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مهر،  زیباترین آغاز زندگی ارتباطی

او به من نگفت كه چطور 
زندگی كنم؛ او زندگی كرد و 

من نگاه كردم و یاد گرفتم كه 
چگونه زندگی می كنند

سالم، هم اکنون که تابستان و روزهای گرم اما شاد را در کنار فرزندان سپری کرده اید، 
می توان امیدوار بود که در کنار آن ها و با آن ها و دربارۀ آن ها بسیار دانش کسب کرده اید، 
به همراه  را  و لذت بخش  پرثمر  و کوشش هایتان سال تحصیلی  نباشید  همگی خسته 
داشته باشد. برای من هم فرصتی خاص فراهم شد تا تحقیقات تازه ای را دربارۀ کودکان 
اختیار  در  مرور  به  امیدوارم  که  بهره مند گردم  نیز  یافته ها  از  و  انجام دهم  و خانواده ها 

خوانندگان عزیز مجله قرار گیرد.
در روزهای شروع سال تحصیلی که به نظر من زیباترین و خاطره  انگیز ترین آغاز زندگی 
زمینه های  یادآوری  است  کودکان  برای  یادگیری  و  و خودشناسی  اجتماعی  ارتباطی،  
آنان باارزش می دانم که در اینجا به صورت کوتاهی اشاره خواهم  اساسی را در تربیت 
داشت. در تازه ترین یافته ها، پنج گام اساسی در تربیت کودکان مطرح شده است که توجه 
به آن ها،  ضمن لذت بخش کردن روابط بزرگ ترها با کودکان، یادگیری دربارۀ دنیای آن ها، 

اقتدار و احترام و شخصیت بزرگ ترها و پدران و مادران نیز حفظ خواهد کرد.

ارتباط نزدیک و صميمی بودن با كودكان: کودکان به بزرگ ترها نیاز دارند و 	 
عالقه مندند که در کنار ما باشند. به وجود آوردن فضای آرام و به دور از تشنج حتی 

اگر هم گاهی سخت باشد الزمۀ زندگی کردن با کودکان است.
مسئول بودن: در هر حالت بزرگ ترها باید خود را بسیار مسئول بدانند و هر 	 

لحظه به یاد داشته باشند که کودکان تا چه حد ظریف و آسیب پذیرند و رفتارهایشان 
به درستی هدایت شود تا درست را از نادرست تمیز دهند و ناامید نشوند.

 منطقی بودن: همواره باید در نظر داشته باشیم که کودکان چه کارهایی را 	 
می توانند انجام دهند و از عهده کدامین کار برنمی آیند. بر اساس افکار بسیاری 
از  انسان ها  بین  تفاوت های  به  تعلیم و تربیت »احترام گذاردن  بزرگان در عرصه  از 

سال های آغازین، نشان دهندۀ درک منطقی از آن ها می باشد.«

 مداومت و پيوستگی در ارتباط با كودكان: استمرار در رفتار با کودکان، 	 
کنترل درست هیجانات کودکان را آسان تر می کند. البته باید دانست که استمرار با 

سخت گیری و اجبار تفاوت کلی دارد.
را 	  باید مشخص کنیم و خط قرمز ها  را  شناخت خط قرمز ها: مرزبندی ها 

تعیین کنیم. متأسفانه مرز شکنی های امروزی در روابط بزرگ ترها با کودکان آن ها را 
از پذیرش و اهمیت ها حتی در سال های پایین تر دور کرده است که خود ضربه ای 

بزرگ بر پیکره تعلیم وتربیت آن ها به حساب می آید. 
و اما با تغییراتی که در حوزۀ پیش دبستان رخ داده است حضور سرکار خانم دکتر 
رخساره فضلی را در مسئولیت دفتر پیش دبستان وزارت آموزش و پرورش گرامی 
می دارم. ضمن تبریک فراوان به ایشان و آرزوی موفقیت های روز افزون،  امید فراوان 
تصمیمات  و  کودکان  مربیان،  برای  زیبایی  و  اندیشمندانه  رخدادهای  که  دارم 

کارآمد و اثرگذاری را با حضور ایشان شاهد باشیم.

یادداشت سردبیر



و اما نظر به اینکه در مطلب مندرج در فصل نامۀ شمارۀ 23 )تابستان 93( صفحۀ  9، پاراگراف 
سوم کلمۀ »اساسی« به اشتباه به جای کلمۀ »قانون« تایپ شده است، از خوانندگان پوزش 

می طلبیم که ان شاءالله موجب ابهام ذهنی نشود.
و سرانجام... ماه های مهر، آبان و آذر از جمله  ماه  های خاطره برانگیز آموزشی، فرهنگی و تربیتی 
تا  آنان فرصت های بسیاری فراهم می شود  برنامه های  و در  و خانواده ها است  برای کودکان 

کودکان در کنار مربیان آگاه و باتجربه خود از برکات مختلف بهره مند شوند. 
با نگاهی به روز شمار اجرایی مراکز پیش دبستان، می توان به بزرگداشت ائمۀ اطهار)ع(، روزهای 
محرم و سوگواری امامان گرانقدر، روز کتاب و کتاب خوانی، عید سعید قربان، عید غدیر خم و 
روز خانواده اشاره داشت که امیدواریم مربیان عزیز با برنامه ریزی های ارزنده خود، کودکان را 
با اهمیت روزهای پرثمر اجتماعی و فرهنگی و مذهبی آشنا کنند و تمرین آن  ها را در خانه ها 

تداوم بخشند.
از کلیه همکاران عزیز در شورای برنامه ریزی و هیئت تحریریۀ مجله نیز بی نهایت سپاس گزارم. 
ان شاالله در سال جدید همچنان از تشویق ها و نقطه نظرهای ارزنده کلیۀ خانواده ها و خوانندگان 

گرامی بهره مند شویم.
سردبير
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مقدمه
با گسترش مراکز رشد و مراقبت از کودکان و توجه دنیا به این مهم، مسائل مهمی 
مطرح می شود که یکی از آن ها چگونگی تدارک و حفظ مراقبت از آنان )مطلوبیت 
کیفی برای همۀ کودکان( است. اگرچه بحث های زیادی دربارۀ کیفیت و عناصر آن 
وجود دارد، در هر حال باید تعیین ویژگی های این قبیل برنامه ها را امری مهم بدانیم و 
دریابیم که مراقبت و آموزش برای کودکان و خانواده ها به چه عواملی در این محیط ها 

وابسته است.
گراهام هوگان و وایت وسيراكوس در سال 2003، بعضی از عناصر تشکیل دهندۀ 
کرده اند.  مشخص  سه سالگی  تا  تولد  از  کودکان  از  مراقبت  مراکز  در  را  کیفیت 
شاخص های برتر در این رابطه چگونگی ارتباط، تداوم و مراقبت و پاسخ گویی مراقبان و 
مربیان شناخته شده اند که هر چه برنامه های مراقبت کودک غنی تر و مطلوب تر باشند، 
این برنامه ها نیز استمرار و تداوم دارند، می توانند انتظارات جامعه و والدین را برآورده 

کنند و پاسخ گوی نیازهای کودک در ابعاد گوناگون نیز باشند.

كليدواژه ها: مراکز مراقبت، برنامه های مراقبت

برای کارکنان و هم برای کودکان از اهمیت 
برخوردار است.

تعداد  بین  نسبت  و  گروه ها  اندازۀ   .4
نسبت ها  این  مراقبان؛  و  کودکان 
تعیین کنندۀ مقدار زمان و توجهی است 
که هر مراقب کودک می تواند به هر یک از 

آن ها اختصاص دهد.
گفتنی است نسبت بزرگ سال به کودک 
باید کافی و متناسب با یافته های تحقیقی 
را  مطلوبی  زمینۀ  تا  باشد  استاندارد  و 
به منظور توجه و مراقبت فردی مورد نیاز و 

اصولی برای کودکان فراهم آورد.
خردسال  کودکان  آموزش  ملی  انجمن 
به صورت  را  نسبت ها  این   N.A.E.Y.C
زیر برای کودکان مهدکودک ها، آمادگی ها 
و مراکز پیش دبستان و باالتر مطرح کرده 
»انجمن  طرف  از  نسبت ها  این  است. 
بهداشت عمومی آمریکا« و نیز »آکادمی 
استاندارد  به صورت  نیز  کودک«  پزشکان 

مراقـبـتازکـودک
بررسیعناصربرنامههایباکیفیت

دكتر فرخنده مفيدی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

به جدول نسبت های مراقبت از كودک و اندازۀ گروه در زیر نگاه كنيد

حداكثر اندازۀ گروهحداكثر نسبت كودک به بزرگسالسن كودكان

1:36تولد تا 12 ماهگی

131:48 تا 30 ماهگی

311:510 تا 35 ماهگی

31:714 ساله ها

41:816 ساله ها

51:816 ساله ها

81:1020-6 ساله ها

121:1224 - 9 ساله ها
منبع: براساس استانداردهای انجمن بهداشت عمومی و آکادمی پزشکان کودک

و  طبقه بندی  برای  کشورها،  بعضی  در 
درجه بندی برنامه های جاری و نیز میزان 
خدمات کیفی به کودکان و خانواده ها، ده 
عنصر به شرح زیر را مناسب می دانند و از 
آن ها در ارزش یابی کیفیت مراکز استفاده 

می کنند.
که  اطمینان بخشی  مجوز  داشتن   .1
نشان دهد مراکز مراقبت از کودک شرایط 
رعایت  را  ایمنی  و  بهداشت  اساسی 

می کنند.
مربیان  و  کارکنان  شرکت  میزان   .2
خدمت  ضمن  جاری  آموزش های  در 
به  کودکان؛  آموزش  و  مراقبت  رشتۀ  در 
همین دلیل یکی از قوی ترین نشانه های 
مرکز  یک  در  مستمر  آموزش وپرورش 
چگونگی  کودکان،  تربیتی  و  آموزشی 
حضور کارکنان در این قبیل برنامه هاست.

3. از آنجا که یادگیری فرایندی تعاملی 
است، فرصت برای پژوهش و تعامل یکی 
از عناصر مهم تشخیص داده شده که هم 

آموزش
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مطرح شده مورد تأیید قرار گرفته  اند.
وقتی  که  می دهند  نشان  تحقیقات   
در  را  توصیه ها  این  مختلف  برنامه های 
مورد نسبت های کودک به کارکنان رعایت 
عملکرد  مکان ها  این  در  کودکان  کنند، 
خواهند  بیشتری  موفقیت های  و  بهتر 
سالمت  سطح  از  به خصوص،  و  داشت 
نیز  باالتری  عاطفی  و  روحی  جسمی، 

برخوردار خواهند شد. 
همچنین تحلیل داده های پژوهشی در 
این باره نشان داده است که کیفیت پایین 
مراقبت از کودکان بدون توجه به اینکه در 
مراکز مراقبت، در خانه و یا تحت مراقبت 
باشند،  پدر  و  مادر  از  غیر  دیگری  افراد 
آزمون های  در  کودکان  ضعیف  بازدهی 
مهارت های زبانی از نظر ابرازی و ادراکی 

و نیز آمادگی های ضعیف تحصیلی ارتباط 
اجتماعی  رفتار  با  اما  دارد  تنگاتنگی 

کودکان چندان مرتبط نیست.
5. روابط مثبت بین مراقبان و کودکان؛ 
این نوع رابطۀ سازنده در کیفیت بخشیدن 

به مراقبت از کودکان امری حیاتی است.
6. مسئولیت پذیری و پاسخ گویی مربی 
و مراقبان کودکان؛ یک مربی فعال از این 
منظر می تواند به موقع عالئم و نشانه هایی 
به موقع مداخله  را در هر کودک دریابد، 
یا  و  دهد  آموزش  و  کند  هدایت  را  او  و 

مشکالتش را رفع نماید.
7. تعامل خوب بین مراقبان و کودک؛ 
این  از  کودک  تربیت  و  سوادآموزی  روند 

مجرا آغاز می شود.
یادگیری  دانش؛  تعمیم  و  گسترش   .8

و  موضوعات  فعالیت ها،  کودکان  دربارۀ 
تعمیم  و  گسترش  برای  را  فرصت هایی 

فراهم می آورد.
عقاید  و  فرهنگ  دانستن  باارزش   .9
با  عالی  باکیفیت  برنامه های  خانواده ها؛ 
فعالیت هایی همراه اند که منعکس کنندۀ 
فرهنگ  و  خانواده ها  عقاید  ارزش ها، 

جامعۀ آنان است.
 high -( 10. مراکز مراقبت با کیفیت باال
quality( نقش محیطی حامی و پشتیبان 
را برای هر کودک ایفا می کنند. البته این 
نقش حمایت کننده، خانواده های کودکان 

را نیز دربرمی گیرد.

منبع
   George and Pearson Morrison, Early 
Childhood Education today, 2009
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مقدمه
از گذشته های دور نسبت به بازی نگرش های مثبت و منفی وجود داشته است. عده ای بازی را صرف بی هدف انرژی های انباشته 
شده، لذت آنی و رفتارهای زائد و بیهوده تلقی کرده اند؛ در حالی که، برخی آن را زیباترین و پاک ترین فعالیت در جهت شکوفایی و 
رشد کودک می دانند. )احمدوند، 1372( بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهم ترین فعالیت او به شمار می رود که در عین 
سرگرم کننده بودن کارکردهای مهم دیگری نیز دارد.  هر یک از این کارکردها به جنبه ای از زندگی کودک مربوط می شود و او را برای 
ورود به زندگی بزرگ سالی آماده می سازد. )محمد اسماعیل، 1382( بازی انعکاس فعالیت های درونی کودک و میل به خوشی، آزادی 
و رضایت اوست که صفا و آرامش را برایش به ارمغان می آورد. روان شناسان معتقدند کودک در فعالیت های خودجوش باید آزاد گذاشته 
شود. در جریان بازی نیروهای ذهنی و جسمی کودک همراه با دقت، تخیل، نظم و ترتیب و چاالکی رشد می یابند. عالوه بر این، 
بازی محرک و انگیزه ای است که در جهت کسب تجارب اجتماعی از آن استفاده می شود. کودک از راه بازی می تواند به استعدادها، 
توانایی ها، خواست ها، ضعف ها و نکات مثبت و منفی خود پی ببرد و با شناخت ویژگی های خود، ساخت شخصیت خویش را تحکیم 

بخشد. )نجاتی، 1372(

وکارکردهایآندررشد
کودکان
زهره خداپرست
کارشناس ارشد روان شناسی

آموزش

بـازی

اجتماعی،  رشد  بازی،  كليدواژه ها: 
خالقیت

چندبعدی،  فرایندی  به عنوان  بازی 
تکامل  خدمت  در  توجه،  قابل  به نحوی 
راهی  می تواند  و  است  کودک  رشد  و 
نظر  مورد  سیر  در  انرژی ها  تخلیة  برای 
باشد. كارل گروس از صاحب نظران قرن 
است  عاملی  بازی  دارد  اعتقاد  نوزدهم، 
آماده سازی  و  خام  نیروهای  رشد  برای 
بازی  زندگی.  در  استفاده  برای  آن ها 
فرایند یادگیری را برای کودک، این انسان 
همچنین  و  می کند  لذت بخش  کوچک، 
و  اساسی  نیازهای  از  بسیاری  ارضای  به 
زیربنایی او منجر می شود. اهمیت بازی در 
تا حدی است  مباحث روان شناسی رشد 
کودک«  »تفکر  را  آن  صاحب نظران  که 

نامیده اند. )شیاسی، 1387(

به دست  مفیدی  اجتماعی  مهارت های 
حل  کارامد  و  جدید  رویکردهای  و  آورند 

مسئله را آزمایش کنند. )هیوز، 1387(
برقرار  ارتباط  بازی  طریق  از  کودکان 
جریان  در  کودکان  مشکالت  می کنند. 
رشد اغلب با عدم توانایی بزرگ ساالن برای 
درک آن ها توأم است. اکثر بزرگ ساالن از 
کودکان انتظار دارند که با آن ها از همان 
برقرار  ارتباط  راحت ترند،  خود  که  طریق 
کنند؛ یعنی ارتباط کالمی. آن ها به جای 
اینکه با کودک، کودکانه رفتار کنند، از او 
یک  حد  تا  را  خود  رفتار  که  دارند  انتظار 
کودکان   )1373 )آذر،  برساند.  بزرگسال 
سعی می کنند خود را بفهمانند؛ هر چند 
که اغلب از طریق کالمی موفق نیستند. 
میان آنچه از زبان کودکان فهمیده می شود 
و آنچه کودکان بیان می کنند، تفاوت وجود 
بیان  آنچه  از  فراتر  معمواًل  کودکان  دارد. 

احساسات،  بیان  برای  وسیله ای  بازی 
برقراری ارتباط، توصیف تجربیات، آشکار 
است.  خودشکوفایی  و  آرزوها  کردن 
برای  واقع تالش کودک  بازی در  فعالیت 
کنار آمدن با محیط است که از این طریق 
او خود را درمی یابد و دنیا را درک می کند 

)لندرث1، 1381(
بازی به کودکان اجازه می دهد هنگامی 
که سایر شکل های بیان کردن ناممکن اند، 
فرصت   بازی  بپردازند.  خود  بیان  به 
بی همتایی برای بزرگ ساالن فراهم می کند 
و  کنند  درک  کودک  دیدگاه  از  را  دنیا  تا 
بسیار  فعالیتی  کودکان  برای  که  آنجا  از 
می کند  ترغیب  را  آنان  است،  لذت بخش 
که  را،  خود  دفاعی  حالت  باشند،  آرام  تا 
ممکن است داشته باشند، کاهش دهند 
کنند.  بیان  بی پرده  را  احساساتشان  و 
تا  به آن ها کمک می کند  بازی همچنین 



می دارند، درک می کنند. اکثر بزرگساالن 
اضطراب  )درماندگی،  احساسات  قادرند 
و...( و مشکالت شخصی خود را در قالب 
محدود  حالی که،  در  دارند؛  اظهار  کالم 
طریق  از  خود  بیان  به  کودکان  کردن 
باید بین کودک و  کالمی در ارتباطی که 
مشاور به وجود آید، محدودیت های غیرالزم 
اگر  به ویژه  می کند.  ایجاد  را  غیرواقعی  و 
این ارتباط یک تجربة درمانی باشد. بازی 
با  با صحبت  است  کودکان مساوی  برای 
بزرگساالن. کودکان در صورتی که فرصت 
یابند، احساسات و نیازهای خود را از طریق 
بازی، به همان صورت و روشی که مشابه 
می دارند.  بیان  است،  بزرگساالن  روش 
در  ارتباط  وسیلة  و  مسئله  بیان  پویایی 
بیان  اما  است.  متفاوت  کودکان  مورد 
کودکان در مواردی نظیر ترس، عصبانیت، 
شادمانی، ناکامی شبیه بزرگساالن است. 
کودکان  کلمات  نقش  در  بازی ها  انواع 
هستند و بازی های مختلف می توانند برای 
کودکان فرصتی فراهم آورند تا احساسات 
تجربه  که  همان گونه  را  خود  مشکالت  و 

به  1999؛  )هیوز2،  دارند  بیان  کرده اند، 
نقل از گنجی، 1387(.

نقش بازی در رشد اجتماعی 
كودک

بازی  در  تعامل  اجتماعی،  رشد  بعد  از 
می سازد  قادر  را  کودک  کودکان،  دیگر  با 
به صورت  دیگران  و  خود  از  را  تصورش  تا 
می کند  بازی  که  کودکی  دهد.  رشد  عام 
نقش خود را به طور مرتب تغییر می دهد 
نیز  را  خود  چشم انداز  می شود  مجبور  و 
که  گروهی،  بازی های  در  سازد.  متفاوت 
مقررات و قواعد دارند، بازیکن باید نقش 
دیگر بازیکنان را بداند و همچنین توانایی 
»بر عهده گرفتن نقش دیگران« را در خود 
رشد و توسعه دهد تا از طریق پیش بینی 
آنچه در آینده اتفاق می افتد، بتواند رفتار 
خود را با آن سازگار کند. کودک شروع به 
ارزیابی توانایی های خود در مقابل دیگران 
می کند و هویت یا تصور از خود را بهبود 
می بخشد. )قزوینی  نژاد، 1385( کودکانی 
بازی می کنند، هویت  بچه ها  دیگر  با  که 

خود را بهتر کشف می کنند. آن ها از طریق 
بازی کردن نقش های متنوع بزرگساالن، 
رفتار  که  معیارهایی  و  اجتماعی  مقررات 
بازیگر را تنظیم می کند، می آموزند. بازیگر 
حتی  بازی،  قواعد  به  که  بگیرد  یاد  باید 
سوی  به  را  او  آنی  انگیزه های  که  زمانی 
می دهد،  سوق  متفاوت  کاماًل  رفتار  یک 
در  کودک  این،  بر  عالوه  باشد.  پایبند 
موقعیت های  در  را  خود  بازی  حین 
با  و  می دهد  قرار  ترسناک  و  اضطراب آور 
همراهی عروسک به جست وجوی راه حل 
می پردازد و از این طریق تسلط خود را بر 
که  کودکی  می دهد.  افزایش  موقعیت ها 
از مراجعه به دکتر هراس دارد، با همکاری 
را  پزشک  و  بیمار  نقش های  عروسکش 
بازی می کند و از این طریق تسلط خود را 
در موقعیت هایی که احتمااًل پیش خواهد 
آمد مجسم می کند و تا حدی بر نگرانی و 
ترسش فائق می آید. همچنین بازی ممکن 
است معانی خاص و مهمی برای برخی از 
کودکان داشته باشد و تمایالت گوناگون 
اما  کند  ارضا  نمادین  به  صورت  را  آن ها 



بازیکنان  همة  برای  نمی تواند  مطمئنًا 
همان مفهوم خاص را داشته باشد. بازی 
موارد  بر  عالوه  عروسک،  با  به خصوص 
ذکر شدة قبل می تواند در رشد شخصیت 
کودک تأثیرات بسزای دیگری نیز داشته 

باشد.

