد بوى بد نفرت را 

براى تمام عمر در دل خود تحمل 
كنيد؟»

ترجمة فرح بانو قائمى
آموزگار از شهرستان ساري
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پيامدهاي فرهنگي  اسباب بازي
ناشر: انتشارات فرهنگ و دانش
نوبت چاپ: سوم،  بهار 1380

تعداد صفحات: 172
قيمت: 650 تومان

ــده و در اين  ــي ثبت ش ــي گردهماي پايان
كتاب آمده اند،  مي توان به موارد زير اشاره 

كرد:
ــن عواملي  ــي از مهم تري ــازي يك ● ب
است كه بر روحيه و شخصيت كودك، اثر 
شگرفي بر جا مي گذارد. جامعه شناسان و 
روان شناسان بر اين نكته متفق القول اند كه 
كودك ازطريق بازي، نقش هاي اجتماعي 
ــگ و جامعة خويش  را مي آموزد، با فرهن
ــاي آن را دروني  ــود، ارزش ه ــنا مي ش آش
ــخصيت خاص خود  مي كند،  در نهايت ش

را مي يابد.
ــاي  پيام ه و  ــي  فرهنگ ــت  هوي  ●
ــت و جامعه را،   ــي هر مل ــي و ارزش تربيت
ــا و  ــالل بازي ه ــون،  از خ ــاز تاكن از ديرب
اسباب بازي هايش نيز مي توان بازشناخت.

● تحقيقات بعضي جوامع نيز دربارة 
اثرات مخرب اسباب بازي ها  در شكل دهي 
ــه وجود  ــگري،  و ب ــونت و پرخاش به خش
آوردن بي بندوباري و آزادي افراطي،  مؤيد 
لزوم حساسيت در تهيه،  توليد و نظارت بر 
ــوزش خانواده ها و ارتباط  اين فرايند و آم

فرهنگي در تهية آن هاست.
ــن كتاب را به همة مربيان،  مطالعة اي
ــجويان علوم تربيتي و  كارشناسان و دانش

خانواده ها توصيه مي كنيم.

ــاماندهي  اين اثر از مجموعه متون س
ــت «معاونت  ــه با حماي ــت ك فرهنگي اس
ــي» وزارت فرهنگ و  ــي و آموزش پژوهش
ــالمي وقت و با هدف كمك به  ــاد اس ارش
ترويج مباحث فرهنگي يا سياست گذاري 
ــر شده است.  و برنامه ريزي فرهنگي منتش
ــتين  ــن مجموعه خاص نخس ــب اي مطال
ــاي  ــباب بازي و پيامده ــي «اس گردهماي
ــت» كه با همكاري وزارت  فرهنگي آن اس
فرهنگ و ارشاد اسالمي،  دبيرخانة شوراي 
ــراي بهمن  ــي عمومي  و فرهنگ س فرهنگ

برگزار شد.
ــامل ديدگاه هاي  مجموعه مقاالت ش
برخي كارشناسان امور فرهنگي،  از جمله 
آقاي احمد مسجدجامعي است و عالوه 
ــي،  15 مقاله را  ــر بيانية پاياني گردهماي ب
كه از ميان 43 مقاله وارده برگزيده شدند، 

 دربرگرفته است.
عناوين برخي مقاالت از اين قرارند:

ــوزش و  ــباب بازي در آم ــش اس - نق
انتقال فرهنگ به كودكان؛ 

- اهميت اسباب بازي در رشد كودك 
ــت كنوني  ــع بر وضعي ــردي جام و رويك

اسباب بازي در ايران؛ 
ــباب بازي  ــاي اصولي اس -  ويژگي ه

مطلوب براي كودكان؛

- سه نكته پيرامون مسائل و مشكالت 
اسباب بازي در جامعة امروز؛

ــنتي به مدرن؛  - تبديل بازي هاي س
يك ضرورت يا تهاجم؛

ــتفاده از  ــي اس ــاي فرهنگ - پيامده
اسباب بازي هاي نامناسب؛

ــوزش و  ــباب بازي در آم ــش اس - نق
انتقال فرهنگ به كودكان؛

ــباب بازي و  ــه يا مراكز اس -كتاب خان
نقش فرهنگي آن، 

ــال  انتق در  ــباب بازي  اس ــش  نق  -
ــه  ب ــي  فرهنگ و  ــي  اجتماع ــاي  ارزش ه

كودكان؛
ــگ  فرهن در  ــيما  صداوس ــش  نق  -

اسباب بازي؛
ــه بازي و  ــناختي ب - رويكرد روان ش

اسباب بازي؛
- ابعاد اجتماعي، فرهنگي و شناختي 

بازي و اسباب بازي؛
ــي  ــة اصل ــودي،  ضابط ــگ خ - فرهن

ساخت اسباب بازي؛
ــباب بازي و پيامدهاي فرهنگي  - اس

آن؛
ــنتي و عوامل مؤثر در  - بازي هاي س

كمرنگ شدن اين بازي ها.
ــب مهمي كه در بيانية  از جمله مطال
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پيش درآمد
ــاختار تشكيالتي دورة پيش دبستان در  نظر به تغييراتي كه در س

ــطح صف و ستاد به وجود آمده انجام اصالحاتي در دستورالعمل  كميتة توليد محتواي مراكز  س
پيش دبستاني غيرقابل اجتناب است كه بهانة نوشتة حاضر است.