رشد خالقيت ها
کودک در نقش هایی که تمرین می کند، 
تجدیدنظر می نماید و  قسمت های جدید 
می کند.  قبل  قسمت های  جایگزین  را 
از این طریق تجارب خود را با ادراکات و 
می کند.  تلفیق  جدیدش  شناخت های 
این بازسازی ها و ترکیب ها به رشد قدرت 

آفرینندگی و خالقیت او کمک می کنند.

كمک به درک تشخيص كودک
او در حین بازی با عروسک مهارت هایی 
به دست  دیگران  با  ارتباط  ایجاد  برای  را 
می آورد. توقعات دیگران از خود را در حین 
را  آرزوهای خود  و  ارزیابی  بازی  عروسک 
نیز ابراز می کند. این راهی برای شناخت 

او از زندگی و مسائل آن است.

ایجاد ظرفيت در مهارت های 
حركتی

را  عروسکش  بازی  حین  در  کودک 
او  به  می برد،  گردش  به  می کند،  بغل 
تمرین  فرصت  اعمال  این  می دهد.  غذا 
کودک  برای  را  فیزیکی  حرکات  تکرار  و 

فراهم می آورد و بالطبع، او را در به کارگیری 
اعضایش صاحب تجربه می کند.

تقویت اعتمادبه نفس
است  و مخاطبی  عروسک هم صحبت 
که پیوسته همراه کودک است و هر زمان 
قرار  او  مصاحبت  مورد  کند  اراده  کودک 
می گیرد. مخاطبی که هیچ گاه از صحبت 
چشم هایش  نمی شود،  خسته  کودک 
پیوسته باز است و حواسش پرت نمی شود، 
خمیازه  کودک  کردن  صحبت  هنگام 
پیش  در  را  آشپزخانه  راه  یا  نمی کشد 
نمی گیرد و یا حتی به او گوشزد نمی کند 
تکراری  حرف های  است.  گرفتار  که 
وسط  هرگز  می دهد،  گوش  را  کودک 
صحبت  حین  در  نمی دود،  حرف هایش 
نمی کند  اصالح  را  تلفظی اش  اشکاالت 
بی تحمل  او  صحبت  کند  روند  برای  یا  و 
این  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با  نیست. 
کودک  ارتباط  که  است  توجه  قابل  نکته 
بی ارزش  و  ساده  رابطة  یک  عروسک  با 
نیست که برخی والدین تنها برای پرکردن 
می کنند.  استفاده  آن  از  فراغت  اوقات 
این ارتباط مبانی اساسی ارتباط عمیق و 
گستردة روانی - اجتماعی کودکان را در 
تکامل شخصیت  و  بعدی رشد  دوره های 
می شود  باعث  و  می کند  پی ریزی  آن ها 
آن ها در آینده بتوانند با قدرت تحلیل بهتر 
و تجارب مثبت تری به روابط خود با دیگران 

در جامعه ادامه بدهند.

بازی ابزاری برای تجربه پيدا 
كردن

هستی  کردن  تجربه  برای  راهی  بازی   
توسط ادراک است و کودک از این راه خود 
را انسانی آزاد، مستقل و توانمند می یابد. 
در واقع، کودک از راه بازی آنچه را کسی 

نمی تواند به او بیاموزد، یاد می گیرد.

بازی و رشد ذهنی
تعامل های  و  تجربه  امکان  بازی 
مستقیم با عوامل محیطی را برای کودک 
رفتارهای  بر  نه تنها  بازی  می کند.  فراهم 
هوشمندانه و قابل مشاهدة کودک اثر دارد 
نیز  او  مغز  فیزیولوژیکی  ساخت  بر  بلکه 
تأثیری انکارناپذیر می گذارد. برای مثال، 
محرک های  معرض  در  که  موش هایی 
مواد  نظر  از  بودند  گرفته   قرار  محیطی 
شیمیایی فعال کننده یا کندکننده در محل 
»الیور«3  بودند.  غنی تر  عصب  دو  اتصال 
در سال 1958 ضمن مطالعاتی که روی 
انگلستان  در  ذهنی  عقب ماندة  کودکان 
انجام داد، آن ها را به دو دسته تقسیم کرد. 
»گروه آزمایشی« او به آموختن مفاهیمی 
از طریق بازی، که روزانه چند ساعت انجام 
می گرفت، مشغول شدند و »گروه کنترل« 
صرفًا به آموزشی سنتی یعنی مطالعه در 
آمده  به دست  نتایج  پرداختند.  روز  طول 
نشان دادند که کودکان گروه آزمایشی در 
انجام دادن تکالیف خود موفق تر از گروه 
گوناگون،  آزمون های  در  و  بودند  کنترل 
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آوردند.  به دست  بهتری  هوش  نمرة 
)موثقی، 1380(

کودکان مفاهیم عمده ای را که ساخت 
طریق  از  می دهد  شکل  را  انسان  ذهنی 
بازی درمی یابند. آشنایی او با مفاهیم پایه 
و  شکل  ساخت،  کمیت،  فضا،  همچون 
غیره صرفاً  از طریق بازی حاصل می شود. 
بهترین  از  یکی  خود  بازی  آنکه  جالب 
راه های مطالعة چگونگی رشد فرایندهای 
»پیاژه«  چنانچه  است.  کودک  ذهنی 
ضمن مشاهدة بازی کودکان خود موفق 
به کشف قوانین رشد ذهنی شد. )مهجور، 

)1372
دارد  عقیده   )1390( هوفمان4 
بازی های تخیلی در سنین کودکی نقش 
سازندگی  نیروی  افزایش  در  برجسته ای 
می کنند.  ایفا  کودکان  عاطفی  زندگی  و 
کودک در سنین اولیة زندگی عالقة زیادی 
به تغییر و دست کاری اشیا دارد. این تمایل 
باعث می شود که او اسباب بازی های خود 
را از یکدیگر جدا سازد و دوباره با سر هم 
و  آورد  پدید  جدید  طرحی  آن ها  کردن 
داستان سرایی  و  افسانه پردازی  به  آن گاه 
در مورد ساختة خود متوسل شود. تمامی 
تخیل  نیروی  پرورش  باعث  موارد  این 
کودک می شود و قدرت ابتکار و هوش او را 

افزایش می دهد. )موثقی، 1380(
طریق  از  نیز  خود  با  کودک  آشنایی 
کامل ترین  بازی  و  می گیرد  انجام  بازی 
را  حرکتی  و  حسی  تجربه های  مجموعة 
در اختیار او قرار می دهد. در سال 1932 
وان الستاین5 میانگین میدان توجه هفت 
این  آورد.  به دست  را  دقیقه ای دو ساله ها 
میانگین نشان می داد که میدان توجه یکی 
از کشش های بلوغ است اما در مطالعات 
بعدی؛ میدان توجه کودکان به جای بازی 
با یک اسباب بازی ساده، مدت زیادتری با 
اسباب بازی های مشخص و تقریبًا پیچیده  
اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میدان 
توجه بیش از آنکه به سن مربوط باشد یکی 
اگر  است.  اسباب بازی  نوع  از کنش های 
تکالیف تعیین شده به اندازة کافی جذاب 
باشند، حتی کودکان خردسال هم دارای 
)مهجور،  هستند.  وسیعی  توجه  میدان 

 )1372

نقش درمانی بازی
بازی ابزاری طبیعی است که کودکان از 
طریق آن می توانند خودشان را بیان کنند. 
بازی موجب برانگیخته شدن افکار و کسب 
تجربیات و نتایج زیاد می شود. در مواردی 
باشد.  داشته  درمانی  نقش  می تواند  نیز 
بازی درمانی یکی از رایج ترین شیوه هایی 
بالینی،  روان شناسان  اغلب  که  است 
درمان  برای  مشاوران  و  تحلیلگران  روان 
مشکالت عاطفی کودکان به کار می برند. 
کودکی که موقعیت  مصاحبة رسمی ممکن 
کننده  ناراحت  تجربه ای  برایش  است 
باشد، هنگامی که وسیلة بازی آشنایی را 
می بیند، احساس راحتی بیشتر می کند. 
ابزار  و  وسیله  کودکان  درمان  در  بازی 
ارتباطی است که با کلمات، یعنی وسیلة 
است.  مقایسه  قابل  بزرگساالن،  ارتباط 
کلمات  اسباب بازی ها  و  بازی ها  انواع 
انتخاب  دقت  به  اگر  و  هستند  کودکان 
فرصتی  کودکان  برای  می توانند  شوند، 
مشکالت  و  احساسات  تا  آورند  فراهم 
کرده اند،  تجربه  که  همان گونه  را  خود 
بیان دارند. )تیموری، 1386( بازی برای 
کودک یک زبان است. بزرگساالن توسط 
آن  از  و  کرده  برقرار  ارتباط  کالمی  زبان 
استفاده می کنند. بازی درمانی به کودک 
این اجازه را می دهد تا از طریق آن به بیان 
احساسات، مشکالت و استرس های خود 
بپردازد و در نتیجه بر مشکالت خود فائق 

آید.


بازی وسیله ای است که کودک از طریق 
آن، تجارب آسیب رسان را کنترل می کند 
و مهارت می یابد. برای مثال، کودکی که 
مدتی بیمار و یا در بیمارستان بستری بوده 
است، فعالیت هایی مثل تزریق آمپول به 
عروسک یا دوستانش را نشان می دهد یا 
کودکانی که درگیر جنگ، زلزله و مشکالت 
خانوادگی مثل طالق یا مرگ هستند، در 
برخورد می کنند که  بازی هایشان طوری 
و فشار رهایی  آن استرس  از  می خواهند 
مطالعات  در  کودک  متخصصان  یابند. 
شده اند  موضوع  این  متوجه  شده  انجام 

بر احساسات  بازی می توان  از طریق  که 
برون ریزی  با  کودک  در  فشارزا  و  منفی 
بازی  اهمیت  کرد.  غلبه  احساسات  این 
که می تواند وی  آنجاست  تا  برای کودک 
سازد.  نابهنجار  یا  بهنجار  بزرگسالی  را 
برای کودکانی که قادر به بیان مشکالت 
گفت وگو  طریق  از  ناراحتی هایشان  و 
نیستند، بازی می تواند بهترین عامل برای 
باشد.  آنان  اختالالت  درمان  و  شناخت 
انسانی  خدمات  از  یکی  درمانی  بازی 
است که می تواند یک نسل را از مشکالت 
روانی، اجتماعی و خانوادگی نجات بخشد 
و فرزندان سالمی را به جامعه تحویل دهد.

به  آنک  برای  خردسال  بسیار  کودکان 
سالمت بزرگ شوند، الزم نیست خواندن 
و نوشتن را بلد باشند اما قطعًا نیاز دارند 

بدانند که چگونه بازی کنند.
فرد راجرز

پی نوشت ها
1. Landreth
2. Hughes
3. Oliver
4. Hoffman
5. Van Alstyne

منابع
ــارات  1. احمدوند، محمدعلی؛ روان شناســی بازی، انتش

پیام نور، ج اول، تهران، 1372.
ــول؛ ارزش، اهميت و نقش بازی های ســنتی  2. آذر، رس
در یادگيری همراه با 55 نوع بازی ســنتی، احرار، تبریز، 

.1373
3. تیموری، زهرا؛ بررسی تأثير اسباب بازی های آموزشی 
بر ميزان یادگيری مفاهيم پيش از عدد در كودكان پيش 
از دبستان، پایان نامة کارشناسی ارشد روان شناسی، تهران: 

دانشگاه عالمه طباطبائی، 1386.
ــی، ل؛ »جایگاه بازی در آموزش مهارت ها و درمان  4. شیاس
ــرورش  ــة آموزش وپ ــودکان«، مجل ــاری در ک ــالالت رفت اخت

کودکان، شمارة 119، 2 - 109، 1387.
ــرا؛ كليات بازی درمانی، آییژ، تهران،  5. قزوینی نژاد، حمی

.1385
ــدرث، گ؛ بــازی درمانی »دیناميســم مشــاوره با  6. لن
كودكان«، مترجم آرین، خدیجه، اطالعات )تاریخ انتشار اثر 

به زبان اصلی، 1937(، تهران، 1381.
7. محمداسماعیل، الهه؛ بازی درمانی؛ نظریه ها، روش ها 

و كاربردهای بالينی، دانژه، تهران، 1382.
ــگاه آزاد  ــده؛ روان شناســی بــازی، دانش ــی، های 8. موثق

اسالمی )واحد کرج(، ج اول، کرج، 1380.
ــیامک رضا؛ روان شناسی بازی، راهگشا، ج  9. مهجور، س

دوم، شیراز، 1372.
10. هیوز، فرگاس. پ؛ روان شناسی بازی )كودكان، بازی 
ــد، ج دوم، تهران،  ــران، رش ــم: گنجی، کام و رشــد(. مترج

.1387
كــودک  روان شناســی  ــین؛  حس ــی،  نجات  .11

ــراروان، چ اول،  )حركــت، تالش، تکاپــو(، ف
تهران، 1372.  
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اشاره
با توجه به اهمیت و ضرورت در هم تنیدگی آموزش ها در دورۀ پیش دبستان، الزم است محتوای  آموزشی و فعالیت های قرآنی تلفیقی 
از قلمروهایی اعم از آموزه های قرآنی، سوره ها، داستان ها، آشنایی با قرآن و... در زیر چتر رویکرد »انس با قرآن و عالقه به یادگیری آن« 
باشد؛ به این معنا که برای ایجاد آشنایی و عالقه به قرآن کریم بوده و از هرگونه الزام و اجبار پنهان و آشکار برای عموم کودکان به دور 

باشد. بر این اساس، در انتخاب و سازماندهی محتوا همواره دستیابی یک یک نوآموزان در عالقه مندیشان به قرآن مورد تأکید است.
یکی از قلمروهایی که در فرایند انس با قرآن در دورۀ پیش دبستان باید در نظر باشد، »آشنایی با سوره ها« از طریق مفاهیمی ساده، 

قابل فهم، کاربردی، اولویت دار و همچنین حفظ آن است.
به همین منظور، در این نوشتار با ارائۀ چند نمونه به تبیین موضوع حدود و ثغور آشنایی با سوره ها خواهیم پرداخت.

كليدواژه ها: انس با قرآن، سوره، حفظ قرآن، تلفیق قلمروها، فعالیت های جذاب و مؤثر

از دیرباز کودکان مسلمان، آشنایی و ارتباط خود با قرآن را از طریق حفظ سوره های کوتاه یا آیات مشهور و خاصی از قرآن کریم آغاز 
می کردند.

در کشور ما نیز این سنت حسنه همیشه وجود داشته است و هر جا که این برنامه با مالحظات علمی و تجربی و پرهیز از افراط یا تفریط، 
و به ویژه در قالب تلفیقی از شنیدن و همخوانی همراه با فهم انجام شده، توفیقات ارزشمند و ماندگاری مبنی بر انس با قرآن کریم ایجاد 
نموده است. برای تحقق هر چه بیشتر این امر )آشنایی با سوره ها( الزم است مربیان و دست اندرکاران تولید محتوا بر فهم در حد کودکان 
توجه کنند. ولی این فهم باید با شاخص موضوعات ضروری، کاربردی و ملموس برای کودکان همراه باشد. در غیر این صورت، می توان کل 
قرآن و یا تعداد زیادی از سوره های قرآن را در برنامه و فعالیت های قرآنی گنجاند. اما آنچه همۀ صاحب نظران و مربیان مجرب در حوزۀ تربیت 
دینی و انس با قرآن بر آن تأکید دارند، توجه به کیفیت ارتباط و عالقۀ کودک به قرآن به نسبت کمیت آن است. بر این مبنا به جای تأکید بر 

ترجمۀ آیه به آیۀ سوره ها به بیان مطالب و مفاهیمی در چارچوب سوره اهتمام می شود.
از سوی دیگر، در برنامۀ انس با قرآن کریم در دورۀ پیش دبستان به تلفیق متوازن قلمروها از جمله تلفیق دو قلمرو عالقه به حفظ سوره های 
کوتاه و شناخت کلی از قرآن کریم اشاره شده است. در این تلفیق ضمن حفظ برخی از سوره ها، شناخت کلی و آشنایی با مفهوم کلی یعنی 

بیان مفاهیمی مطابق با درک و فهم کودک 6-5 ساله در نظر است.
معیار انتخاب سوره ها با تأکید بر کیفیت و اثربخشی آشنایی و حفظ آن ها ست، که در برنامۀ مصوب دورۀ پیش دبستان به آن تصریح شده 
است. در اینجا به برخی از معیارها اشاره می کنیم. )برگرفته از کتاب راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستان - 

انتشارات مدرسه - 1387(
1. سوره های منتخب، مشهور و از نظر تلفظ ساده، روان و کوتاه باشند.

2. سوره های منتخب تا حد ممکن دارای پیام قابل فهم برای کودک باشند؛ هر چند به صورت درک ساده و اولیه، تا عموم کودکان با 
آموخته های خود ارتباط مناسب و ماندگار برقرار کنند.

3. موضوعات و مضامین، کاربردی، قابل فهم و عینی و دارای واژگان ساده و زبان مناسب برای کودکان باشند.
اکنون به بیان مفاهیمی دربارۀ چند سورۀ کوتاه که با معیارهای فوق انتخاب شده اند، می پردازیم.

سورۀ توحيد
- هیچ کس مثل خدا نیست و ما در کارهایمان از او کمک می خواهیم.

- ما کارهایمان را با نام خدا شروع می کنیم. 

شهد کالم وحی

مفاهیمسادۀ
سورههایکوچکقرآنکریم
مسعود تهرانی فرجاد
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- یکی از سوره هایی که در نماز می خوانند، سورۀ توحید است.
سورۀ كوثر

- خدای مهربان به پیامبر عزیز ما گفته  است: ما به تو یک دختر خیلی خوب دادیم. 
پس به خاطر این شکر کن و به فقرا کمک کن.

- تأکید بر نیکی به والدین، معرفی کردن حضرت زهرا)س( به عنوان فرزند خوب. 
- تأکید بر فرزند خوب بودن برای پدر و مادر؛ مانند حضرت زهرا)س(.

پیامبرمان، حضرت محمد)ص(،  این سوره دربارۀ حضرت زهرا)س( دختر خوب   -
است.

- نام این سوره کوثر است. کوثر یعنی »خوبی های زیاد« و یکی از نام های حضرت 
زهرا)س( است.

سورۀ ناس
- خدای مهربان، به من کمک کن تا به حرف های شیطان و آدم های بد گوش نکنم و 

به حرف های تو گوش کنم.
- شیطان ما را گول می زند. )در اینجا می توان به نمونه هایی از طریق کودکان پرداخته 

شود(
- ما نباید به حرف شیطان گوش کنیم.

- سورۀ ناس آخرین سورۀ قرآن است.

سورۀ عصر
- آدم های خوب و باایمان به حرف های خدا گوش می کنند.

- آدم های خوب همیشه کارهای خوب می کنند و به دوستان خود می گویند کار خوب 
انجام دهند.

- تأکید بر عمل صالح )کار خوب انجام دادن(.

سورۀ حمد
- خدا از همه مهربان تر است.

به خاطر  و  است  داده  زیادی  نعمت های  ما  به  خدا   -
همین از او تشکر می کنیم و همیشه به حرف هایش 

گوش می کنیم.
- از خدا می خواهیم که ما را در انجام کارهای 

خوب موفق کند.
- سورۀ حمد اولین سورۀ قرآن است و همه 

آن را در نماز می خوانند.

چند نکتۀ مهم
 مفاهیم فوق دربارۀ سوره ها هرچند برای 

نباید  اما  مناسب اند  و  خوب  کودک  به  ارائه 
صرفًا  و  سخنرانی  قالب  در  و  مستقیم  به طور 

و  مجرب  مربی  باشد.  مطالب  و  عبارت  انتقال 
مفاهیم  این  که  می داند  پیش دبستانی  مسلط 

باید در قالب فعالیت های یاددهی - یادگیری مانند 
در  شوند.  ارائه  بازی  و  گفت وگو  و  بحث  قصه،  شعر، 

واقع، مفاهیم یاد شده باید درون مایۀ این 
فعالیت ها باشند.

و  ارتباط  برای  فعالیت ها  فرایند  در   
آشنایی ملموس تر با قرآن خوب است قرآن 
کامل در دسترس مربی و کودکان باشد. 
و حمد خوب  ناس  در معرفی سورۀ  مثاًل 
است قرآن را باز کنیم و این دو سوره را به 

کودکان نشان دهیم.
  در بیان مفاهیم به بیش از آنچه گفته 
شده است نپردازیم؛ در غیر این صورت به 

کمیت مطالب توجه شده است.