مواد آموزشي،  به ويژه كتاب هاي درسي در دوره ها ي متفاوت تحصيلي،  معموالً  به صورت متمركز و توسط كارشناسان 
«دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي»، پس از طي مراحلي كه از پژوهش و نيازسنجي آغاز و تا اجراي آزمايشي و قطعي پيش مي رود)، 

تدوين و در سطح كشور توزيع مي شوند. البته اين كتاب ها همه ساله و براساس شرايط و مقتضيات علمي و فرهنگي و سطح دانش و اطالعات 
دانش آموزان موردبررسي و بازنگري قرار مي گيرند و در صورت نياز،  به صورت مقطعي يا كلي اصالح مي شوند يا تغيير مي يابند.

در دورة پيش دبستاني بر مبناي مادة 5 اساس نامة مصوب سال 1382 شوراي عالي آموزش و پرورش (مصوبة 699)،  مواد آموزشي كه عمدتاً كتاب 
مربي و كتاب هاي نوآموز هستند، به صورت غيرمتمركز تهيه مي شوند. اين نكته (توليد غيرمتمركز) آن قدر مهم،  كليدي و مترقي ست كه حتي از حدود 

سه سال قبل از تصويب اساس نامة مورد اشاره،  مسئولين دلسوز وقت پيش دبستاني در دفتر تأليف، با برپايي جلسات آموزشي و گردهمايي هاي توجيهي 
متعدد،  بهره گيري از نظرات انديشمندان و صاحبان عقل و تجربه و نيز مصاديق داخلي و خارجي،  دستورالعملي را تهيه و پس از مستندسازي طي نامة  

_____________ شمارة 101/2/6483/22 مورخ 1379/8/21 به استان ها ارسال و ابالغ كردند.
براساس دستورالعمل  مزبور، كميته اي (كارگروه) با عضويت مسئولين ذيربط استان ها و كارشناسان موضوعي 

فعاليت هاي كودكان (بازي، شعر، قصه، نقاشي،  كاردستي و فعاليت هاي علمي مثل آزمايش،  مشاهده، 
بازديد و ...) تشكيل شد و طبق موازين برنامه ريزي درسي كه به آن ها آموزش داده شده بود، 

كار توليد محتوا براي مراكز پيش دبستاني را آغاز كردند. از بركات اين تالش ده ساله تا 
كنون، توليد بيش از 200 جلد كتاب، 500 موضوع و 14 هزار فعاليت است كه 

هنوز هم ادامه دارد.
ــكيالتي در حوزه هاي صف و ستاد و نيز  اينك با تغيير ساختار تش
ــه براي اين كميته ها وجود دارد،  دفتر تأليف درصدد  مضايق مالي ك
اصالح دستورالعمل مزبور است كه پس از هماهنگي هاي الزم،  به 

استان ها ارسال خواهد شد.
از جمله نويدهايي كه مي توان در اصالحية دستورالعمل 
مزبور داد،  اين است كه «پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
ــا درك اين نكتة ظريف كه فرايند توليد  پرورش»، ب
محتواي مراكز پيش دبستاني (از نيازسنجي تا توليد)، 
قرابتي منطقي با امور پژوهشي دارد، درحال حاضر 
پذيرفته است كه با قرارگرفتن توليدات استاني در 
اولويت هاي پژوهشي هر استان،  از اعتبارات ويژة 

پژوهشي بهره گرفته شود.
اميد است با تالش و پي گيري همكاران 

دفتر و مساعدت مسئولين محترم پژوهشگاه، 
 گام هاي بزرگ تر و شفاف تري براي تأمين 

اعتبارات اين مهم برداشته شود.

ديروزنگاهي به كميتة (كارگروه) توليد محتواي مراكز پيش دبستاني در استان ها
 امروز

 فردا
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

با توجه به سياست هاى وزارت آموزش و پرورش مبنى بر توليد 
ــتان به طور غير متمركز، از سال ها پيش كميته هاى  پيش از دبس
(كارگروه ها) پيش دبستانى در استان ها وظيفة توليد محتواى اين 
ــى  ــاس كتاب «راهنماى برنامه و فعاليت هاى آموزش دوره را بر اس
ــده در  ــتان» و آموزش هاى ارائه ش ــش از دبس ــى دورة پي و پرورش
كارگاه هاى مرتبط به عهده گرفته اند و به طور مستمر توليدات خود را 
براى بررسى و اعالم نظر به «دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى» 
ــال مى كنند. در اين راستا تاكنون بسيارى از استان ها موفق به  ارس

چاپ كتاب هاى راهنماى مربى كار كودك شده اند.
ــتان دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى،  گروه پيش از دبس
پس از تصويب راهنماى برنامة اين دوره در «شوراى عالى آموزش و 
پرورش»، سه جلد كتاب راهنماى عملى براى بهره بردارى توليد گران 
ــتانى، از جمله اعضاى  در امر برنامه ريزى و تدوين متون پيش دبس
كميته هاى توليد،  مربيان، مديران و عالقه مندان در سراسر كشور،  