سخن آخر
بیان  در  نویسندگان  و  گروه ها  برخی 
مفاهیم سوره ها در مواردی سعی کرده اند 
همۀ آیات یك سوره  یا تمام جزء سی ام را 
بدون در نظر داشتن معیارها، اولویت ها و 
اثربخش بودن به کودکان آموزش دهند. 
چقدر  امر  این  که  است  این  مهم  سؤال 
ضرورت دارد؟ امید است با دقتی بیشتر 
از گذشته به معیارهای اصولی، توجه شود 
که کودکانمان بیش از هر هدف و نگرشی 

با قرآن مأنوس و به آن عالقه مند شوند.
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اشاره
هر نوع فعالیتی که مخاطب آن انسان باشد، آن گاه به بار خواهد نشست که این گروه 
مخاطب واقع بینانه شناخته شود. ما باور داریم که کودکان با بن مایه های غریزی متفاوتی 
با آن ها  متولد می شوند ولی در عین حال ویژگی های مشترکی هم دارند که آشنایی 
شناخت ابعادی از وجود آنان را ممکن می سازد. در کنار این مشترکات عوامل گوناگونی 
مثل محیط طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به گونه ای بر آنان اثر می گذارد و از 
آن ها موجوداتی منحصربه فرد می سازد. این امر شناخت ایشان را دشوارتر می کند و 

تالش برای دستیابی به این شناخت را به امری دائمی بدل می سازد.
آفریده  نو  از  او گویی همه چیز  تولد  با  به فردی است که  هر کودک موجود منحصر 
می شود و مرزهای کمال یافتگی اش را هیچ کس نمی تواند پیش بینی و تعیین کند؛ زیرا 
حتی در حوزه ای مانند رشد فیزیکی که انسان ها با هم مشترکات بسیار دارند، نمی توان 
دو انسان را یافت که کاماًل شبیه هم باشند. بنابراین، باید پذیرفت که کودکان هرگز خود 
را به حد و مرزهایی که از قبل برایشان تعیین می کنیم محدود نمی سازند و برای رسیدن 

به موجودیت مستقل کمال یافتۀ خود از هیچ کس اجازه نمی گیرند.
انسان آن است که همۀ  به کمال رسیدن  شرط الزم برای محقق کردن رویداد مهم 
کسانی که در فراهم آوردن شرایط برای رشد همه جانبه در کنار کودک قرار می گیرند، 
باور کنند که کودک صفحۀ سفیدی نیست که هر آنچه می خواهند می توانند در آن رسم 
کنند. خمیر نیست تا در دست های آن ها به هر شکلی که اراده کنند درآید و مینیاتور یا 

کوچک شدۀ بزرگ ساالن نیست تا لباس های خود را بر تن او کنند!
در این نوشتار کوشیده ایم تنها به مرور پاره ای از ویژگی های کلی گروه های مختلف 
پیش دبستانی بپردازیم؛ ویژگی هایی که از مطالعات علمی بسیار زیاد به دست آمده اند و 

در آن ها پندارهای کلیشه ای و توهم آمیز دخالت ندارند.
این معیارها به هیچ عنوان غیرقابل تغییر تلقی نمی شوند؛ زیرا  هر کودک پدیده ای 
است که باید او را از نو شناخت و با تولد هر کودک جامعۀ انسانی تولدی دوباره می یابد.

كليدواژه ها: کودک، رشد، طبقه بندی، گروه های پیش دبستانی

کودکانپیشدبستانی؛
ویژگیهاوطبقهبندیها

حسين تاران
کارشناس ارشد رشتۀ علوم تربیتی، گرایش آموزش وپرورش پیش دبستانی

كودک
زندگی  دورۀ  مهم ترین  و  اولین  کودکی 
برای  کودک  دوره  این  در  است.  آدمی 
برقرار  رابطه  طبیعت  با  بار  نخستین 
می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد 
از  می یابد.  دست  خود  از  مفهومی  به  و 
آنجا که در این دوره، ساختار شخصیتی 
بنیان گذاشته می شود،  انسان  رفتاری  و 
و  سرنوشت ساز  دوران  را  کودکی  دوران 

مثبت دانسته اند. )مفیدی، 1381: 3(
دوران  این  که  است  روشن  و  واضح 
سریع ترین  با  عمومًا  بحرانی  و  حساس 
دوران رشد انسان انطباق دارد و براساس 
نتایج تحقیقات جدید، سریع ترین دوران 
رشد و یادگیری با سال های اولیۀ کودکی و 

سنین پیش دبستان منطبق است.
این موضوع به وسیلۀ تحقیقات دامنه دار 
است؛  دفاع  قابل  نیز  بلوم1  بنجامين 
چرا که او نیز برای رشد هوش این دوران 
وی،  اعتقاد  به  کرد.  پیشنهاد  را  حساس 
وقتی این دوران سپری می شود، محرکات 

تازه آثار کمتری بر تغییرپذیری دارد.
بلوم با انتشار کتابی با عنوان »پایداری 
و تغییر در خصوصیات انسان« به اهمیت 
شایانی  توجه  کودکی  اولیۀ  سال های 
پنجاه  که حدود  دریافت  او  است.  نموده 

آموزش
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تا  تولد  زمان  بین  هوشی  رشد  از  درصد 
چهار سالگی، حدود سی درصد بین چهار 
تا هشت سالگی و بیست درصد باقی مانده 
شکل  سالگی  هفده  تا  هشت  فاصلۀ  در 

می گیرد.
اولیۀ  تجارب  که  می کند  استدالل  بلوم 
و  ضروری  بسیار  هوش  رشد  برای  مفید 
الزم اند؛ زیرا در شش سالگی، که سن ورود 
آموزش رسمی است،  و شروع  به مدرسه 
تقریبًا دو سوم توانایی هوشی نهایی فرد 

شکل می گیرد.
امروزه  که  است  طبیعی  پس 
که  دبستان،  از  پیش  آموزش وپرورش 
به عنوان  کمتر  است،  بدیهی  ضرورتی 
حق  یک  به عنوان  بیشتر  و  امتیاز  یک 
از  و  شود  محسوب  کودکان  برای  فردی 
از  همچنین،  درآید.  خود  فانتزی  قالب 
آمادگی  انتظار  فقط  و  لزومًا  دوره  این 
تحصیلی نمی رود بلکه این تفکر عمومیت 
و مشروعیت بیشتری پیدا کرده است که 
و  برای رفاه اجتماعی  این مراکز  برقراری 
محرومیت زدایی و نیز رشد و شکوفایی و 
ویژۀ  کاربرد  نیز  و سالمتی جامعه  شادی 

کودکانپیشدبستانی؛
ویژگیهاوطبقهبندیها

خود را دارد.
در جهان امروز نیز اندیشمندان زیادی 
با روش های سازنده و انسانی به نیازهای 
کودکان توجه می کنند. از جمله کسانی 
اولین  - مؤسس  فردریک فروبل2  مانند 
کودکستان جهان - و ماریا مونته سوری3 
که به ارزش واقعی دورۀ کودکی و ضرورت 
نیازهای کودکان  و  این دوره  آموزش های 
یقینی رسیدن فقط  به چنین  بردند.  پی 
بلکه  نبود  گفتار  و  شعار  حد  در  و  ذهنی 
آن ها این باور را در عرصۀ عمل نیز متجلی 

ساختند.
اندیشمندان  تن،  دو  این  از  پیش 
روسو4،  ژان ژاک  مانند  نیز  برجسته ای 
جان الک6  آن ها،  از  پیش  و  پستالوژی5 
تربیتی،  عقاید  و  آرا  كمينيوس7،  و 
و  آموزشی  شرایط  اساسی،  فرضیه های 
روش های مختلف دیگری را برای فراگیر 
ارائه  پیش دبستانی  آموزش های  شدن 

داده بودند.
ما بر این باوریم که جایگاه آموزش های 
مختلفی،  زوایای  از  دبستان  از  پیش 
و  آموزش  نحوۀ  فراگیری،  سن  از  اعم 
است.  تأمل  خور  در  آموزشی  فضای 
ورود  مبدأ  سنتی،  آموزش وپرورش  در 
دانش آموز به دورۀ آموزشی هفت سالگی 
فرض  پیش  و  بود  سالگی(  شش  )پایان 
متصور  فضایی  را  مدرسه  نگاه،  این 
از  مجموعه ای  انتقال  برای  که  می کرد 
بنا  دانش آموزان  به  آموزه ها  و  مفاهیم 
نوین  آموزش وپرورش  در  است.  شده 
این نگاه کاماًل تغییر کرده است و اگرچه 
یادگیری  و  گردآوری  برای  سالگی  هفت 
مفاهیم آموزشی، مناسب شناخته شده، 
این سن برای تربیت کردن و شکل گیری 
شخصیت کودکان مناسب تشخیص داده 
امروزه دورۀ  به همین دلیل،  نشده است. 
جدی  بحث  به عنوان  دبستان  از  پیش  
که  است  مطرح  دنیا  در  آموزش وپرورش 
بودن  چگونه  زیستن،  چگونگی  آن  طی 
قالب  در  نه  کردن  زندگی  مهارت های  و 
با  بلکه  مستقیم،  و  خشک  آموزش های 
رویکرد تربیتی و پرورشی به نوآموزان ارائه 

می شود.
امروزه با توجه به مفهوم روز تربیت، بحث 
گسترش  کودکی  اولیۀ  دوران  در  آموزش 
محدودۀ  و  است  یافته  کیفی  و  کمی 

از زمان  را  آموزش وپرورش پیش دبستانی 
 - اولین سال های دبستان  تا شروع  تولد 

پایان شش سالگی - دربرمی گیرد.
مراحل  کودکان  سال هایی،  چنین  در 
منظر  از  را  خود  زندگی  حساس  و  مهم 
شخصیتی، اجتماعی و آموزشی پشت سر 
رشد  خصوصیات  به  توجه  با  می گذارند. 
در  سنی  دورۀ  این  کودکان،  یادگیری  و 
متفاوتی  به گونه های  مختلف  کشورهای 
با  اینجا  در  که  است  شده  طبقه بندی 
این  متداول ترین  از  نمونه ای  به  اشاره 
به  را  گروه  هر  ویژگی های  طبقه بندی ها 

ایجاز ذکر می کنیم. )مفیدی، 1390(

گروه های پيش دبستانی8:
 18 تا  تولد  )از  شیرخوار9  کودکان   .1

ماهگی(
 3 تا  ماهگی   18( نوپا10  کودکان   .2

سالگی(
3. کودکان نوباوه11 )4-3 سالگی(

4. کودکان آمادگی12 )6-4 سالگی(

كودكان شيرخوار )از تولد تا 18 
ماهگی(

ماهگی،   18-24 حدود  تا  تولد  بدو  از 
دوره ای کوتاه اما تعیین کننده در تمامی 
طول حیات انسان می باشد. در این مقطع 
او شیرخوار  به  زمانی، اعمال کودک، که 
و  تصادفی  غریزی،  بیشتر  می گویند، 

انعکاسی است.
مانند  معینی  انعکاسی  رفتارهای  با  او 
متولد  گریه کردن  و  چنگ زدن  مکیدن، 

می شود. )سینگر، 1360: 40(
محیط  و  اشیا  درک  برای  نوزاد  کودک 
خود تقریبًا به طور کامل به اعضای حسی 
لگدزدن  و  گرفتن  مانند  بدنی  حرکات  و 
تکامل  و  رشد  از  دوره  این  است.  وابسته 
کودک آغاز مرحلۀ حسی - حرکتی است 

که تقریبًا تا دو سالگی ادامه دارد.
پرورش دهندگان  تالش  سال ها  این  در 
پرورش  ضمن  که  است  آن  کودک 
از تکامل حسی و  به نوعی  را  او  جسمی، 
حرکتی برسانند؛ تغذیۀ او کامل باشد تا از 
وضع جسمی مطلوبی برخوردار باشد، تا 
حد امکان از حواس رشد یافته برخوردار 
باشد، خوب ببیند، بشنود، ببوید، بچشد و 
لمس کند و در نهایت، به نخستین پیروزی 
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بزرگ انسان در یادگیری، یعنی به کاربردن 
حواس، دست یابد.

دیگر اینکه همپای رشد جسمی به رشد 
عاطفی نیز برسد؛  یعنی، دارای عواطف 
برقرار  کالمی  ارتباط  و  شود  مشخصی 
او خود مرکزگرا  کند. گرچه سخن گفتن 
باشد و گویی به قصد شنیدن صدای خود 
و لذت بردن از آن صورت گیرد؛ عملی که 
پیاژه، آن را یک تجربۀ »حسی و حرکتی« 

می شناسد. )همان: 74(
زود می توانند  کودکان شیرخوار خیلی 
تشخیص  دیگران  از  را  خود  مادر  صدای 
از  الالیی  آوای  شنیدن  بنابراین،  دهند. 
زبان مادر خود، بسیار آرامش  بخش خواهد 
بود و برای کودک امنیت عاطفی و روانی 

خاصی به همراه خواهد داشت.

كودكان نوپا )هجده ماهگی تا سه 
سالگی(

برای  تعیین شده  سنی  محدودۀ  در 
کودکان نوپا، کودک آرام آرام از نظر حرکتی 
و  می یابد  دست  مهارت  از  سطحی  به 
در  می شود.  مشخص  احساساتی  دارای 
حد رفع نیاز با دیگران ارتباط کالمی برقرار 
می کند. گرچه هنوز سخن گفتن او چیزی 
در حد تک گویی جمعی یا به گفتۀ پیاژه، 
»نوعی فکر کردن با صدای بلند« است، از 
حواس خود برای کشف محیط و مفاهیم 
تفکر  نوعی  دارای  باالخره  و  می برد  بهره 

است.
و  سرگرم کننده  معمواًل  نوپا  کودکان 
به سرعت  را  همه چیز  آن ها  فعال اند. 
و  کارها  با  را  اطرافیان  و  می آموزند 

فعالیت هایشان سرگرم می کنند.
اوقات  از  بخشی  معمواًل  کودکان  این 
خود را با دویدن، ایستادن، به جلو و عقب 
زدن  دور  سریع  به طور  و  کردن  حرکت 
برای  رشد  این  گاهی  البته  می گذرانند. 
مدت ها در کودکان وجود دارد و در سنین 

مختلف خود را نشان می دهد.
رفتن  راه  تازه  که  کودکان،  از  گروه  این 
صداها  دارند  دوست  گرفته اند،  یاد  را 
برای  آن ها  کنند.  تقسیم  دیگران  با  را 
آرامش بخشیدن، زیر لب آواز می خوانند 
و از بزرگ ترها می خواهند که آهنگ های 
بخوانند.  بارها  و  بارها  را  مورد عالقه شان 
همچنین از جمالت سه یا چهار کلمه ای 

استفاده می کنند.
می توان  سرگرم کننده  کتاب های  با 
سریع  تفکر  و  آموزش  به  را  نوپا  کودکان 
می توانند  به خوبی  آن ها  کرد.  تشویق 
عبارت های یک کتاب، چه نثر و چه نظم، 
صحبت  گوینده  فرد  همراه  به  و  تکرار  را 
کنند. در بسیاری از مواقع، آن ها آنچه را 
زدن  ورق  با  کرده اند،  درک  کتاب  یک  از 
گاهی  و  می کنند  مطرح  آن  صفحات 
با  آن  انتهای  به  قصه  رسیدن  به محض 
گفتن »پایان« نشان می دهند که قصه به 

انتها رسیده است.
موضوع  به  پی بردن  برای  نوپا  کودکان 
نیاز  مصور  کتاب هایی  به  داستان  واقعی 
احساسات  و  هیجان ها  کودکان  دارند. 
که  می دهند  نشان  زمانی  را  خود  کامل 
مطلب عنوان شده در عالم بیرونی تحقق 
یابد؛ مثل دیدن یک گل آفتابگردان بزرگ 
یا ماشینی که آتش گرفته است که برابر با 

مطالب کتاب باشد.

كودكان نوباوه )4-3 سالگی(
کودکان نوباوه از حالت وابستگی گذشته 
به طور نسبی خارج می شوند و استقالل 
دوره،  این  می آورند.  به دست  را  خود 
مهارت های  آموزش  برای  زمان  بهترین 
حرکتی است. طول جمالت در این دوره 
افزایش پیدا می کند و به صورت کامل ادا 

می شود. )شعبان نژاد، 1375: 4(
این دوره، دورۀ چیستی است و کودک 
در نهایت شگفت زدگی نسبت به پدیده ها، 
خود  پیرامون  رویدادهای  و  موجودات 
کنجکاو است و سؤال کردن را می آموزد. 
هم  چندان  ظاهرًا  او  که  است  جالب 
برای  مشخص  پاسخ های  یافتن  دربند 
می جوشد  ذهنش  از  که  پرسش هایی 
برای  تمرینی  را  آن ها  فقط  بلکه  نیست 
برای  که  می گیرد  نظر  در  کردن  سؤال 
به  خود  اندیشه های  کردن  نزدیک تر 
تفکرات منطقی بزرگ ساالن است. چرا که 
منشأ بیشتر این سؤاالت، نه فکر منطقی 
بلکه همان تفکر کودکانۀ آمیخته با خیال 
و واقعیت است. در یک کالم، کنجکاوی  
این  می توان  که  است  مهمی  ویژگی 

تظاهرات را زیرمجموعۀ آن قرار داد.
از  دیگر  یکی  نیز  خود  شناخت 
دغدغه های اوست. همۀ نشانه ها و عالئم 

موجود در آن برایش مهم است و در واقع، 
محور  را  خویشتن  »خودمرکزگرا« ست،  او 
و می خواهد  فعالیت های عالم می انگارد 
جسم،  از  را  خود  شناخت  راه  این  از 
عاطفه، حس، فکر، منش و رفتار خویش 
است  تالش  این  پایان  در  کند.  کامل 
می گیرد  شکل  او  فردی  شخصیت  که 
می یابد.  دست  فردی  هویت  به نوعی  و 

)قزل ایاغ، 1384: 10(

كودكان آمادگی )6-4 سالگی( 
به هم  سنین  سالگی،  شش  تا  سه 
و  آن ها  جداکردن  که  است  پیوسته ای 
مانند   - دیگر  متعارف  تقسیم بندی های 
نوباوه  گروه  دو  به  تقسیم بندی  همین 
این  بهتر  مطالعۀ  برای  تنها   - آمادگی  و 
ویژگی های کودکان  زیرا  دوران می باشد؛ 
در محدودۀ این سنین بسیار مشابه است. 
کودکان  برای  که  خصوصیاتی  این رو  از 
آمادگی ذکر می شود، برای کودکان نوباوه 

نیز تاحدودی می تواند صادق باشد.
برای  حساسی  سال های  آمادگی  دورۀ 
یک  به  ورود  برای  کودک  آماده سازی 
محیط رسمی به شمار می رود. سال هایی 
که از کودک نباید توقع داشت که فعالیت 
اما  کند  شروع  را  خود  آموزشی  رسمی 
به طور رسمی و مقدماتی بایستی به تفکر و 

چگونگی استفاده از آن بیندیشد.
مهم  ویژگی های  از  یکی  خیال پردازی 
که  بپذیریم  باید  است.  سنی  دورۀ  این 
هرجا تجربه های واقعی برخاسته از آزمون 
و خطا نتوانند به تبیین شناخت ها منجر 
شوند، راه خیال را باز می کنند. به عبارتی، 
می شود،  بسته  واقعیت  درهای  که  آنجا 
به  و  می شود  گشوده  خیال  پنجره های 

کودکان شناخت عطا می کند.
به  این مرحله کودک »خودمرکزگرا«  در 
را  پدیده ها  و  اشیا  جاندارپنداری،  اعتبار 
ارتباط  با آن ها  زنده می انگارد و می تواند 
در  سعی  مواقعی  چنین  در  کند.  برقرار 
اینکه او را به سطح فکری خود برکشیم، 
بی فایده است. تنها کاری که از ما ساخته 
را  خود  کنیم  سعی  که  است  این  است 
)سینگر،  سازیم.  نزدیک  او  تفکر  به طرز 

)128 : 1360
کودکان در سنینی که توان تفکر منطقی 
صافی  از  را  یافته هایشان  همۀ  ندارند، 
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و  می دهند  عبور  خود  خیال پرداز  ذهنی 
برآیند آن را به عنوان واقعیت می پذیرند اما 
نه واقعیتی منجمد و ایستا، بلکه واقعیتی 
و  گذرنده  خیالشان  و  وجود  همچون 
نو  از  اندک جریانی مجددًا  با  که  کم دوام 
قرار  جدید  یافته های  معرض  در  را  خود 

می دهد و تغییر می یابد.
میل به بازی یکی دیگر از نمودهای این 
تمام طول حیات  البته در  دوره است که 
عوض  شکل  و  می ماند  باقی  انسان  با 
می کند؛ تا آنجا که پیشرفته ترین تظاهرات 
تخیلی هر انسان را محصول میل انسان 
به بازی، منتها بازی کمال یافته و در اوج 
خالقیت، تلقی می کنند. توافق عمومی 
طبیعی  روش  یک  بازی  که  است  این  بر 
شخصیت  ضمن،  در  است.  یادگیری 
رشدی  به  و  می دهد  شکل  را  کودکان 
بازی های  به خصوص  مطلوب می رساند؛ 

تجسمی و نمادین که در 
تأثیر  کودک  هوش  رشد 

مهمی دارند.
است:  معتقد  پياژه 
بسیاری  دوره،  این  »در 
کودک  یادگیری های  از 
اخالق،  زبان،  دربارۀ 
خالل  در  عدد  و  زمان 
صورت  او  بازی های 

می گیرد.«
تقلید  حس  سرانجام، 
این  در  کودک  قوی 
محدوۀ سنی به او کمک 
از  تقلید  با  تا  می کند 
گفتارهای  و  رفتارها 
تمرین  به  بزرگ ساالن 
سعی  و  بپردازد  زندگی 
مناسبی  الگوی  به  کند 
گفتارها  و  رفتارها  برای 
یابد.  دست  خود  برای 
به خصوص در اینجا باید 
ارزش های  کسب  به 
کرد  اشاره  اخالقی 
و  تقلید  راه  از  ابتدا  که 
در  اکتسابی  به صورت 
حاصل  استمرار  حال 
سنین  در  و  می شود 
کامل،  درک  با  باالتر 
پاره ای از آن ها را به عنوان 

ارزش های اخالقی خود درونی می سازد.
با رسیدن به سن آغاز  در این دوره، که 
قوۀ  پرورش  می یابد،  خاتمه  دبستان 
کنجکاوی ها،  به  گفتن  پاسخ  تخیل، 
پرورش نیروی تفکر و تعقل و پرورش منش 
مهم ترین  از  کودک  فردی  شخصیت  و 

پایه های تربیت او به حساب می آیند.
نشانه های اجتماعی شدن در این سن 
کودک را به تعامل با دیگران دعوت می کند 
و کم کم گفت وگوهای کودک از لذت جویی 

و تکرار به تکلم اجتماعی تبدیل می شود.

پی نوشت ها
1. Benjamin Bloom
2. Friedrich Wilhelm Froebel
3. Maria Montessori
4. Jean Jacques Rousseu

5. Johan Heinrich Pestalozzi
6. John Loke
7. John Amos Comenius
8. Preschool groups
9. Infants
10. Toddlers
11. Nursery schoolers
12. Readiness schools
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جدول ویژگی طیف های سنی مختلف کودکان پیش دبستانی )تولد تا پایان 6 سالگی(
گروه های 

سنی
خصوصیات ویژه

ار 
خو

شیر
ان 

دک
کو

ی(
هگ

 ما
18

 تا 
ولد

1. غریزی، تصادفی و انعکاسی بودن )مانند: مکیدن، چنگ زدن و گریه کردن( بیشتر اعمال کودک)ت
2. وابسته بودن به اعضای حسی و حرکات بدنی برای درک اشیا و محیط پیرامون

3. دست یافتن به نخستین پیروزی بزرگ انسان در یادگیری، یعنی به کاربردن حواس
4. خودمرکزگرا بودن، سخن گویی او به قصد شنیدن صدای خود و لذت بردن از آن

5. سهیم کردن خویش در شنیدن اصوات با حرکت دادن بازوها و پاها یا برگرداندن سر به سمت صدا

وپا
ن ن

دکا
کو

ی(
الگ

 س
ا 3

ی ت
هگ

 ما
18

1. سخن گفتن در حد تک گویی جمعی )فکر کردن با صدای بلند( )
2. فعال بودن و سرگرم کننده  بودن اطرافیان

3. گذراندن بیشتر اوقات خود با فعالیت هایی مانند: دویدن، ایستادن، به جلو و عقب حرکت  کردن 
و به طور سریع دورزدن

4. استفاده از جمالت سه یا چهار کلمه ای
5. اشتیاق وافر به خواندن مکرر آهنگ های مورد عالقه شان

6. بهره بردن از حواس خویش جهت کشف محیط و مفاهیم

اوه
 نوب

ان
دک

کو
ی(

الگ
 س

3-
4( 

1. خارج شدن نسبی از حالت وابستگی گذشته
2. افزایش طول جمالت و اداشدن به صورت کامل
3. بهترین زمان برای آموزش مهارت های حرکتی

4. کنجکاوی نسبت به پدیده ها، موجودات و رویدادهای پیرامون
کردن  نزدیک  برای  پرسش  تمرین  و  نبودن  سؤاالت  برای  مشخص  پاسخ های  یافتن  دربند   .5

اندیشه های خود به تفکرات منطقی بزرگ ساالن
6. رسیدن به نوعی هویت فردی با دغدغة شناخت خود و خودمرکزگرا بودن

ی 
دگ

آما
ن 

دکا
کو

ی(
الگ

4 س
-6

(

1. خیال پردازی و زنده انگاری اشیا و پدیده ها به اعتبار جاندارپنداری
2. میل شدید به بازی به ویژه بازی های تجسمی و نمادین و انجام یافتن بسیاری از یادگیری های 

کودک دربارة زبان، اخالق، زمان و عدد در قالب بازی
3. دوران حساس آماده سازی کودک برای ورود به محیط رسمی آموزش

4. پرورش قوة تخیل، نیروی تفکر و تعقل و پرورش منش و شخصیت فردی
5. دارا شدن حس تقلید قوی و کسب ارزش های اخالقی از این راه و درونی شدن بیشتر آن ها

6. اجتماعی شدن تدریجی کودک
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سيدغالمرضا فلسفی
کارشناس  ارشد علوم و ارتباطات اجتماعی
 و کارشناس گروه پیش دبستانی دفتر تألیف

شما  آیا 

از  که  هستید  مربیانی  دسته  آن  جزء  هم 

حرف گوش نکردن کودکان در کالس پیش دبستانی گله مندید؟ 

اگر پاسختان مثبت است باید بدانید که اصلی ترین عامل ایجاد این مشکل 

ارتباطی، آموزشی ریشه دار است که بیشتر کودکان برای گوش نکردن دریافت می کنند.

از  منظم  آموزشی  عمرش،  سال های  تأثیرپذیرترین  در  کودک  که  است  معتقد  ارنست  فرانکلین 

فرمان های ضد گوش کردن را از الگوهای خود، )والدین و مربیان که به طور معمول شنوندگانی بد محسوب 

می شوند( دریافت می کند. برخی والدین و مربیان ضمن بیان اظهارات ضد گوش کردن، هر روز و به دفعات، با زبان 

بدن نیز این مسئله را بازتاب می دهند. کودک مشاهده می کند که پدر و مادرش ضمن اینکه اغلب هنگام صحبت نسبت 

به یک دیگر بی توجه اند، به او نیز گوش فرا نمی دهند. همچنین مربی بارها صحبت او و دوستانش را در کالس قطع می کند و یا 

گفته های آنان را نشنیده می گیرد و بدین سان کودک از عنفوان کودکی مهارت گوش نکردن را می آموزد.

کیفیت محتوای آموزشی نیز عملکرد ناصواب والدین و مربی را در مخالفت با رشد مهارت های گوش کردن تقویت می کند. در بسیاری 

از مراکز پیش دبستانی به برنامه های آموزشی برای رشد مهارت های گوش کردن به طور جدی و مؤثر پرداخته نمی شود. این مهم در جامعه ای 

که به دلیل سیطرۀ فرهنگ شفاهی بر سپهر ارتباطی آن، کودکانش باید حداقل سه برابر زمانی را که صرف فعالیت های دیگر کنند به گوش کردن 

اختصاص دهند؛ نامعقول می نماید. الزم به ذکر است که ابعاد غیراستاندارد اغلب کالس های پیش دبستانی همراه با تراکم باالی کودکان و نحوۀ 

مبلمان آموزشی نیز در عین ایجاد محدودیت در ارتباطات کالمی بین فردی، فضای یک سویۀ شنونده مدار فضاهای آموزشی را تشدید کرده است.

ضمن تأکید بر تفاوت های ماهوی گوش کردن 

برای  کودک  وقتی  زدن،  حرف  به  فعال  گوش کردن  زمان  خاص  نسبت  از  صرف نظر  و  شنیدن  با 

مدتی طوالنی بدون هیچ حرف یا پاسخی فقط گوش دهد، کارایی گوش کردنش به طرزی 

چشمگیر کاهش می یابد و سرانجام ذهنش به سمت موضوع هایی متفاوت با آنچه 

مربی بیان می کند سوق می یابد. از آنجا که کودک قادر نیست به تمامی مطالب 

که در کالس پیش دبستانی برایش در نظر گرفته شده است گوش فرا دهد، یاد 

می گیرد که به هنگام صحبت افراد، ذهن خود را خاموش و غیرفعال سازد. 

طبعًا تکرارها و ماهیت بعضًا خسته کنندۀ صحبت های مربی نیز این 

مشکل را تشدید می کند.

پیش دبستانی  دورۀ  فعالیت های  در  بازنگری  چون  مواردی 

چهار  به ویژه  ملی  درسی  برنامۀ  هدف گذاری  الگوی  براساس 

خود،  خدا،  با  )ارتباط  آن  دهندۀ  تشکیل  ارتباطی  عرصۀ 

رویکردی  تقویت  موجبات  می تواند  که  خلقت(  خلق، 

فراهم  استانی  تولید محتوای  در جغرافیای  را  ارتباطی 

کند، برگزاری دوره های ارتباطات انسانی برای آشنایی 

مربیان با مهارت های گوش کردن اثربخش و جلب 

نمودن توجه والدین و مربی به اهمیت گوش فرا 

اجرای  و  طراحی  همچنین  کودک،  به  دادن 

فعال  گوش کردن  چگونه  که  فعالیت هایی 

کند،  افزون  را  آن  کارایی  و  دهد  یاد  را 

می توانند جزو گام های اولیه برای رفع 

تلقی  شده  یاد  ارتباطی  مشکل 
شوند.

ک!
کود

نبه

کرد
آموزشمهارتگوشن
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اشاره
شورای  مصوب  اساسنامه  طبق 

پیش دبستانی  دورۀ  آموزش وپرورش  عالی 
دوره ای دو ساله است که کودکان را از سنین چهار 

سال تمام تا قبل از ورود به دبستان، دربرمی گیرد. به این دوره 
که به علت کمبود امکانات و سایر عوامل معمواًل محدود به یک سال قبل از دورۀ 

ابتدایی است »آمادگی« هم گفته می شود. همین عناوین گاه موجب برداشت ها و اقدامات نادرستی می شود که در زیر به برخی 
از آن ها اشاره می کنیم. از سوی دیگر، رسمی )و البته غیراجباری( شدن دوره به استناد برنامۀ درسی ملی، ایجاب می کند از 

زاویه ای دیگر نیز به آن نگاه شود و نگرش عمومی نسبت به آن اصالح گردد.

آیا به راستی، دورۀ آمادگی پیش نیاز و مقدمۀ ورود به دبستان )ادبستان( است و نونهاالن در کودکستان باید مطالبی را فرا 
بگیرند که در ادامه در پایۀ اول ابتدایی دنبال می شود؟

و به عبارت دیگر آیا پیش دبستانی، پلکانی برای ورود به دورۀ ابتدایی است؟ اگر پاسخ مثبت است، با توجه به اختیاری بودن 
این دوره و زیر پوشش قرار نگرفتن همۀ کودکان کشور، در این مقطع )به هر دلیل(، عدالت آموزشی چگونه محقق می شود؟ 

واقعیت این است که فلسفۀ وجودی و مأموریت این دوره، آماده سازی کودکان برای ورود رسمی به محیط اجتماعی است. 
به عبارت دیگر، کودک پس از سال های اولیۀ زندگی و بازی و جنب وجوش در خانه و پرورش در دامان مادر، هنگامی که قرار 
است از محیط آزاد و غیررسمی خانه، پا به محیط رسمی مدرسه بگذارد، خوب است از گذرگاهی نیمه رسمی عبور کند؛ همچون 

شناگری که برای ورود به آب، مقدماتی را طی می کند. یکی از این گذرگاه ها کودکستان و دورۀ آمادگی است.
این دوره، پلکان آموزشی برای پایۀ اول ابتدایی نیست بلکه محملی است برای کسب مهارت های اولیۀ اجتماعی از جمله 
سواد شفاهی )گفتن و شنیدن(، سواد بصری و جامعه پذیری. بنا نیست که در این دوره، کودک، به سواد کتبی )خواندن 
و نوشتن( دست یابد و اگر چه توان آن  را دارد به مصلحت او نیست که دورۀ آزادی و سیادت )به تعبیر معصومین)ع(( را با 
آموزش های رسمی و مدرسه ای طی کند و از لذت انس با سایر کودکان و محیط محروم شود. مباد که به جای بهره گیری از 
روش های جذاب و کودکانه مثل شعر و قصه، بازی و نمایش، نقاشی و کاردستی و... در این دوره، اوقات بچه ها را در کودکستان 
با حروف آموزی و سایر آموزه های سنگین، تلخ کنیم و به جای انس و عالقه به یادگیری، دفتر و کتاب و مدرسه، از همان آغاز از 

این نعمت ها بیزارشان کنیم.

انیاگـــذرگـاه؟
پلــک

انی؛
ست
دبـــ

ش
پــی
ورۀ

د
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مرتضی طاهری

نقد و نظر



چکيده
اساسی ترین  و  انسان  شکوفایی  دوران  مهم ترین  کودکی، 
لحاظ  از  زندگی  بعدی  دوره های  در  سالمت  تأمین  برای  پایه 
جسمانی، روحی روانی و شخصیتی است. در این میان، یکی 
عوامل  کودکان  همه جانبۀ  رشد  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از 
محیطی است. تجاربی که کودک از محیط خود کسب می کند، 
که  تأثیراتی  و  بازخوردها  و  دارد  محیط  با  که  تعاملی  و  ارتباط 
قرار  تأثیر  تحت  را  او  آموزش  و  رشد  می دارد  دریافت  محیط  از 
می دهد. هدف اصلی این مقاله شناسایی و تبیین نقش عوامل 
ادبیات  بررسی  می باشد.  کودکان  همه جانبۀ  رشد  بر  محیطی 
موضوع نشان می دهد که مؤلفه های محیطی، از جمله محیط 
خانوادگی، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، نگرش والدین، وجود 
یا نبود خواهر و برادر، مهدکودک ها، زمینۀ فرهنگی - اجتماعی، 
فعالیت های بدنی، بازی و همچنین همساالن، نقش بسزایی در 

رشد همه جانبۀ کودکان دارند.

نقشمؤلفههایمحیطیبررشد
همهجانبۀکودکان

احمد ملکی پور
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهلران

خانواده،  کودکان،  محیطی،  مؤلفه های  كليدواژه ها: 
همساالن، بازی

مقدمه
روانی  نابهنجاری های  بروز  و  جوامع  پیچیدگی  به  توجه  با 
آموزش  فرایند  به  پرداختن  لزوم  کودکان،  بین  در  رفتاری  و 
همه جانبۀ آنان و مطرح کردن راهبردهای صحیح برای تقویت و 
شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس می شود. لذا اگر به 
نیازها و حیطه های تکاملی کودکان در این دوران پاسخ مناسبی 
داده شود، آن ها سالم تر خواهند بود و قدرت تفکر و تعقل بیشتر 
و مهارت های عاطفی و اجتماعی بهتری خواهند داشت )زارعی 

و همکاران، 1391(.
توسعۀ  و  رشد  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  یکی  امروزه 
خود  محیط  از  فرد  که  تجاربی  است.  محیطی  عوامل  کودکان 

آموزش
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کسب می کند، ارتباط و تعامل او با محیط و بازخوردها و تأثیراتی 
قرار  تأثیر  تحت  را  تکاملش  و  رشد  می دارد  دریافت  آن  از  که 
می دهد. بنابراین، هر چند برخی ویژگی ها پایه و اساس ژنتیک 
در فرد دارند ظهور و بروز آن ها وابسته به شرایط محیطی است. 
مطالعات متعددی که در فرهنگ های مختلف انجام گرفته حاکی 
از این است که کمبود محرک های محیطی و نبودن امکان تجارب 
و  روانی  رشد  روند  بر  نامطلوبی  آثار  ذهنی  و  حرکتی   - حسی 
اجتماعی کودکان می گذارد. عالوه بر این، نشان داده شده است 
که غنی سازی محیطی از طریق افزایش محرک های اجتماعی، 
ادراکی و عاطفی موجب کاهش عقب ماندگی های رشدی حاصل 

از فقر محیطی می شود )مفیدی، 1388(.
صاحب نظران معتقدند اگر آموزش ها و محرکات مناسب در این 
دوره به کودکان ارائه نشود، در دوره های بعدی همین محرکات 
تأثیرات کمتری در تغییرپذیری کودک خواهند داشت. براساس 
نظریۀ بنجامين بلوم، حدود پنجاه درصد از رشد هوش از تولد تا 
4 سالگی صورت می گیرد، 30 درصد این رشد بین 4 تا 8 سالگی 
بلوم  می شود.  محقق  سالگی  تا 17   8 از  آن  درصد  تنها 20  و 
تأثیر زندگی در محیط غنی و محروم را در افزایش و کاهش نمرۀ 
هوشی مورد تأکید قرار داده است. براساس تحقیقی که در یکی 
از دانشگاه های نیویورک انجام پذیرفته است، چنانچه کودکی در 
نخستین سال های زندگی در محیطی غنی قرار گیرد، کورتکس 
مغز او رشد می کند و شیارهای آن زیادتر می شود و سلول های 
افزایش می یابند. در  آنزیم حافظه سازند،  باعث ترشح  گلیا، که 

نتیجه، مغز تقویت و یادگیری تسهیل می شود. )عصاره، 1382(
به  کودکان  تجهیز  جوامع  خطیر  وظایف  از  یکی  بنابراین، 
در  تجدیدنظر  برای  ضروری  مهارت های  و  دانش ها  نگرش ها، 
الگوها و تغییر آن ها و فعالیت های جاری برای تضمین و پایداری 
می خواهیم  ما  اگر   .)Davis et al.1998( آن هاست  آیندۀ 
فرزندانمان در معرض دانش ها، مهارت ها، راهبردها و ارزش های 
اجتماعی قرار گیرند، باید آموزش غنی به عنوان بخشی اساسی 
در تمام سطوح تعلیم وتربیت گنجانده شود. بدین ترتیب، فراهم 
کردن محیط مساعد، همچنین آشنایی با روش های مناسب در 
می تواند  روش ها  این  از  استفاده  در  کودکان  آموزش  و  پرورش 
نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی حال و آیندۀ کودکان داشته 
مؤلفه های  نقش  مقاله  این  در  شد،  گفته  آنچه  براساس  باشد. 

محیطی بر رشد همه جانبۀ کودکان شناسایی و تبیین می شود.

مؤلفه های محيطی خانواده )وضعيت اجتماعی - 
اقتصادی، والدین، خواهر و برادر(: زیربنای امنيت 

روانی و آموزش كودكان
تعالی  و  رشد  اصلی  کانون  و  جامعه  بنیادین  واحد  خانواده 
محیط  در  کودک  که  است  شده  ثابت  تجربه  به  انسان هاست. 
و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد می کند و به تکامل و تعالی 
می رسد. در این میان، تنوع در شرایط پرورش کودکان به عنوان 
عاملی حیاتی تأثیر بسزایی در رشد و آموزش همه جانبۀ کودکان 

سازماندهی  و  کردن  محدود  به  والدین  کودکی  اوایل  در  دارد. 
.)Reed et al., 1996( می کنند  اقدام  کودکان  اطراف   محیط 
یا  باشد  ساختمان  کف  در  کودک  که  می گیرند  تصمیم  آن ها 
اینکه به پله دسترسی داشته باشد، روی شکم خود بخوابد یا به 
پشت دراز بکشد. بدیهی است که کیفیت محیط خانواده به طور 
است. مرتبط  خانواده  اعضای  آموزش  و  رشد  فکر،  با   مستقیم 
کودکان،  عقلی  رشد  بر  خانه  اولیۀ  محیط  تأثیر  ارزیابی  برای   
محققان سعی کرده اند اطالعاتی دربارۀ کیفیت محیط منزل از 
طریق روش های مشاهده و مصاحبه با والدین به دست آوردند. 
مغز  تحریک کنندۀ  و  منظم  محیط  با  شده  گزارش  نتایج  طبق 
همراه با محبت و ترغیب والدین )بدون توجه به وضعیت اقتصادی 
هوشی  بهرۀ  می توان  همیشه  خانواده(  قومیت  و  اجتماعی   -
اولیۀ کودکان را پیش بینی کرد. طبق نتایج همین پژوهش ها اگر 
خانواده هایی در ویژگی های ذکر شده در باال نمرات کمی دریافت 
کاهش  نمره  بیست  تا  پانزده  حدود  فرزندانشان  معمواًل  کنند، 

هوش نشان می دهند )بخشانی، 1389(.
تأثیر خانواده بر رشد کودکان در یافته های لیسچو و همکاران 
نیز نشان داده شده است. آن ها 283 نفر را که برای شش سال با 
مادران معتاد به کوکائین و مواد مخدر پرورش یافته بودند بررسی 
کردند. در آموزش و رشد این کودکان در همۀ زمان های بررسی 
این رو  از   .)Leitschuh et al., 2001( می شد  دیده  تأثیراتی 
خانواده مهم ترین عامل سازندۀ شخصیت کودک است. کودکان 
سال های اولیۀ عمرشان را، که از نظر تربیتی مهم ترین سال های 
می کنند.  سپری  خانواده  محیط  در  می رود،  شمار  به  زندگی 
جدی  کاماًل  باید  دوران  این  در  را  تربیت  امر  علت،  همین  به 
گرفت. به این دلیل که اگر والدین در این دوران تربیت کودکان 
را امری ساده بدانند و در این کار سهل انگاری کنند در آینده باید 
رفتارهای ناصحیح و خالف هنجارهای جامعه را از کودکان انتظار 

داشته باشند. )معتمدی، 1373(

وضعيت اقتصادی - اجتماعی
تأثیر  خانواده  اقتصادی  وضعیت  که  معتقدند  صاحب نظران 
درآمد  که  به طوری  دارد،  کودکان  آموزش  و  رشد  بر  بسزایی 
خانواده در چگونگی آموزش فرزندان تقریبًا حرف اول را می زند. 
به  دارد،  بیشتری  فرزندان  و  است  کم درآمد  که  خانواده ای 
سختی می تواند هزینۀ تحصیالت آن ها را فراهم آورد. در نتیجه، 
فرزندان چنین خانواده ای شانس کمتری برای راهیابی به مرحلۀ 
تحصیالت عالی دارند. به این ترتیب، عماًل تحصیالت عالی به 
طبقات متوسط و باالی اجتماعی تعلق خواهد گرفت. شعاری نژاد 
)1385( وضعیت اقتصادی خانواده را در شخصیت فرزند بسیار 
مؤثر می داند و بیان می کند: »کودکی که در خانوادۀ فقیر پرورش 
حقارت  احساس  و  خاطر  اطمینان  عدم  در  همواره  می یابد، 
رشد می کند. تعلق داشتن به خانواده ای ثروتمند رضایت خاطر 
کودک را در کسب شهرت اجتماعی بیمه می کند؛ در صورتی که 
پایینی  تعلق به خانواده ای فقیر به طور قطع شهرت اجتماعی 
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را برای او دربرخواهد داشت«. فرجاد بین وضعیت اجتماعی - 
اقتصادی والدین و تعلیم وتربیت فرزندان رابطه قائل می شود و 
چنین می گوید: »نوع درآمد خانواده نقش مهمی در چگونگی 
که  خانواده ای  مثاًل  داشت،  خواهد  فرزندان  آموزش وپرورش 
درآمد کمتر و بچه های بیشتری دارد، به سختی می تواند هزینۀ 
پورظهير  تقی  )فرجاد، 1367(.  فراهم کند«  را  آن ها  تحصیل 
)1372( نیز موقعیت اجتماعی - اقتصادی والدین را بر یادگیری 
»توانایی های  می گوید:  چنین  و  می داند  مؤثر  دانش آموزان 
موقعیت  تأثیر  تحت  متعددی  به صورت های  یادگیرندگان  ذاتی 
اجتماعی - اقتصادی قرار می گیرند. انواع سنخ های شناختی، 
فرایندهای رشد تفکر، خودتصوری، روابط گروهی، روابط معلم 
و شاگرد، فرصت های آفرینندگی و کسب تجارب به طور عمیقی 
تحت تأثیر طبقۀ اجتماعی خاصی هستند که کودک در آن متولد 

شده و رشد یافته است.