تهيه و منتشر كرد.
ــات زير تهيه  ــاب مربى و با موضاع ــن كتاب ها با عنوان كت اي

شده اند:
1. آشنايى با راهنماى برنامة مصوب؛

2. آشنايى با ويژگى هاى رشد كودكان دورة آمادگى؛
3. آشنايى با شيوه هاى توليد محتواى مراكز پيش دبستانى و 

ارزيابى آن ها.
ــى  ــارى در دورة آموزش ــال ج ــتان س ــن مجموعه در تابس اي
كارشناس مسئوالن پيش از دبستان سراسر كشور، معرفى و تبيين 
ــه روزه كه در تهران برگزار شد، موضوع  ــت س ــد. در اين نشس ش
ــط  برنامه ريزى براى تهية پنج محتواى نمونه با عناوين ملى، توس
ــور و برگزارى جشنوارة  كميته هاى توليد محتواى استان هاى كش
توليد محتواى اين دوره اعالم شد و پيرو آن، گروه پيش از دبستان 
ــى، پنج عنوان ملى براى تهية  دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درس

محتوا انتخاب و طى نامه اى به استان ها ابالغ كرد.
از اهداف اين جشنواره مى توان به موارد زير اشاره كرد:

توليد بومى براى 
استفادة استانى

شيرين برزين

نگاهى به جشنوارة توليد محتواى پيش از دبستان 
در استان هاى سراسر كشور
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يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

• ارج نهادن به توليد محتواى آموزشى به صورت غير متمركز، 
با استفاده از قابليت هاى استان ها؛

ــى به توليدات استان ها براى تهية پنج كتاب  • كيفيت بخش
نمونه با عناوين ملى؛

• آماده سازى متن كتاب ها و طراحى هنرى آن ها؛
• برگزارى نمايشگاه توليدات آموزشى پيش از دبستان استان ها، 

و ارزيابى و تقدير از توليدات برتر؛
• برگزارى جلسات بحث و تبادل نظر با حضور شركت  كنندگان 
و كارشناسان گروه پيش از دبستان(دورة آمادگى، قرآن و دو زبانه).

اين جشنواره در پنج قطب به شرح زير برگزار شد:
• قطب اول، واحد يادگيرى ايران: شهر تهران، شهرستان هاى 
ــتان هاى زنجان، يزد، چهارمحال و بختيارى و  ــتان تهران و اس اس

فارس. زمان جشنواره،  15 و 16 آبان ماه در شهر تهران.
• قطب دوم، واحد يادگيرى مناسبت ها: استان هاى اصفهان، 
خراسان شمالى، گلستان، آذربايجان غربى، ايالم و لرستان. زمان 

جشنواره 24 و 25 آبان ماه در اصفهان.
ــتان هاى  ــت: اس ــوم، واحد يادگيرى محيط زيس ــب س • قط
ــان جنوبى، هرمزگان، همدان، اردبيل،  ــتان، گيالن، خراس كردس

سيستان و بلوچستان.  زمان جشنواره، 1و2 آذر ماه در سنندج.
ــتان هاى  • قطب چهارم، واحد يادگيرى نعمت هاى خدا: اس
خراسان رضوى، مركزى، مازندران، قم،  قزوين و آذربايجان شرقى. 

زمان جشنواره، 9 و10 آذر ماه در مشهد مقدس.
ــت و ايمنى: استان هاى  • قطب پنجم، واحد يادگيرى بهداش
كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، كرمانشاه، خوزستان و سمنان. 

زمان جشنواره، 30 آذر و 1 دى در كرمان. 
ــت اين نامه،  دستورالعمل كميتة توليد محتواى هر  به پيوس
استان، در فرصت تعيين شده، با توجه به راهنماى پيش از دبستان 
ــك واحد يادگيرى  ــاى فوق الذكر (كتاب هاى مربى)، ي و كتاب ه
توليد و به اين دفتر ارسال كردند. توليدات ايشان در زمان تعيين 
شده به دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى ارسال شد و توسط 
كارشناسان گروه پيش دبستانى اين دفتر بررسى و كارهاى برتر هر 

استان انتخاب شدند. 
در اين مرحله طبق برنامه ريزى، جشنوارة توليد محتواى دورة 
ــتان به صورت قطبى و در پنج استان برگزار شد. در  پيش از دبس
ــنواره كه به مدت دو روز براى هر يك از قطب ها به طول  اين جش
انجاميد، شركت كنندگان با توجه به نوع فعاليت توليدى خود در 
ــى و  ــعر و قصه،  بازى و نمايش خالق،  نقاش يكى از كارگاه هاى ش
ــتى و فعاليت هاى علمى شركت كردند. در اين كارگاه ها با  كاردس
ــى،  طراح اثر، مدير  ــناس موضوع توجه به نظرات تخصصى كارش
هنرى و ديگر اعضاى گروه،  فعاليت ها اصالح شدند و طراحى هنرى 

براى آن ها انجام پذيرفت.
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