نقش والدین
امروزه در نظام جهانی مشارکت افراد ذی نفع، به ویژه والدین، در 
آموزش وپرورش یکی از عوامل مهم دموکراسی در آموزش وپرورش 
است )Sleeter, 2008(. کودک در روند اجتماعی شدن معمواًل 
بنابراین،  می دهد.  قرار  الگو  را  خود  مادر  به خصوص  و  والدین 
شناخت نیازهای کودک و تصحیح الگوهای رفتاری او نقش مهمی 

در شخصیت اجتماعی اش خواهد داشت. حمایت و شیوۀ درست 
فرزندپروری به رفتارهای محبت آمیز والدین و مساعدتی که آن ها 
با فرزندان خود ابراز می دارند، اشاره دارد. شیوۀ درست تربیت و 
فرزندپروری که کودکان از والدین خود دریافت می کنند منجر به 
سالمت پایدار قابل توجهی می شود؛ زیرا رابطۀ والدین و فرزندان 
با فراهم آوردن شرایط افزایش سالمت موجب رشد و تحول روانی، 

اجتماعی و زیستی می شود.
در این بین، مادر نقشی حیاتی در فرایند پرورش کودک بازی 
می کند. او بدون شک نقش غیرقابل جایگزینی در پرورش فرزندان 
خود دارد. چندین محقق نشان دادند که مادر نقش بسزایی در 
رشد و آموزش کودک دارد؛ آن ها به این نتیجه رسیدند که مادران 
بعد از سه سالگی فرزندانشان نقش قوی تری دارند. نتایج پژوهش 
فرانگبورگ و همکاران )1992( نشان داد که بچه های مادران با 
تحصیالت باال پیشرفت سریع تری خصوصًا در فعالیت های بدنی 
و مهارت های زبانی دارند. آن ها همچنین اشاره کردند که سطح 
سواد مادران در کشورهایی که در آن آموزش پیش دبستانی فراهم 
نمی شود اهمیت زیادی دارد.  جکسون و همکاران )2000( 
نیز در مطالعۀ تأثیر سواد بر رشد کودکان در خانواده نتیجه گرفتند 
تحصیالت باالی مادران منجر به افزایش درآمد می شود و به دنبال 
آن کاهش مشکالت مالی تأثیر مثبتی در آموزش کودکان دارد. 
همچنین شیوه های مختلف فرزندپروری و تأثیر آن را بر جوانب 
مختلف کودک مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 
شباهت ها و تفاوت ها در سبک های مختلف فرزندپروری 
رفتارهای  ساختار  در  کامل  به طور 
پیدا  انعکاس  اجتماعی 
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می کند. بنابراین، اگر والدین محیطی حمایتی و حفاظتی برای 
فرزندان خود فراهم آورند و شیوۀ درست فرزندپروری و تربیت را 
یاد گرفته شده  این تجربۀ  پیش بگیرند، فرزندان هم می توانند 
معتقدند همچنان  و مکوبی )1983(  مارتين  تعمیم دهند.  را 
که کودکان بزرگ می شوند، می توانند جست وجو کنند در کدام 
با  تا  است  دسترس  در  به آسانی  اجتماعی  حمایت  محیط ها 

استفاده از آن رشد اجتماعی خوبی داشته باشند.

نقش خواهر و برادر
تربیت  برای  والدین  که  شیوه ها  برخی  معمول،  به طور 
در  رفتار  از  به خصوصی  نوع  باعث  می گیرند  پیش  در  کودکان 
دارد،  برادری  یا  خواهر  کودک  که  زمانی  اما  می شود  کودکان 
تعامالت  بچه،  با  والدین  تعامالت  از  متشکل  تعاملی  شبکه ای 
می شود. ایجاد  برادر  با  خواهر  تعامالت  و  والدین  با   والدین 
قبل  کودکان  که  گسترده ای  اجتماعی  تجربۀ  اولین  معمواًل   
با  کودکان  ارتباط  می آورند  به دست  دیگر  بچه های  با  تعامل  از 
خواهر و برادرانشان در خانه است. تحقیقات نشان می دهد که 
صرف نظر از تفاوت سنی بین بچه های خانواده، خواهر یا برادر 
،)Circirelli, 1975( بزرگ تر رفتار کوچک ترها را هدایت می کند 

تقلید  بزرگ ساالن  رفتار  از  خود  نوبۀ  به  بزرگ تر  بچه های  و   
می کنند. یکی از روال های معمول این است که بچه های بزرگ تر 
کاری را انجام می دهند و بچه های کوچک تر از نزدیک آن را تماشا 
می کنند. سپس بچه های کوچک تر در برابر بزرگ ترها همان عمل 

را انجام می دهند. 

كانون های آموزشی )مهدكودک، پيش دبستانی(: 
سازگاری عاطفی و اجتماعی كودكان

امروزه کانون های آموزشی برای بچه ها عمومًا جذابیتی بیش از 
خانه و خانواده دارد و نیز نقشی بسیار اساسی و مهم در سازگاری 
مربیان  اگر  بنابراین،  ایفا می کند.  اجتماعی کودکان  و  عاطفی 
افرادی آموزش دیده، کارآمد و متخصص در زمینۀ تربیت کودکان 
باشند، خواهند توانست به بهترین نحو ممکن کودکان را تربیت 
کنند. لورنر )1873( در پژوهشی نشان داد که تمرین و آموزش 
باید در زمان مشخصی صورت گیرد. او مسئلۀ »دوران حساس« را 
در رشد انسان عنوان کرد. این که »زمان« عامل پدیدآمدن دوران 
حساس است، یعنی کودک را باید در زمان مناسب، یعنی وقتی که 
برخوردهای محیطی بیشترین تأثیر را در شکوفایی استعدادهای 

ذاتی کودک می گذارند، آموزش داد )به نقل از مفیدی، 1388(.
زمينۀ فرهنگی - اجتماعی: تثبيت استمرار آموزش 

كودكان
امروزه، افراد در محیط های مختلف فرهنگی - اجتماعی زندگی 
می کنند و هر فردی در آن واحد مجموعه ای از عوامل مختلف 
اجتماعی   - فرهنگی  زمینۀ  تفاوت  می کند.  تجربه  را  محیطی 
اعظم  قسمت  رو،  این  از  است.  خانواده  محیط  از  فراتر  بسیار 
یادگیری هایی که شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد نه در 

محیط های طبیعی بلکه در فضاهای بسیار پیچیده، که به وسیلۀ 
رفتار افراد دیگر ایجاد شده است، انجام می پذیرد. منظور از محیط 
اجتماعی،  فرهنگی، طبقۀ  الگوهای  اجتماعی همان  پیچیدۀ 
سیستم های  و  خانواده  ساختار  کودکان،  تربیتی  شیوه های 
تعلیم وتربیت است. هر کدام از این ها به نوعی منجر به استمرار 
آموزش در کودکان می شود. تقی پورظهير به رابطۀ تحصیالت 
و  اشاره می کند  به تحصیل  و عالقه مندی دانش آموزان  والدین 
چنین می گوید: »کودکی که خانواده اش اهل علم و ادب اند و 
در آن ها عالقه و رغبت به بحث و گفت وگو دربارۀ اندیشه های نو، 
اختراعات و اکتشافات جدید وجود دارد، بیشتر از کودکی که در 
خانه ای است که دربارۀ کتاب ها و موضوع ها و اکتشافات جدید 
صحبت نمی شود، آمادۀ شرکت در بحث ها، درک مسائل جدید 
و احیانًا هماهنگی و سازگاری با آن ها خواهد بود. در هر حال، 
کودکانی که والدینشان از تحصیالت خوبی برخوردارند، احتمااًل 
بیشتر از سایر کودکان عالقه مند خواهند بود که در تحصیالت 
خود موفق باشند )تقی پورظهیر، 1372(. عسکریان در زمینۀ 
»از  می نویسد:  خانواده  فرهنگ  سطح  و  فرزندان  هوش  رابطۀ 
تحقیقات به عمل آمده در زمینۀ رابطۀ سطح فرهنگ خانواده و 
هوش فرزندان به این نتیجه رسیده اند که میانگین هوش کودکان 
متعلق به خانواده های برخوردار از فرهنگ پیشرفتۀ اجتماعی 
دیگر  به  مربوط  کودکان  میانگین  از  بیشتر  امتیاز  بیست  خود 

خانواده ها است«. )عسکریان، 1371(

نقش فعاليت های بدنی و بازی: تسهيل یادگيری و 
رشد توانایی های ذهنی

و  او  فیزیولوژیک  رشد  با  هم زمان  کودک  حرکتی  ظرفیت 
همچنین براساس چگونگی تعاملش با 

به میدان تحولی  - که  اطرافیان 
و  جهت  و  نظم  کودک 

انسجام می دهد- دگرگون 
معتقد  جنسن  می شود. 
می تواند  فرد  که  است 
توانایی های  مجموع  از 

مغزی خود به یاری حرکت 
استفاده کند یا توانمندی هایی 

Jens- برساند  ظهور  منصۀ  به  )اا 
گرفتن  نظر  در  رو،  این  از   .)en, 2002

توانایی های  رشد  درک  برای  آن ها  تحلیل  و  حرکتی  جنبه های 
فقط  کودک   .)1379 )دادستان،  است  ضروری  ذهنی 
چیزهایی را خوب فرامی گیرد که از راه مشاهده، تعمق، تجربه 
کودکان  بازی های  بنابراین،  باشد.  آموخته  شخصی  فعالیت  و 
آزاد(  بازی های  و  شده  هدایت  و  یافته  سازمان  )بازی های 
 نقشی بی بدیل در تسریع و تقویت توانایی هایشان ایفا می کند.

 ویگوتسکی معتقد است که بازی منبعی هدایت کننده برای رشد 
.)Campbell, 2008  :ذهنی کودکان پیش دبستانی است )نقل از 

صاحب نظران 
معتقدند اگر آموزش ها و 

محركات مناسب در این دوره به 
كودكان ارائه نشود، در دوران بعدی 
همين محركات تأثيرات كمتری در 

تغييرپذیری كودک خواهند 
داشت
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از  شناختی  ساختارهای  که  دارد  عقیده  نیز  چامسکی   
می آید  پدید  آن  درک  و  محیط  با  برخورد  در  کودک  تالش های 
از:  Crane,1943(. رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در  )نقل 
اجتماعی،   - عاطفی  رشد  اساس  حرکتی،  گوناگون  بازی های 
 Flavell,( می دهد  تشکیل  را  او  شناختی  و  حرکتی   - روانی 

.)1988

نقش همساالن: تسهيل نقش پذیری و الگوسازی 
كودكان

همساالن را می توان سازمانی غیررسمی دانست که معمواًل 
از افراد هم سن و سال تشکیل شده است. همساالن به افرادی 
گفته می شود که در یک سطح رفتاری با یکدیگر تعامل دارند 
و یا در چند صفت مشترک همسان اند )سیف، 1379(. آن ها 
خاطر  تعلق  و  امنیت  حس  چنان  دشوار  و  غریب  شرایط  در 
انتظار  آشنایان  از  غالبًا  که  می سازند  فراهم  یکدیگر  در  را 
ارتباط  همساالن  که  محیطی  در  نمی رود. 
دارند،  هم  با  مناسب  و  صحیح 
اجتماعی  مهارت های 
همکاری،  مانند  مهم 
صمیمت  و  رقابت 
در  می شوند.  آموخته 
چنین شرایطی نه تنها 
افزایش  یادگیری 
رفتارهای  بلکه  می یابد 
رشد  نیز  مناسب  اجتماعی 
برقراری  در  ناتوانی  می کند. 
محبوبیت  عدم  و  طرد  موجب  همساالن  بین  مطلوب  رابطۀ 
می شود. با توجه به اینکه حضور در گروه و ارتباط با همساالن 
رشد  و  رفتاری  الگوهای  ایجاد  و  شخصیت  شکل گیری  در 
پیش  دوران  در  مخصوصًا  را  مثبتی  نقش  کودک  اجتماعی 
و شرکت  با همساالن  ارتباط  ایفا می کند،  به دبستان  ورود  از 
پرورش  اجتماعی،  رشد  برای  آموزشی  و  بازی  گروه های  در 
استعدادها و کسب مهارت های ارتباطی در کودک مورد تأکید 

است )طهماسبیان، 1388(.

گسترده ای  طیف  ژنتیکی،  عوامل  بر  عالوه  که  است  واضح 
از عوامل محیطی نقش بسزایی در آموزش و رشد همه جانبۀ 
اجتماعی،  نهاد  نخستین  به عنوان  خانواده،  دارند.  کودکان 
نقش پایدار و تعیین کننده ای در رشد و آموزش کودکان بازی 
محیط  و  دیگران  با  کودک  تعامل  ساختار  و  نحوه  می کند. 
اجتماعی در دوران بعدی تحت تأثیر رفتاری است که از محیط 
دیگر  و  والدین  که  خانواده گرفته است. همچنین روش هایی 
در  می کنند،  اعمال  کودکان  با  برخورد  در  خانواده  فرزندان 
اخالقی  و  رفتاری  ویژگی های  رشد  و  شخصیت  شکل گیری 
چه  هر  این رو،  از  دارد.  همیشگی  گاه  و  فراوان  تأثیر  آن ها 

کودکان در الیه ها و طبقات اجتماعی مرفه تری زندگی کنند، 
بر تقویت پرورش کلی شخصیت آن ها )کنش، عالیق، رغبت، 
افزوده  مختلف  زمینه های  در  و...(  نگرش  مهارت،  دانش، 
سواد،  میزان  و  کودکان  کلی  رشد  بین  که  آنجا  تا  می شود؛ 
اقتصادی  و  اجتماعی  امکانات  از  آنان  بهره مندی  و  اشتغال 
مسائل  این  به  توجه  با  دارد.  وجود  مستقیم  ارتباطی  جامعه 
 - اجتماعی  وضعیت  خانواده،  محیط  که  کرد  ادعا  می توان 
اقتصادی، نگرش والدین و بود و نبود خواهر و برادر خمیرمایۀ 

آموزش و رشد همه جانبۀ کودکان را در جامعه شکل می دهد.
کاسته  خانواده ها  نقش  از  مرور  به  کودک  سن  افزایش  با 
 - فرهنگی  زمینۀ  مهدکودک،  جمله  از  کانون هایی  نقش  بر  و 
ارتباط  همچنین  و  کودکان  بازی  و  بدنی  فعالیت  اجتماعی، 
کودک با همساالن بیش از پیش افزوده می شود. مهدکودک ها 
روش  یک  همچنین  و  مناسب  مراقبت  و  کافی  تجهیزات  با 
آموزشی برای گروه سنی خاص، فرصت های بیشتری را برای 
رشد توانایی ها و شکوفایی استعدادهای نهفتۀ کودکان فراهم 
کودک  زندگی  در  بازی  اهمیت  مهدکودک ها  در  می آورند. 
ندارد.  استدالل  به  چندانی  نیاز  که  است  آشکار  آن چنان 
پرورش  بدن،  گوناگون،  اندام های  حرکت  برای  فقط  نه  بازی 
عضالت و صرف انرژی اضافی )که عدم مصرف آن حساسیت 
موقعیت های  بلکه  است  ضروری  دارد(  پی  در  عصبانیت  و 
توانایی های خود در اختیار کودک  و  برای سنجش  را  مناسب 
تخیل  و  واقعیت  میان  چگونه  که  می آموزد  وی  به  و  می گذارد 
تفاوت بگذارند. کودکان برای رسیدن به رشد اجتماعی مطلوب 
نیز باید با همساالنشان ارتباط مناسب  برقرار کنند. همساالن 
یکدیگر  با  سطح  هم  تعادل  و  الگوسازی  طریق  از  می توانند 
ارزش های اجتماعی را به همدیگر انتقال دهند و نقطۀ اتکایی 
کنند.  ایجاد  خودمداری  بردن  بین  از  و  استقالل  یافتن  برای 
بین همساالن  روابط  کنندۀ  تسهیل  باید  والدین  بین،  این  در 
باشند و موقعیت و شرایط ارتباط درست و صحیح فرزندانشان 

را با همساالن فراهم سازند.
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مرکز  مدیر  ونيتاكول،  پرفسور 
سال های  در  کودکان  آموزش وپرورش 
در شهر  واقع  آمبدکار1  دانشگاه  در  اولیه 

دهلی کشور هندوستان است.
او دارای درجۀ دکتری در روان شناسی 
از مؤسسۀ هندی فناوری واقع در دهلی 
مدال  دریافت  به  موفق  ونیتاکول  است. 
طال برای کسب اولین پست در دانشکدۀ 
دانشگاه  ارشد  برنامه های  همۀ  در  هنر 
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است.  آمبدکار  دانشگاه  در  واقع  کودکی 
پروژه های بسیاری  و  ونیتاکول تحقیقات 
اولیۀ  دوران  آموزش وپرورش  سطح  در  را 
رسانده  انجام  به  و  کرده  هدایت  کودکی 
است. از تحقیقات مهمی که به تازگی در 
حال انجام آن است مطالعه ای طوالنی و 
میان مدت  و  کوتاه  آثار  مورد  در  مدت دار 
آموزش وپرورش  در  کیفیت  پراکندگی 
بازدهی دورۀ  بر   )E.C.E( پیش دبستانی

ابتدایی و مقدماتی آموزش است.

سابقۀ آموزشی و عالیق پژوهشی 
ونيتاكول

از  را  لیسانس  درجۀ  ونیتاکول  دکتر 
دانشگاه لوک ناو3 و درجۀ ارشد را در رشتۀ 
اخذ  الله آباد  دانشگاه  از  روان شناسی 
کرده که در  اینجا به خاطر کسب اولین 
هنرها  دانشکده   در  علمی  هیئت  پست 
دکترای  شد.  طال  مدال  اخذ  به  موفق 

ونیـتـــاکـول
5. نقاط قوت کودکان محروم، دهلی نو، 

1984
دانشگاه  انتشارات  فقر،  کاهش   .6

آکسفورد، 2000
7. تربیت معلمان پنج سال اول زندگی 

کودک، 1998
در  آموزش وپرورش  یکپارچۀ  رشد   .8

دوران اولیه، یونسکو، 1997
وی همچنین تحقیقات گسترده ای در 
آموزشی،  بسته های  ارزش یابی،  زمینۀ 
برنامه های  منتقدانۀ  و  موردی  مطالعۀ 
خواندن،  آمادگی  برنامه های  آموزشی، 
نقد شروع قبل از موعد ریاضی و کارهای 
عددی به کودکان، مطالعۀ اثرات آموزش 
سال های  آموزش های  بر  پیش دبستان 
باالخره  و  مقدماتی،  و  رسمی  اولیه 
شیوه های  زمینۀ  در  تطبیقی  مطالعات 
فرزندپروری مادران طبقات باال و پایین در 
اجتماعی  و  اقتصادی  محروم  گروه های 

انجام داده است.
»برنامۀ  عنوان  با   3 شمارۀ  کتاب   *
پیش دبستان«  دورۀ  در  آموزش وپرورش 
استاد  مفیدی،  فرخنده  دکتر  توسط 
دانشگاه عالمه طباطبایی، ترجمه شده 
و به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب 
درسی )سمت( به چاپ رسیده است که 
دسترس  در  آن  چهارم  چاپ  هم اکنون 

عالقه مندان و دانشگاه می باشد.

پی نوشت ها
1. Ambedkar
2. Allahabad
3. Lucknow

هندوستان  فناوری  مؤسسۀ  از  وی 
با عنوان  در سال 1981  در دهلی  واقع 
بود  متمرکز  محروم«  کودکان  »قوت های 
و توجه عمده اش به تفاوت های کودکان 
محروم و به »نقص ها و ضعف های« آنان 
بوده است. از آن به بعد تا به حال به طور 
کودکان  آموزش وپرورش  رشتۀ  در  عمده 
پیش دبستانی و آموزش ابتدایی مشغول 
تحقیقی،  کارهای  اهم  و  است  کار  به 
مطالعاتی و نوشتاری وی در این دو رشته 

متمرکز است.

بعضی از عالیق پژوهشی جاری 
وی عبارت اند از:

- برنامۀ درسی آموزش اولیه
دیدگاه های  و  تجارب  و  معلم  تربیت   -

معلمان
- شیوه های والدین و رشد کودکان

- رشد و پرورش ارتباط و ابراز کودکان
- چالش های گذر در مراحل مقدماتی 

آموزش وپرورش.

كتاب ها و مقاله ها
انتشارات  کودک،  به  دستیابی   .1

دانشگاه آکسفورد، 2004
دهلی نو،  مقدماتی،  سال های   .2

1980
دورۀ  در  آموزش وپرورش  برنامۀ   .3

پیش دبستان، دهلی نو، 1994-2010
4. آموزش وپرورش دوران اولیۀ کودکی، 

دهلی نو 

كليدواژه ها: ونيتاكول، آموزش وپرورش پيش دبستانی

پیش کسوتان
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مقدمه
ر  بسیا
به  که  می شنویم 
می شود  گفته  کودکان 
»این ماده میکروب دارد« یا »به 
این دست نزن، آلوده است و مریض 
باعث  »میکروب ها  یا  و  می شوی« 

بیماری و حتی مرگ می شوند«.
سؤال عمده این است که آیا کودکان 
مرحلۀ  در  که  پیش دبستانی  سنین 
در  نیز  و  سال(   2 )تا  حرکتی  حسی - 
سال(   2-7( پیش عملیاتی  مرحلۀ 
هستند درک درستی از مفهوم میکروب 
همان گونه  دارند؟  بیماری زا  عامل  و 
که می دانیم کودکان این سنین بسیار 
مادی گرا هستند و هر چه را ببینند باور 
می کنند. پس میکروب ها را که با چشم 
غیرمسلح دیده نمی شوند، چگونه باید 
به کودکان معرفی کرد تا درک درستی از 

آن ها پیدا کنند؟

عادات  میکروب ها،  كليدواژه ها: 
بهداشتی، عوامل بیماری زا.

ميکروب ها
و  آرام آرام  که  است  اهمیت  حائز  بسیار 
به سادگی مفهوم میکروب ها را به کودکان 
که  به گونه ای  دهیم.  توضیح  سنین  این 
اطراف  حتی  و  بدن  در  آن ها  وجود  از 
و  وحشت  و  ترس  احساس  خودشان 
نگرانی پیدا نکنند. مسلم است که هرگونه 
آموزش و القای درک درست از این مفهوم 
کودک  که  گیرد  صورت  شیوه ای  به  باید 
با  کردن  بازی  اشیا،  به  زدن  دست  از  را 
بازی  چمن ها،  روی  غلتیدن  یا  وسایل، 
ندارد.  باز  غیره  و  خمیر  و  شن  و  گل  با 
بلکه این احساس را پیدا کند که اگرچه 
ممکن است موجوداتی ریز، آزاردهنده و 
یا بیماری زا در اطراف ما باشند، با رعایت 
و  نامطلوب  تأثیرات  از  می توان  بهداشت 
بیماری زای آن ها کاست یا جلوگیری کرد. 
می شود  بداند  کودک  که  است  این  مهم 
مبارزه  درست  روش  به  موجودات  این  با 
کند. ضمنًا بداند که بعضی از میکروب ها 
نیز چندان بیماری زا نیستند و به آسانی 
نیز  گاه  و  کنند  مریض  را  ما  نمی توانند 
یادگیری  باشد.  الزم  می تواند  وجودشان 
باید  هم  آلودگی ها  خطرناک ترین  دربارۀ 
که  است  مسلم  گیرد.  صورت  به درستی 
شما می خواهید به کودکانتان احساسی 
ترس  بدون  و  راحت  و  آزادانه  که  بدهید 
را  حشره ای  کنند،  بازی  خمیر  و  گل  با 
اشیاء  به  نگرانی  بدون  و  بگیرند  با دست 
وسایل  با  و  بزنند  دست  اطراف  محیط 
بازی کنند و یا بستنی خود را لیس بزنند 
و غیره. بنابراین، باید یاد بگیرند که همۀ 
میکروب ها لزومًا بد نیستند و 

تنها بعضی از آن ها ما را می توانند مریض 
کنند. ضمنًا باید به آن ها آموزش داد که 
انتشار  سرعت  به  میکروب ها  از  بعضی 
رعایت  و  دست ها  شستن  با  و  می یابند 
بهداشت فردی به آن ها فرصت نمی دهیم 
تا آثار مخرب خود را باقی بگذارند. به این 
ترتیب، ضمن دور کردن آن ها محیط خود 
را نیز ایمن می سازیم. نکتۀ مهم این است 
بدن  برای  کارهایی  چه  بداند  کودک  که 
خود می تواند انجام دهد تا به جای تمرکز 
بر میکروب ها و نگرانی دربارۀ مشکالتی 
که پدید می آورند، سالم و تندرست بماند 

و خود را از شر آن ها حفظ کند.

 آموزش به كودكان دربارۀ 
ميکروب ها را با بازی و تفریح 

همراه كنيم
تن  از  مواظبت  دربارۀ  اطالعات  کسب 
تلقی  تفریح  کودکان  برای  باید  بدن  و 
و  سخت  تکلیفی  و  شاق  کاری  نه  شود 
زیر  در  منظور،  همین  به  نگران کننده. 
اشاره  این باره  در  خالق  ایده هایی  به 

می شود.
- از بازی های نمایشی، وانمودسازی و 
شبیه سازی استفاده کنید. به این ترتیب 
که شما یا یکی از دوستان کودک در نقش 
میکروب و یا عامل بیماری زا ظاهر شود. 
در این صورت از عدسی ها و ذره بین های 
بزرگ نمایشی برای بررسی کردن دست ها 
و دندان های کودکان استفاده کنید. حتی 
می توانید به کودک نقشی سری بدهید و 
از او بخواهید که برای مبارزه با میکروب، 

دست ها و یا دندان هایش را تمیز کند.
- کودکان از طریق شنیدن قصه و انجام 
نمایش خالق می توانند وجود میکروب و 

میـکـــروبهـاوکودکــان
دكتر مرجان گودرزی
پزشک عمومی

نقشوالدینوبزرگترها
درآموزشکودکانچیست؟

آموزش
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زدودن آن را در بازی ها تجربه کنند.
پالستیکی،  عروسک  یک  کودک  به   -
حیوان اسباب بازی و یا شیئی دیگر بدهید 

تا با استفاده از صابون آن را تمیز کند. 
مورد  کتاب های  از  بعضی  موضوع   -
عالقۀ کودکان را به نمایش درآورید؛ مثل 
تا  گل«  دسته  یک  نگو  »حسنی  کتاب 
و  تمیزی  فرق  نقش ها  اجرای  با  کودکان 

کثیفی را درک کنند.
بازار،  و  فروشگاه  از  خرید  هنگام  به   -
اختیار  به  تا  دهید  اجازه  کودکتان  به 
خود صابون هایی به شکل ها و رنگ های 
طرح های  با  مسواک هایی  مختلف، 
دلخواه خود و یا شانه هایی به سلیقۀ خود 
نماید.  استفاده  آن ها  از  و  کند  انتخاب 
یا  و  حیوانات  شکل  به  صابون هایی  مثل 
و  رنگی  حباب  تولیدکنندۀ  صابون های 

غیره.
مطمئنًا وقتی کودک به طور مستقل و به 
سلیقۀ خود وسیله ای بهداشتی را انتخاب 
کند، نسبت به رعایت دستورات بهداشتی 
آلودگی ها  با  مبارزه  و  سالمتی  فرایند  در 

س  حسا ا
تعهد و مسئولیت بیشتری 

می کند.
عروسک ها  از  دستشویی  و  حمام  در   -
می توانید  کودک  »دستیار«  به عنوان 
به هنگام  این صورت،  در  کنید.  استفاده 
با  بازی  از  بعد  یا  خانه،  به  کودک  ورود 
وسایل، غذا خوردن و مواردی دیگر، این 
»دستیار« با صدای عروسکی و خنده دار 

به او تذکرات بهداشتی خواهد داد.
تذکر به وسیلۀ عروسک بیشتر از نق زدن 
نتایج  و  است  مؤثر  والدین  غرولند  و 

متفاوتی دارد.
تا  دهید  آموزش  کودکتان  به   -
در  را  خود  بدن  مختلف  قسمت های 
موها،  دندان ها،  دهد.  شست وشو  حمام 

دست ها، پاها، سر و صورت و... .
عنوان  با  چک لیست  یک  می توانید   -
از  جایی  در  را  بدنی«  بررسی  »نمودار 
کنید  نصب  حمام  و  دست شویی  ورودی 
چه  که  بزند  عالمت  آن  روی  کودک  تا 

قسمت هایی 
کرده  تمیز  را 

است.
معرفی  نهـــایـت،  در 

و  خوب  بهداشتی  عادت های 
و  خردسال  کودکان  به  آن  آموزش 

پیش دبستانی بهترین راه دفاع و مبارزه 
با میکروب هایی است که به طور معمول 

در محیط اطراف زندگی می کنند. سعی 
کنید از مثال ها و بازی های خالق و جذاب 
برای سرمشق دهی و الگوگیری در این باره 
استفاده کنید. تنها در این صورت است 
و  ناراحتی  وسواس،  بدون  می توانید  که 
نگرانی آموزش درستی به کودکتان بدهید 
و کودکی سالم، خوشحال و تمیز داشته 

باشید. 

منبع
http://www.education.com/magazine/ar-
ticle/preschool-hygien

والدین 
و بزرگ ترها بدون 

نگرانی می توانند دربارۀ وجود 
ميکروب ها و نحوۀ مبارزه با آن ها 

به كودكان آموزش دهند
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چکيده
لحاظ  از  برقرار می کنند،  ارتباط  با کتاب  یا  و  روز مطالعه می کنند  کودکانی که هر 
با کودکانی که مطالعه نداشته اند تفاوت دارند. اعتمادبه نفس و استقالل  شخصیتی 
بیشتر، داشتن دایرۀ لغات وسیع تر  و قدرت حل مسئله از جملۀ این تفاوت هاست. 
مطالعۀ حاضر توصیفی - کاربردی می باشد که هدف آن بررسی راهکارها و چالش های 

ترویج کتاب خوانی در مراکز پیش دبستانی و مهدکودک هاست.

كليدواژه ها: کودکان پیش دبستانی، ترویج کتاب خوانی، مراکز پیش دبستانی، مربی، 
کتاب

مقدمه
بسیار شنیده ایم که »عادت به مطالعه، 
باید از دوران کودکی آغاز شود« زیرا مغز 
پذیرش  آمادۀ  پیش دبستانی  کودکان 
در  عادات  کردن  نهادینه  و  می باشد 
اساسی  پایه های  است.  راحت تر  آن ها 
دوران  در  مطالعه  و  خواندن  آماده سازی 
است.  سال  شش  زیر  و  کودکی  اولیۀ 
قدرت  می پردازد،  مطالعه  به  که  کودکی 
تفکر و تخیل قوی دارد. او در کتاب ها با 
سرزمین ها و دوران های مختلف تاریخی 
و همچنین با علوم و هنرهای جدید آشنا 
می شود. شخصیت های داستان ها جزئی 
و  می شوند  محسوب  او  واقعی  دنیای  از 
خواب  داستان ها  قهرمان های  دربارۀ  او 
می بیند و در خیال پردازی هایش مسائل و 
مشکالت آن ها را حل می کند. کودکانی 
به راحتی  ابتدایی  اول  کالس  در  که 
کسانی  معمواًل  می آموزند،  را  خواندن 
هستند که در دورۀ پیش دبستانی در خانه 
و  کرده اند  آغاز  را  مطالعه  مهدکودک  یا 
برایشان کتاب خوانده شده است. آغاز 
و  کتاب  به  عالقه  آغاز  رفتن،  مدرسه 
مطالعه نیست. آغاز یادگیری الفبا نیز 
نیست  کتاب  با  انس  و  یادگیری  آغاز 
می گیرد.  شکل  زودتر  فرایند  این  و 

)مفیدی، 1392(
تپندۀ  قلب  حقیقت  در  خواندن 
است.  تحصیلی  موفقیت های 
مواجهه  هنگام  در  بهتر  خواننده های 
حل  رویکرد  از  زندگی  روزمرۀ  مسائل  با 
موفقیت های  و  می جویند  بهره  مسئله 

ترویجکتابخوانیدرمراکزپیشدبستانی؛
راهکارهاوچالشها
سيده فریبا شجاع الساداتی، دانشجوی کارشناسی  ارشد پیش دبستانی، دانشگاه عالمه طباطبایی
مهين سيفی، دانشجوی  کارشناسی ارشد برنامۀ درسی، دانشگاه شهید مدنی تبریز

آموزش
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به دست  آموزشی  در موضوعات  بیشتری 
گذشته  سال  سی  تحقیقات  می آورند. 
به  عالقه  ایجاد  که  است  داده  نشان 
و  اجتماعی  رشد  به  کودکان  در  مطالعه 
آن ها  و  شد  خواهد  منجر  احساسی شان 
را در بزرگ سالی از 80 درصد آسیب های 
)مفیدی،  کرد  خواهد  دور  اجتماعی 
و  پرورش فکری کودکان  کانون   .)1392
نوجوانان در کشور ما گام های مؤثری در 
ترویج کتاب خوانی برداشته است. از جمله 
تولید کتاب و فیلم، فعالیت های فرهنگی 
کودکان  برای  جذاب  و  متنوع  هنری  و 
سخنرانی های  و  همایش ها  برگزاری  و 
ترویج کتاب خوانی که هر ساله در کانون 
باب الحوائجی  فهيمه  می شود.  برگزار 
مقاالت  محتوای  تحلیل  به  تحقیقی  در 
کتابخانه های  و  کتاب خوانی  »ترویج 
کودکان« پرداخته و به فقدان آثار پژوهشی 

در این زمینه اشاره کرده است.
به  جدید  زاویه ای  از  تحقیق  این 
راهکارها  بررسی  آن  و  می نگرد   موضوع 
مراکز  در  که  است  چالش هایی  و 
ترویج  برای  ما  کشور  پیش دبستانی 
کتاب خوانی و مطالعه وجود دارد. هدف 
راهکارهایی  ارائه  مطالعه  این  از  محقق 
مطلوب برای این امر مهم و بررسی موانع 

آن بوده است.

راهکارهای ترویج كتاب خوانی در 
مراكز پيش دبستانی

 با او و همراه او کتاب بخوانید.
کودکان  توجه  مدت  اینکه  به  توجه  با 
دقیقه  پانزده  تا  ده  حدود  و  مدت  کوتاه 
بایستی روزانه فرصت های  است، مربیان 
لذت بخش کتابخوانی را برای کودکان به 
مدت کوتاهی فراهم آورند. به جای اینکه 
برای کودک کتاب بخوانید، با او و همراه او 
کتاب بخوانید. این کار مربی را بجای یک 
فرد بزرگ تر به یک رفیق و شریک تبدیل 
همیشه   .)Blatchford, 2003( می کند 
خواندن  که  کنید  انتخاب  را  کتاب هایی 
آن ها با صدای بلند برای شما و کودکانتان 

براساس استانداردهای تعریف شده برای 
کتابخانۀ مختص کودکان تأسیس کنید. 
ایجاد  برای  امکانات الزم  نبود  در صورت 
کتابخانه، قفسه ای از کتاب مناسب با قد 
ایمنی  مسائل  گرفتن  نظر  در  با  کودکان 
با  تا کودکان  در داخل کالس قرار دهید 
کارت های  مناسب،  مجله های  کتاب ها، 
دست ساز  کتاب های  و  قصه گویی 
فعالیت های  باشند.  ارتباط  در  خودشان 
گوناگونی برای آشنایی کودکان با کتابخانه 
و شیوه های بهره گیری از آن برای کودکان 
)بختیاری،  دهید.  ترتیب  پیش دبستانی 

.)1391

کتابفروشی ها  به  خود  با  را  کودکان   
ببرید.

کودکان را با همکاری و مشارکت والدین 
به  و  ببرید  خود  محلۀ  کتابفروشی  به 
کودکان اجازه دهید که کتاب دلخواه خود 
را انتخاب کنند و در صورت امکان حتی 
هزینه اش را با دستان خود پرداخت کنند. 
و  عزت نفس  احساس  این کار  با  کودکان 
استقالل می کنند و به کتاب خوانی بیشتر 
جریان،  این  در  می دهند.  نشان  گرایش 
آن ها با مسائلی همچون نحوۀ خرید کردن، 
و  )اسکناس  پول  انواع  و  قیمت  هزینه، 
سکه های کشور خود(، نیز آشنا می شوند.

مسابقات  پیش دبستانی  مراکز  در   
کتاب خوانی برگزار کنید. 

مسابقات  معینی  تاریخ های  در  ماه  هر 
در  یا  کالس  در  شفاهی  داستان سرایی 
ابتدای  در  کنید،  برگزار  پیش دبستان 
به  را  کلیدی  واژۀ  چند  تصاویر  مسابقه 
با  بخواهید  بچه ها  از  و  بچسبانید  تخته 
استفاده از آن ها داستان سرایی کنند. به 
کامل  داستان  یک  که  کودکانی  تمامی 
برگزاری  با  بدهید.  جایزه  کردند،  نقل  را 
مسابقات کتاب خوانی در داخل کالس و 

روش  این  در  مربیان  است.  لذت بخش 
قصه گویی  کارت های  از  می توانند 
انتشارات مدرسه استفاده کنند. با صدای 
و  بخوانید  بچه ها کتاب  برای  گویا  و  بلند 
حتمًا از تغییر صدا و لحن هنگام خواندن 

استفاده کنید.

 خواندن را با بازی و سرگرمی توأم 
.(Blatchford, 2003) .کنید 

 از جمله:
بازی کتاب خوانی و گره زدن

بازی مشاعره و کلمات آهنگین
بازی انعکاس صدا و ده ها بازی خالق

کتاب سازی
نقاشی و خواندن

اجرای تئاتر براساس داستان
به کتاب  یا کارتون مربوط  نمایش فیلم 

کودک )کتاب فیلم(. 

 از کودکان بخواهید تصاویر یک کتاب 
را تفسیر و توصیف کنند.

آزادی  تفکر  و  قوی  تخیل  از  کودکان 
به آن ها اجازه دهید تصاویر  برخوردارند. 
دایرۀ  و  تخیل  قدرت  براساس  را  کتاب 
واژگانشان توصیف کنند. مربیان می توانند 
برای این کار از کودکان بخواهند که کتاب 
داستان مورد عالقۀ خود را از خانه بیاورند 
و تصاویر آن را برای کودکان دیگر کالس 
شرح دهند. روش دوم آن است که مربیان 
یا  مجلۀ  ماهنامه،  که  بخواهند  بچه ها  از 
نشریۀ مورد عالقه خود را به کالس بیاورند 
یا  از آن مجله  به دلخواه خود  و تصویری 
نشریه انتخاب کنند و آن را برای بچه های 

دیگر توصیف کنند و شرح دهند.

 کتابخانه ای اختصاصی برای کودکان 
در مهدکودک یا کالس داشته باشید.

فضایی  مهدکودک  ساختمان  در 
خوشایند و جذاب را برای کتابخانۀ کودکان 
را  مهدکودک  کتابخانۀ  و  بگیرید  نظر  در 
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مهدکودک آن ها را بیشتر به کتاب خوانی 
تشویق می کنید. سعی کنید جایزه هایی را 
به کتابخوان های ماهر اختصاص دهید که 
باعث دلگرمی هر چه بیشتر آن ها شود و 

کودکان را در ادامۀ راه تشویق کند.

مراکز  در  کتاب  نمایشگاه های   
پیش دبستانی برگزار کنید.

 - در تاریخ های معین سال نمایشگاه های 
کتاب در پیش دبستان برگزار کنید و در این 
نمایشگاه ها کتاب های دست ساز کودکان 
معرض  در  کتاب ها  سایر  همراه  نیز  را 

نمایش بگذارید.
- در مدت برپایی نمایشگاه ها با همکاری 
والدین و کودکان به فعالیت های فرهنگی 
سرود خوانی،  همچون  دیگری  هنری   -
نماش خالق، داستان سرایی، قصه گویی، 
با  کتاب خوانی  و  فیلم(  )کتاب  نمایش 

صدای بلند بپردازید.
و  »قصه گویی  آموزشی  کارگاه های   -
ترویج کتاب خوانی در خانه« برای والدین 
برگزار کنید و بدین طریق اهداف خانه و 

پیش دبستان را در یک مسیر قرار دهید.

 موانع، چالش ها و محدودیت های 
ترویج كتاب خوانی در مراكز 

پيش دبستانی

مختص  کتابخانه های  ایجاد  برای  شده 
کودکان

- نداشتن الگوی مناسب کتاب خوانی و 
.(Sharon s, 2009) مطالعه برای کودکان

نتيجه گيری
کتاب خوانی  و  کتاب  به  توجه  امروزه 
کشور  هر  ملی  و  فرهنگی  رشد  نشانگر 
است. بنابراین، گسترش فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی غیردرسی در بین کودکان 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  نوجوانان  و 
است. کودکان بیش از پیش نیاز دارند با 
تا  ابزار بی رقیب فرهنگی خو بگیرند  این 
برای رویارویی با مسائل شخصی و محیطی 
تالش  پس،  شوند.  مجهز  مدرن  دنیای 
برای ایجاد عادات کتاب خوانی و مطالعه 
پیش دبستانی  مراکز  از  باید  کودکان  در 
آغاز شود و به صورت مستمر تا بزرگسالی 
 .)1382 )کاربخش،  باشد  داشته  ادامه 
مراکز  مدیران  و  مربیان  مسئوالن، 
پیش دبستانی بایستی دربارۀ این امر مهم 
داشته  را  الزم  مهارت های  و  آموزش ها 
باشند تا کودکان این سرزمین را که نخبگان 
فردای ما هستند به این ابزار قوی فرهنگی 

مجهز کنند.
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تحصیلی  سوابق  نداشتن   -
گرایش   - تربیتی  )علوم  مرتبط 
مراکز  مربیان  و  مدیران  پیش دبستانی( 

پیش دبستانی
ایجاد  برای  مناسب  فضای  نداشتن   -
کتابخانۀ مختص کودکان با استانداردهای 
تعریف شده در مراکز پیش دبستانی و در 
خواندنی  موارد  نداشتن  قرار  دسترس 
مانند کتاب، مجله  مناسب سن کودکان 
و نشریه که همگی از لوازم مهم هر مرکز 
به  را دعوت  که کودکان  آموزشی هستند 

.(Codell, 2003) خواندن می کنند
برای  مدیران  مالی  امکانات  نداشتن   -

ایجاد کتاب خانه های مختص کودکان
- نداشتن مهارت ها و آموزش های الزم 
مدیران و مربیان در مورد روش های ترویج 
کتاب خوانی )قصه گویی، نمایش خالق، 
بازی های  کتاب سازی،  داستان سرایی، 

خواندن(
کودکان  کتاب خوانی  کردن  محدود   -
و  کسل کننده  درسی  کتاب های  به  فقط 

گاهی خارج از ظرفیت شناختی کودک
- عدم شناخت کافی از توانایی ها و رشد 
شناختی و عاطفی و ظرفیت های کودکان 
تصویری  کتاب های  از  نبردن  بهره   -
 - کتاب  و  کودکان  سن  برای  مناسب 

اسباب بازی (pop-up) )بیات، 1392(.
تعریف  استانداردهای  نکردن  رعایت   -
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حدود هشت سال پیش طرحی در دورۀ پیش دبستانی با نام »مکتب القرآن« اجرا می شد. در این طرح صدای حروف به صورت شنیداری و از 

طریق لوحه هایی که شکل هایی از آن صدا در تصاویر آن وجود داشت، آموزش داده می شد. در نهایت بچه ها می توانستند سوره های قرآن را از رو 

بخوانند. نکتۀ جالبی که استادان در این کالس ها بر آن تأکید داشتند این بود که نوآموزان باید نام آنچه را در تصویرها می دیدند، به صورت درست 

بیان کنند و اگر درست نمی گفتند، مربی باید راهنمایی شان می کرد؛ مثالً »نان«، نه »نون« و »چای«، نه »چایی«. امسال که این طرح اجرا 

نشد، نیاز بیشتری به آن احساس کردم، چون می دیدم که بچه ها هنگام صحبت کردن چقدر از زبان فارسی درست دور می شوند.

یک روز در حال جدول حل کردن به این فکر افتادم که حل جدول را به صورت ساده تر در کالس انجام بدهم یا بچه ها جمله ها را کامل کنند 

و یا بازی »غلطه آی غلطه« را در کالس اجرا کنیم. با یکی از همکارانم در پایۀ اول در این مورد مشورت کردم و ایشان راهنمایی های خوبی 

به من کردند که در سال آینده دانش آموزان دچار مشکل نشوند.

بعد از راهنمایی همکارم این فعالیت را در کالس انجام دادم. ابتدا در کالس جمله ها را بدون فعل می گفتم و نوآموزان فعل درست 

را بیان می کردند. برای آن ها هم بسیار جذاب بود؛ چون ابتدا از خصوصیت های خوب خودشان شروع کردم. دربارۀ هر کودک 

جمله ای ناقص می گفتم و همۀ بچه ها آن را کامل می کردند. بعد نوبت به جمالتی در مورد کالس و حیاط مدرسه و... رسید. به 

مرور زمان این فعالیت  گسترده تر شد. در حال حاضر جمله سازی شفاهی را با این هدف که بچه ها کلمات را درست بیان 

کنند، انجام می دهیم. برای مثال، من کلمه ای را که برا ی بچه ها جذابیت هم داشته باشد، می گویم؛ مثالً »طوطی« 

در واحد کار علوم، پرندگان. بعد خود بچه ها جمله های جالبی از اطالعاتی که دربارۀ این حیوان دارند بیان 

می کنند. مثال: طوطی بال های رنگارنگ دارد. طوطی پرنده است. طوطی تخم می گذارد و... . همین 

کار را برای واحد کارهای دیگر مانند ریاضی و مهارت های زندگی انجام می دهیم و بارش های 

فکری جالبی در کالس داریم. من هم سعی می کنم جمالت غلط را اصالح کنم. 

جمله های خوب را هم بلند تکرار می کنم تا همۀ نوآموزان آن ها را بشنوند و 

متوجه آن ها بشوند. امیدوارم این فعالیت کالس برای آیندۀ 
نوآموزان مفید باشد.

جملهسازیبدوننوشتن
سمانه جاللی
مربی پیش دبستانی شهدای منطقۀ 5 تهران

با مربیان
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اشاره

نوع نگرش به کودک در قرن جدید با آنچه در اعصار گذشته بوده، بسیار متفاوت است. شناخت کودک و 

نیازهایش موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران، نهادها، ارگان ها و سازمان هایی است که به نحوی دخیل در 

موضوع اند. در این میان، رسانۀ ملی نقشی بسیار تأثیرگذار ایفا می کند. با ساخته شدن فیلم ها و کارتون های 

گوناگون توسط افرادی از کشورهای مختلف دنیا هر روز اثر جدیدی وارد دنیای کودکانه و معصوم فرزندان ما 

می شود. آثاری که گاه با فرهنگ ملی/ قومی/ دینی ما در تضادند. از سوی دیگر، تأثیرپذیری بی چون وچرای 

کودکان از آنچه در فیلم ها و کارتون ها می بینند، رسالت برنامه سازان رسانۀ ملی را در بخش کودک پررنگ تر 

می کند. این عزیزان از یک طرف باید بتوانند جواب گوی این نیاز باال برای پرکردن ساعات فراغت کودکان 

باشند و از طرفی در جهت غنای برنامه ها و تناسب آن با اهداف عالیۀ دینی و فرهنگی و قومی ایرانی تالش 

کنند. عزیزان برنامه ساز با تالش پیگیر خود در صدد غنا بخشیدن به محتوای برنامه های خود جهت مرتفع 

کردن نیازهای تعریف شده برای کودکان هستند و این تالش مستمر بسیار ستودنی است ولی همواره الزم 

است برنامه های ساخته شده مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گیرند تا با اهداف عالیه ای که سازندگان 
آن ها داشته اند، تطبیق بیشتری حاصل کنند. 

آنچه در ادامه به حضورتان ارائه می شود، نگاهی به دو برنامۀ کودک است؛ یکی متعلق به زمان کنونی و 

دیگر به دهه های پیشین. به امید آنکه والدین ما به آنچه کودکانشان می بینند، توجه بیشتری مبذول دارند.

كليدواژه ها: برنامۀ کودک، رسانه، تلویزیون، نمایش

نام برنامه: فیتیله عیدا تعطیله
موضوع برنامه: تلویزیون

نوع برنامه: نمایشی
)ساعت  نمایش: 92/1/3  زمان  تاریخ 

10 صبح(

فیــتیــلهعیــداتعــطیــله
ومــدرســـۀمـــوشها

تحلیلدوبرنامۀکودکسیما
فریبا راستگو

نقد و نظر
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اهداف برنامه
1. آشنایی با رسانه ها

2. چگونگی استفاده از تلویزیون
3. موارد کاربرد تلویزیون

4. نحوۀ نگهداری از تلویزیون

گزارش توصيفی
این برنامه در قالب نمایش با موضوع و متن از قبل تعیین شده 

به حالت زنده در صحنه پخش می شود. تعداد بازیگران آن سه 

نفر است. آن ها با توجه به اهداف و متن اصلی اجازه دارند از 

خالقیت های خود در اجرا بهره ببرند )این نکتۀ مثبتی برای این 
برنامه بود(.

این نمایشنامه دربارۀ چند »وایکینگ« است که با ماشین زمان 

به آینده ای دور وارد شده اند و اکنون در کنار مخترعی زندگی 

آشنا  جدید  فناوری های  با  را  آن ها  باید  اجبار  به  که  می کنند 

کند. داستان بخش مورد نظر از این مجموعه دربارۀ تلویزیون 

است که وایکینگ ها تاکنون آن  را ندیده اند و نحوۀ استفاده از 

آن را نمی دانند. آقای مخترع به آن ها می گوید که نام این وسیله 

با تماشای آن خود را  تلویزیون است و از آن ها می خواهد که 

وایکینگ ها نحوۀ روشن کردن  ابتدا، چون  مشغول کنند. در 

می کنند.  وارد  دستگاه  به  صدماتی  نیستند،  بلد  را  تلویزیون 

بعد از روشن شدن تلویزیون، وایکینگ ها تصاویر پخش شده از 

کانال های مختلف را واقعی می پندارند و گاهی به واکنش های 
اغراق آمیزی دست می زنند.

است  توانسته  جزئیات  این  نوشتن  با  نمایش  این  نویسندۀ 

برداشت های اشتباه کودکان دربارۀ وسایل مختلف موجود را در 

قالبی مبالغه آمیز ولی جذاب برای کودکان مطرح کند. در این 

میان، مواردی که بچه ها هنگام استفاده از تلویزیون باید بدانند و 
به کار بندند به آن ها ارائه می شود.

روش اجرا
روش اجرا به صورت نمایش است که با توجه به پخش مستقیم 

آن گاهی به دلیل اتفاقاتی که از قبل پیش بینی نشده است، 
صورت خالق نیز به خود می گیرد.

ابزار مورد استفاده
وسایل استفاده شده در صحنۀ نمایش: »ماکت تلویزیون، میز 

و صندلی، لباس مناسب وایکینگ ها«

گزارش تحليلی )موارد مثبت و منفی(
گزارش تحليلی 

اجرا  برنامه  کودکان  برای  سال هاست  فیتیله ای  عموهای 

بسیار  حدود  تا  خود  کار  در  که  کرد  اعتراف  باید  و  می کنند 

در  آن ها  کار  در  موجود  مثبت  موارد  بوده اند.  موفق  زیادی 

مقابل موارد منفی کارشان بسیار بیشتر است. اما شاید بتوان 
دو ایراد کلی به  برنامۀ آن ها وارد دانست:

1. گم شدن ردۀ سنی مخاطبان واقعی برنامه

2. پوشش این برنامه در تمام مناسبت های مذهبی و ملی

بسیار  تضادی  دچار  را  برنامه  ساخت  دست اندرکاران  که 
نمایان می سازد.

دربارۀ اشکال اول باید گفت ما نمی توانیم یک برنامه را برای 

تمام مخاطبان در همۀ گروه های سنی در نظر بگیریم. مسلمًا 

یک برنامۀ کودک قوی می تواند همۀ اعضای خانواده را هم پای 

تلویزیون بنشاند اما وظیفه ندارد برای همۀ آن ها خوراک فکری 

تهیه کند. درک و فهم کودک هفت ساله بسیار متفاوت با یک 

بگیریم،  بزرگ تر  را  بازه  این  دوازده ساله است. هر چه  کودک 

آش ما »شله قلمکارتر« می شود )این ایراد به سری جدید برنامۀ 
فیتیله بیشتر وارد است(.

اما اشکال دوم؛ مناسبات موجود در محدودۀ برنامه گاه به ردۀ 

سنی مخاطب این برنامه ربطی ندارد و یا اینکه مناسبت موجود 

و فضایی که طرح آن می طلبد، با ساختار و فضای برنامه منافاتی 

روشن دارد. بنابراین، نباید تنها به علت پوشش این برنامه در این 

ایام خاص هم حرمت مناسبت ها را از بین ببریم و هم اینکه 

مجبور به اجرای برنامه ای شویم که به هیچ عنوان با کاراکترهای 
برنامۀ ما تناسبی ندارد.

در اینجا ما یکی از نمایش های اجرا شده در برنامۀ فیتیله را با 
موضوع »تلویزیون« مورد بررسی قرار داده ایم.

آنچه امروزه برای تمامی دست اندرکاران کار با کودک مسلم 

کودک  در  معنی دار  یادگیری  زمانی  تنها  که  است  این  شده 

صورت می گیرد که موضوع یادگیری نوعی نیاز یا رغبت را در 

حاضر  قرن  اختراعات  از  یکی  به عنوان  تلویزیون  برانگیزد.  او 

به  دیگر  شاید  و  کرده  پیدا  خانواده ها  بین  در  مهم  جایگاهی 

یکی از اعضای خانواده بدل شده است. ساعاتی که کودکان 

ما پای آن می نشینند و از آن یاد می گیرند و بهتر بگوییم تأثیر 

می پذیرند، بسیار بیشتر از زمانی است که با پدر و مادر و مربیان 

خویش و حتی گروه همساالنشان سپری می کنند. پس، این 
جعبۀ جادویی را نباید دست کم گرفت.

در این برنامه، عموهای فیتیله ای سعی می کنند با پرداختی 

تماشای  برای  را که همواره  تذکراتی  بار دیگر  متفاوت،  کامالً  

این بار  اما  بدهند  آنان  به  می شود،  داده  کودکان  به  تلویزیون 

دیگر گوش دادن به این تذکرات برای کودکان ماللت بار نیست 

و مسلمًا بسیار تأثیرگذارتر از توصیه های تکراری قبلی است؛ هر 

چند هیچ مضمون جدیدی ندارد. این توصیه ها به محورهای زیر 
اشاره دارند:
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- نحوۀ صحیح خاموش و روشن کردن تلویزیون. 

تماشای  به  روز  طول  در  می تواند  کودک  که  ساعاتی   -
تلویزیون اختصاص دهد.

- گزینشی که باید برای دیدن برنامه های مناسب سنش به 
کمک بزرگ ترها انجام دهد.

-  فاصله ای که باید در هنگام تماشای تلویزیون با آن داشته 
باشد که به چشم هایش آسیب نرسد.

و ده ها توصیۀ دیگر که بارها و بارها از بزرگ ترها شنیده و 

فراموش کرده است اما این بار با لذت و شادی همراه شده اند، 
انتظار می رود که تأثیرشان پایدارتر باشد.

موارد مثبت
 گروه اجرایی و نمایشی: ساختار و فیزیک بدنی، صدا، 

چهره، چابکی، قابلیت های استفاده از لهجه و گویش های 

برای  مناسب  صدای  قومیت ها(،  به  توهین  )بدون  محلی 
خواندن اشعار و سرودها.

قرن  نوجوان  و  کودک  با  آشنایی  نویسندگان:  گروه   

کودکان  محبوب  شخصیت های  از  استفاده  بیست ویکم، 

قالب های  از  به دور  آموزشی  مفاهیم  انتقال  نمایش ها،  در 

کلیشه ای نصیحت گونه در نمایش ها به گونه ای که استفاده از 

این مفاهیم در انتقال خواسته های کودکان به اولیا بسیار مفید 

واقع شده است و شاید یکی از دالیل استقبال  بزرگ ساالن و 

اولیا از این برنامه انتقال خواسته های کودکان به بزرگ ساالن 
می باشد.

 گروه طراح صحنه و لباس: استفادۀ مناسب از فضای 

محدود استودیو، استفاده از ساده ترین گریم ها و تجهیزات 

کمک نمایشی، رنگ های شاد و دل نشین لباس ها و دکورها؛ 

با  منطبق  کاماًل  دکورها  و  لباس ها  طراحی  که  به گونه ای 
فرهنگ بومی و ایرانی است.

  صدابرداری: مناسب )ضبط صدا در صحنه(

  نورپردازی: مناسب )شفافیت و وضوح مورد نیاز تأمین 
شده است(

موارد منفی
به  خشونت آمیز  رفتار  القای   -

کودکان

پيشنهاد
نوشتن  در  است  بهتر 
دقت  بازیگران  گفت وگوهای 
به کارگیری  از  و  شود  بیشتری 

الفاظ نامناسب پرهیز گردد.

نام برنامه: مدرسۀ موش ها
موضوع برنامه: پرخوری

نوع برنامه: نمایش عروسکی
زمان نمایش: دهۀ 60 تا 70

اهداف برنامه
1. آشنایی کودک با مضرات پرخوری

2. آموزش عادت های غذایی مناسب در کودکان
3. آموزش رعایت نکات بهداشتی در هنگام غذاخوردن

4. آشنایی کودک با مواد غذایی مفید

گزارش توصيفی
کودکی نسل ما، یعنی کسانی که در دهه ها ی60 تا میانۀ 

دهۀ 70 کودک و نوجوان بوده اند، در میان صدای آژیر خطر و 

خاموشی های پی درپی و زیر نور چراغ قوه در پناهگاه گذشت 

اما آنچه از آن روزها به یادمان ماند، حرف های دوست داشتنی 

»کپل« و »دم باریک« و شیطنت های »گوش دراز« و جیغ های 

»نارنجی« بود. »مدرسۀ موش ها« نمایشی عروسکی بود و 

کالسی  در  که  بودند  موش هایی  اصلی اش  شخصیت های 
همراه معلم خود درس می خواندند.

پایۀ شخصیتی هر کاراکتر این نمایش براساس یک ویژگی 
بارز مثبت یا منفی طرح ریزی شده بود.

آنچه هر روز در کالس درس رخ می داد وقایع زندگی بود 

که کودک باید با آن ها مواجه می شد، نحوۀ برخورد با آن ها 

دقیقًا  می کرد.  کسب  آگاهی  درباره شان  و  می آموخت  را 

به خاطر دارم یکی از قسمت های این مجموعه به موضوع 

در  هم  ثابتی  و  خود  به  مخصوص  شخصیت  که  پرخوری، 

مجموعه داشت، اختصاص داشت. در آن روز »کپل« به علت 
ی  ر خو درد پر دلش  و  بود  شده  مریض  زیاد 

می کرد. اتفاق های قصۀ 
آن روز طوری چیده 
که  بودند  شده 
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ریشه یابی و علت یابی مشکل در رأس قرار داشت و پس از آن، 

بیننده به یافتن راهکار رفع مشکل هدایت می شد و در ضمن، 

می شد.  تشریح  برایش  حادثه  این  از  پیش گیری  شیوه های 

»آقا معلم« شخصیت صبور و دانا و متفکری داشت که الگوی 

بود  بود. قصه طوری طرح ریزی شده  برای کودکان  مناسبی 

در  کودکان  پیش بینی  قابل  واکنش های  تمامی  تقریبًا  که 

مواجهه با مشکل در آن دیده می شد و کودک بازخوردهای هر 

عکس العمل را می دید و خود، آگاهانه دست به انتخاب بهترین 
شیوۀ رویارویی می زد.

روش اجرا
و  داستان  با  است  عروسکی  نمایش  به صورت  اجرا  روش 

سناریوی از قبل نوشته شده و ضبط نمایش و پخش آن در زمان 
تعیین شده صورت می گیرد.

ابزار مورد استفاده
وسایل استفاده شده در صحنه نمایش: دکور کالس درس، 

میز و صندلی، تخته سیاه، عروسک ها

گزارش تحليلی )موارد مثبت و منفی(
نزدیک به 32 سال از زمانی که اولین سری مدرسۀ موش ها 

ساخته شد، می گذرد. آن روزها انقالب هنوز جوان بود و آتش 

جنگ شعله ور، اما تمام مشکالت موجود برای تحقق نیافتن 

غم  و  هم  تمام  نبود.  موجهی  دلیل  کودکان  صحیح  تربیت 

دست اندرکاران نظام به ثمر نشاندن و بالیدن آن ها بود تا ایران 
آزاد به وجودشان افتخار کند. 

در آن وادی پرشر و شور جوانانی بودند که دغدغۀ کودک و 

نیازهایش برایشان زمینۀ کار شده بود. خانم مرضيه برومند 
یکی از آنان بود. برومند در خاطرات خود می نویسد:

»مرحوم احمد بهبهانی چند متن اولیه نوشته بود که نیاز 

کم رنگ  و  اندک  شخصیت ها  داشت.  بازنویسی  و  اصالح  به 

بودند. چند شخصیت دیگر اضافه کردیم و طی تمرین آن ها 

از دوران  با تجربۀ ناقصی که  انداختیم. هم زمان خودم  را جا 

کار در کانون داشتم، شروع کردم به ساخت عروسک ها، رضا 

پرنيان زاده هم به کمکم آمد و عروسک ها ساخته شدند. بعضی 

مثل  آمدند،  به وجود  عروسک  ساخت  حین  در  شخصیت ها 
»سرمایی«.

برای موسیقی هیچ نقشی در نظر گرفته نشده بود. اساسًا تا 

آن زمان رسم نبود برنامه های تلویزیونی موسیقی داشته باشند. 

به دنبال  بود »موش موشک«  قرار  از قسمت ها که  برای یکی 

برادرش »دم دراز« راه بیفتد تا به مدرسه برود، یک شعر گفته 

کالغ ها«  و  »اولدوز  برنامۀ  از  هم  را  او  که  عليقلی  از  بودیم. 

می شناختم، خواهش کردم ملودی را برایمان بسازد. عليقلی 

هم ساخت، البته نه با ساز، فقط شعر را بر روی ملودی برایمان 

خواند و راضیه، که صداپیشۀ »دم دراز« بود، آن را خواند. این 

ترانه  تلویزیون  در  عروسکی  پرسوناژ  یک  که  بود  باری  اولین 
می خواند. 

سری اول مدرسۀ موش ها در نه قسمت و در دل یک جنگ، 

به مناسبت بازگشایی مدارس از تلویزیون پخش شد. روز بعد 

از پخش قسمت اول داشتم از کوچه رد می شدم که ناگهان با 

شنیدن صدایی در جا خشکم زد! باورم نمی شد؛ چند دختر 

بچه داشتند در کوچه بازی می کردند و می خواندند: »می رم 

مدرسه جیبام پر از فندق و پسته... موش موشک من می خوره 

غصه که نمی تونه بره مدرسه... آهای مدرسه آهای مدرسه... 

توی کتاباش پر از قصه... می رم مدرسه جیبام پر از فندق و 
پسته...«

خودباوری، خالقیت و نوآوری و میل به پیشرفت و استفادۀ 

زمان  آن  تمامی مشکالت  با  که  باعث شد  از داشته ها  بهینه 

خاطراتی خوش برای کودکان آن دوره خلق شود. مسلم است 

که امروز هم علم و هم امکانات و هم توانمان گسترده تر از پیش 

به خصوص  و  فرهنگی  عرصۀ  در  را  ما  مسئولیت  این  و  است 
تعلیم وتربیت بیشتر می کند.

موارد مثبت
و  اجرایی  توان  عروسک گردان:  و  اجرایی  گروه   .1

و  و گویش های متناسب  لهجه ها  از  باال، استفاده  هماهنگی 
کودکانه

2. گروه نویسندگان: نویسندگان بسیار قوی و همگی آشنا 
به نیازهای کودکان بودند.

3. گروه طراح عروسک و لباس: استفادۀ مناسب از فضای 

ساخت  روش های  ساده ترین  از  استفاده  استودیو،  محدود 

عروسک و هنر دست و تجهیزات کمک نمایشی، رنگ های شاد 

و دل نشین لباس ها و دکورها به گونه ای که طراحی لباس ها و 
دکورها کاماًل منطبق با دنیای کودکانه باشد.

4. صدابرداری: مناسب )ضبط صدا در صحنه(

5. نورپردازی: مناسب )شفافیت و وضوح مورد نیاز تأمین 
شده بود(

موارد منفی
به نظر من مورد قابل ذکری دیده نشد.

پيشنهاد
بهتر است در برنامه سازی های جدید نگاهی دوباره به گذشتۀ 

به  آینده  روبه رشد  حرکت  با  همسویی  باشیم.  داشته  خود 

هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن موفقیت های گذشته و به روز 
کردن آن ها نیست.
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دایرۀ المعارف خردساالن
)ویژۀ كودكان پيش دبستانی و اول دبستان(

نویسنده: سیسل ژوگال
مترجم: مهناز عسگری

ناشر:محراب قلم )تلفن:66490879(
رنگی، مصور، 184 صفحه

پیش دبستان،  سنین  در  خردساالن 
همه چیز  هستند.  پرسش  انواع  از  انبانی 
جای  و  است  شگفتی آور  آن ها  برای 
خصلتی  کودکان  کنجکاوی  دارد.  سؤال 
دست کم  نباید  هرگز  که  است  ارزشمند 
این  در  کودکان  سؤال های  شود.  گرفته 
سن نباید مسخره شود، نباید فقط اسباب  
سر  از   نباید  و  باشد  بزرگساالن  خندۀ 
شود.  داده  پاسخ  آن ها  به  بی حوصلگی 
بسیار ی از اوقات گفتن »نمی دانم« بسیار 
از  اصطالحًا  یا  و  غلط  پاسخ های  از  بهتر 

»سربازکنی« می باشد.
بزرگ ترها،  موارد  بسیاری  در  متأسفانه 
اینکه  توجیه  با  را  کودکان  پرسش های 
»این ها که نمی فهمند« با اطالعات غلط 
از  غافل  می دهند.  پاسخ  افسانه وار،  یا 
اینکه کودکان بسیار بیشتر از آنچه ما فکر 
می کنند.  درک  و  می فهمند  می کنیم، 
پرسش ها باید کاماًل منطبق با واقعیت و با 
زبانی مناسب سن آن ها پاسخ داده شوند. 
جواب هایی  کودکان  سؤال های  برای  اگر 

آمیخته با شوخی، داستان های غیرواقعی 
باشیم،  داشته  غیرعلمی  توجیهات  یا  و 
هر  از  و  می شوند  بزرگ تر  آن ها  وقتی 
پرسش هایشان  پاسخ  دیگری،  طریق 
والدین  به  را  خود  اعتماد  درمی یابند،  را 
محیط های  حتی  و  بزرگ ترهایشان  و 
سلب  این  می دهند.  دست  از  آموزشی 
بچه ها  متقابل  روابط  بر  می تواند  اعتماد 
داشته  مخربی  تأثیرات  بزرگ ترهایشان  و 

باشد. 
و  مناسب  پاسخ های  به  دستیابی  البته 
در حد درک کودکان همیشه آسان نیست 
و  عالقه مند  آماده،  ذهنی  به  احتیاج  و 
باحوصله دارد. گاهی کتاب های داستانی 
موضوع  که  کرد  تهیه  می توان  مناسبی 
متداول  سؤاالت  از  یکی  پاسخ  آن ها 
دنیا  به  زمینۀ چگونگی  در  مثاًل  کودکان، 
چگونگی  و  چیستی  یا  و  کودکان  آمدن 

خلق جهان و خدا، باشد.
این کتاب های داستان به شیرینی و به 
زبانی کودکانه جواب هایی قانع کننده برای 
کودکان خردسال فراهم می کنند.داشتن 
یک کتاب جامع و فراگیر که علم را به زبان 
همواره  دهد  توضیح  کودکان  برای  ساده 

مورد نیاز است.
ویژۀ  خردسال،  دایرۀ المعارف  کتاب 
کودکان پیش دبستانی و اول دبستان، تهیه 
شده است. این مجموعه در هفت بخش 

برای  جایی  خانه  انسان،  بدن  عنوان،  با 
جانوران  تاریخ،  شهر،  در  است،  زندگی 
را  خود  مطالب  جهان  و  دنیا  گیاهان،  و 

دسته بندی کرده است.
تصویرگر،  یک  توسط  بخش  هر 
تصویرسازی شده است. این تصاویر ساده 
و گویا با رنگ های درخشان و زیبایی تهیه 
شده اند. هر صفحه میدانی برای گردش 
بصری کودکان فراهم می کند. مطالب در 
که  شده اند  چیده  به گونه ای  صفحه  هر 
هر کادر، در کنار تصویر مربوطه خوراک 
ذهنی مجزایی برای کودک و مربی فراهم 

می آورد.
هر چند صفحه یک بار، یکی از سؤاالت 
آن ها  پاسخ  همراه  به  کودکان  متداول 
قرمز  خون  »چرا  مثل  است.  شده  آورده 
آب  زیر  چه طور  »ماهی  یا  و  است؟« 
نفس می کشد؟« یا »چرا باید بخوابیم؟« 
فهرست  حاشیۀ  در  سؤاالت  این  فهرست 
کلی کتاب آمده است تا دستیابی به آن ها 

تسریع شود.
کودکانه  شخصیت هایی  بخش،  هر  در 
مطالب  کودک  که  شده اند  طراحی 
آموزشی را با دنبال کردن کارها و رفتارهای 
این  می رود.  جلو  و  می کند  درک  آن ها 
همذات پنداری  به  شخصیت سازی 
کودکان با روند آموزشی و محتوای علمی 
»بدن  بخش  در  مثاًل  می شود.  منجر 

کتاب
جاییبرایزندگیاست

مهسا قبایی

بررسی یک کتاب
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با  آگاتی  »شنوایی:  می خوانیم:  انسان« 
گوش هایش صداهای مختلف را می شنود: 
صداهای نازک مثل صدای گریۀ برادرش و 

صداهای کلفت مثل صدای پدرش.«
در بخش بدن انسان دربارۀ تولد کودک، 
حواس  انسان ها،  تفاوت های  خانواده، 
بیماری ها  و  بدن  ساختمان  پنج گانه، 

می خوانیم: 
»خانه، جایی برای زندگی است« . دربارۀ 
فصل ها،  و  لباس ها  تعطیل،  روز  یک 
ارتباطات  و  موادغذایی،  و  صبحانه 
است  بهانه ای  مباحث  این  می خوانیم. 
برای به ترتیب، آشنایی با ساعت و موقع 
و  لباس ها  جنسیت  بعد  کارها.  انجام 
تناسب آن ها با فصل ها، انواع دسته بندی 
تلویزیون،  رادیو،  و  آن ها  فواید  و  غذاها 

اینترنت، روزنامه و مجالت.
فصل بعدی در شهر است. در این بخش، 
که  متفاوتی  فعالیت های  و  مکان ها  با 
می شویم:  آشنا  می شود،  انجام  شهر  در 
کالس  کتابخانه،  مدرسه،  خیابان، 
فعالیت های  نقاشی،  کالس  موسیقی، 
ورزشی، آتش نشانی، فروشگاه ها، سیرک، 
سینما و موزه. در دو صفحۀ آخر این بخش 
به نشانه هایی از شهرهای گذشته، مانند 
پل های باستان، ستون ها و دیوارها اشاره 
شده و در کنار آن شغل باستان شناسی نیز 

معرفی شده است.

آورده  شکل  این  به  بخش  این  در  کودک 
شده است. »آیا من هم روزی می توانم به 

فضا سفر کنم؟«
هر  شروع  شد؛  گفته  که  همان طور 
تا شده است که  بزرگ  تابلو  با یک  فصل 
نام  به  است  کادری  آن ها  از  گوشه ای  در 
»زیر ذره بین«. در این کادر دربارۀ تصاویر 
موجود در تابلو سؤاالتی مطرح می شود. 
در ضمن در صفحات کتاب، هر از چندی 
بنابر مطلب ارائه شده، کادری با عنوان »آیا 
می دانی؟« ارائه می شود. مانند این مطلب 
در صفحۀ آتش نشان ها: »آیا می دانی برای 
تلفن  شمارۀ  باید  آتش نشان ها  با  تماس 
کادرهایی  در  را گرفت؟« همچنین   125
نوبت  »حاال  عنوان  با  مطالبی  دایره  وار، 
بازی است.« آمده است؛ مثاًل در صفحۀ 
آبی،  کت  »پسر  است:  آمده  خیابان  در 
می خواهد پیاده به مدرسه اش برود. به او 
کمک کن. البته یادت باشد که به عالئم 
کنی.«  توجه  هم  رانندگی  و  راهنمایی 
گاهی در بخشی با عنوان »نوبت توست.« 
دربارۀ عالقۀ بچه ها به موضوع مطرح شده 
»حاال  کادرهای  در  می شود.  سؤال هایی 
صفحه  به  توجه  با  نیز  است«  بازی  نوبت 

یک بازی ساده طراحی شده است.
این کتاب را می توان چندین بار و چند بار 
ورق زد و هر بار از جنبه ای به آن پرداخت و 

الیه های متفاوت آن را کشف کرد. 

این  ابتدای  است.  تاریخ  بعدی  بخش 
بخش با یک صفحۀ بزرگ تا شده است که 
در بخش بیرونی آن به دوره های تاریخی و 
در بخش داخلی به اختراعات تاریخی در 
دایناسورها،  است.  شده  اشاره  دوره  هر 
دزدان دریایی و جنگ های جهانی از دیگر 

مباحث این بخش هستند.
 در فصل جانوران و گیاهان با طبقه بندی 
گیاهان و جانوران و ویژگی های هر کدام 
یک  پروانه ها،  زندگی  می شویم؛  آشنا 
جانوران  درخت،  زندگی  مزرعه،  در  روز 
خشکی و دریا، حشرات، جانوران ساحل 
از مطالب  زمستان  در فصل  و کوهستان 

مفید این بخش هستند.
تاشو،  بزرگ  تابلو  یک  با  نیز  دنیا  فصل 
شروع می شود. صفحه های بیرونی دربارۀ 
صفحه های  در  و  قاره هاست  و  مناطق 
از  بعضی  و  آب و هوا  انواع  دربارۀ  داخل 
شده  آورده  مطالبی  دنیا،  بیشترین های 
چند  در  را  قاره  هر  بخش  این  است. 
صفحه معرفی می کند و دربارۀ ویژگی های 
قاره  هر  گیاهان  و  جانوران  و  آب وهوایی 
اطالعاتی به خواننده می دهد. عنوان دو 
صفحۀ آخر این بخش این است: »باید از 

سیاره مان محافظت کنیم.«
دارد.  نام  »جهان«  کتاب  بخش  آخرین 
رابطۀ  و  نجوم  از  مباحثی  به  بخش  این 
زمین و سیاره های دیگر می پردازد. سؤال 
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كليدواژه ها: مشارکت، مراکز آموزشی، 
کارگاه آموزشی، خانواده

مقدمه
ــان در طول زندگی خویش مراحل  انس
ــر می گذارد. در میان  مختلفی را پشت س
ــان، بعضی  ــی انس ــای زندگ ــۀ دوره ه هم
ــی از  ــد. یک ــی دارن ــل ویژگی های از مراح
ــه هر کودکی  ــت ک این دوره ها زمانی اس
ــور در کالس،  ــتقیم حض برای تجربۀ مس
ــاط  ارتب و  ــوزش  آم ــتن،  نوش ــدن،  خوان
ــنا شدن با  ــتقیم با معلم یا مربی و آش مس
ــی برای  ــاالن در مرکز آموزش ــروه  همس گ
ــن  ــود. ای ــه می ش ــار وارد مدرس ــن ب اولی
ــودک از والدین  ــل اینکه ک ــال ها به دلی س
ــه ای  ــا و عرص ــه دنی ــرد، ب ــه می گی فاصل
ــررات متفاوتی مواجه  ــد، با مق تازه می آی
ــرکت  ــری ش ــع بزرگ ت ــود، در جم می ش
ــی وظایف باید  ــل برخ ــد و در مقاب می کن
ــته  ــتری داش ــئولیت بیش ــاس مس احس
باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. 
ــه در  ــه و مدرس ــط خان ــای محی تفاوت ه
ــش و  ــم و انضباط، پوش ــوری مثل نظ ام
ــنن مختلف از مسائلی هستند  آداب و س
ــژه  ــع به وی ــیاری مواق ــودک در بس ــه ک ک
ــه تطبیق  ــل قادر ب ــال های اول تحصی س
ــت. نقش والدین  ــا همۀ آن ها نیس خود ب
ــودک و  ــی ک ــان در همراه ــارکت آن و مش
ــبب  ــت و س ــیار مؤثر اس راهنمایی او بس
ــه، نگرانی  ــدون دغدغ ــود کودک ب می ش
ــال آرامش، اعتماد و  ــراب و در کم و اضط
ــود را طی  ــیر تحصیلی خ ــان مس اطمین
کند و راه را برای پیشرفت و تعالی خویش 

فراهم سازد. )انجمن اولیا و مربیان، 1388(
ــا در اولین  ــیاری از مهارت ه ــت که بس ــد. باید دانس ــیار مهم ان ــای اولیه بس تجربه ه
ــال های اولیه همۀ  ــتری فرا گرفته می شوند. طی س ــهولت بیش ــال های زندگی با س س
ــب تجربه های دوست داشتنی با دیگران به ویژه از  کودکان نیاز به انگیزه و محرک و کس

طریق خانواده دارند. )مفیدی، 1383(
ــد، تعلیم وتربیت او  ــود می آی ــی کودک به وج ــه در روند زندگ ــا تغییراتی ک ــان ب هم زم
حساسیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا ضروری است که متناسب با رشد کودکان، زمینۀ 
ــود. این امر ایجاب می کند همگام با  ــترش ابعاد یادگیری آنان فراهم ش الزم برای گس
ــد کودک، دو گروه دست اندرکار، یعنی اولیا و مربیان نیز توجه و همکاری بیشتری  رش
داشته باشند و با توجه به نیازهای تربیتی کودکان دامنه و نوع ارتباط خود را گسترش 
ــم آید. لزوم توجه به  ــترده تری فراه ــد تا امکان فراگیری بهتر کودکان در ابعاد گس دهن
ــا و مربیان در  ــارکت اولی ــت مش ــده اس همۀ ابعاد و نیازهای تربیتی کودکان موجب ش

سال های اخیر ابعاد گسترده تری پیدا کند. )وفادار و جوان بخت اول، 1383(
ــرگرمی  ــوند. ورزش یا س ــوب می ش والدین برای فرزندان مهم  ترین افراد جهان محس
دلخواه پدر معمواًل برای فرزندان بهترین است. طرز فکر کودک دربارۀ مدرسه و احساس 
او در این مورد بیشتر مشابه احساس والدین نسبت به مدرسه است. )نیسون، 1390(

ــت کودکی در برقراری ارتباط متقابل  ــارکت والدین در مؤسسات سال های نخس مش
بین خانواده و مؤسسات مؤثر است و موجب برقراری ارتباط با اجتماع بزرگ تر می شود. 

)ابراهیمی قوام، 1388(
ــام میانی مهم تلقی  ــه یک نظ ــن برونر« روابط بین خانواده و مدرس ــۀ »برونف در نظری
ــود. معلمان باتجربه به اهمیت درگیر کردن والدین در آموزش کودکان واقف اند.  می ش
ــی  ــرفت آموزش در یک زمینه یابی، معلمان کمک والدین را به عنوان اولین قدم در پیش
ــواًل برای ایجاد  ــی معم ــته بندی کردند. با این حال، مدارس و مراکز آموزش ــودک دس ک
ــه نقل از  ــتاین، 2002، ب ــه کار نمی برند. )اپس ــای مؤثری ب ــن برنامه ه ــارکت والدی مش

بیابانگرد، 1390(
ــتانی بر اهمیت مشارکت خانواده  ــیاری از الگوها برای آموزش وپرورش پیش دبس بس
توجه و تأکید می کنند. برای مشارکت اولیا و مربیان در برنامه هایی مانند مدارس رجیو 
ــت. به خصوص رویکرد  ــده اس ــطح باالیی ارزش گذاری ش امیلیا و والدروف مکررًا در س
ــه به طور کلی، مبنا و  رجیو امیلیا اهمیت والدین را در زندگی کودک و در جامعۀ مدرس

پایه قرار می دهد. )گاندینی، 1997، به نقل از پرایر و جرارد، ترجمۀ ایمانی(
در این گفتار سعی بر این است که با جست وجو در منابع، راه های ایجاد مشارکت بین 
خانواده و مراکز پیش دبستان، مزایای این مشارکت و همچنین موانع موجود بر سر راه 

مشارکت والدین بررسی شود.

مشارکتمراکزپیشدبستانی
وخانواده
سجاد صفری
کارشناس ارشد آموزش وپرورش پیش دبستانی

آموزش
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راه های ایجاد مشاركت بين مراكز 
آموزشی و خانواده

بازدید از منزل
ــایی  بازدید از منزل فرصتی برای شناس
ــن والدین و  ــادل اطالعات بی ــق و تب عالی
ــی در حمایت از رفتن  ــت و حت مربیان اس
ــد.  ــه می تواند مفید باش ــودک به مدرس ک
ــد از منزل را  ــواده بازدی ــت خان ممکن اس
نپذیرد که در این صورت باید به نظر آن ها 
ــت. به نظر بروس و مگیت1  احترام گذاش

)2001(، استفاده از دو مربی هنگام بازدید از منزل مفید است. یک نفر با کودک بازی 
می کند و تعامل برقرار می سازد و نفر دیگر با دقت به حرف های والدین گوش می دهد.

ارتباط با مراكز سال های نخستين كودكی
ــار می تواند برای  ــن ب ــی برای اولی ــتین کودک ــال های نخس ــذری به محیط های س گ
ــان، که به آن ها  ــه کودکان همراه والدینش ــد. هنگامی ک ــا چالش برانگیز باش خانواده ه
دل بستگی دارند، در محیط حضور می یابند، گذر را راحت تر می بینند و از کشف محیط 
ــاس ناامنی نمی کنند. نقش مربی در این زمان ایجاد اطمینان در  لذت می برند و احس
والدین است؛ به این معنی که کودک آن ها قادر به مقابله با تغییرات شده است. از طریق 
ــنا می شوند و ارتباط اعتمادآمیزی بین  تماس منظم، مربیان و خانواده ها با یکدیگر آش

آن ها شکل می گیرد.
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كنفرانس والدین
ــرفت  ــه های گفت وگو با والدین دربارۀ پیش جلس
ــرای  ــمندی ب ــای ارزش ــان فرصت ه فرزندانش
ــم می آورد.  ــه با آن ها فراه ارتباط دوجانب
ــب والدین  ــای زمانی اغل محدودیت ه
ــن  چنی در  ــد.  می کن ــتاب زده  ش را 
ــان می توانند به ارائۀ  مواقعی مربی
ــد؛ هر چند که  ــات بپردازن اطالع
داشتن ارتباط یک سویه چندان 
ــب  ــت. برای کس اثربخش نیس
ــات  جلس ــه  اینک از  ــان  اطمین
ــر ارتباط  ــی ب ــن مبتن ــا والدی ب
ــبکی شبیه  ــت )س دوجانبه اس
می توانند  ــان  مربی کنفرانس(، 
از مستندات، شواهد تصویری، 
کار  از  ــی  نمونه های و  ــتان  داس
ــل را افزایش  ــه تعام ــودکان - ک ک
می دهد - استفاده کنند. از والدین 
ــه در ارائۀ این  ــت ک نیز می توان خواس
نمونه ها سهیم شوند. در این کنفرانس ها 
ــز و  ــاری مراک ــات ج ــت اقدام ــتر ماهی بیش

چگونگی گسترش آن ها بیان می شود.

كار پوشۀ یادگيری
هال و همکاران )2001(، مدارک و اسناد را 
مهم ترین ابزار ارائۀ اطالعات به والدین دربارۀ 
ــودک می دانند.  ــی ک ــی از زندگ جنبۀ مبهم
ــد در درک ماهیت آنچه  این اطالعات می توان
کودک انجام داده است، به همان اندازۀ کمک 
به والدین در درک و فهم هدف حفظ گزارش ها 
ــای انجام این  ــود. یکی از روش ه مفید واقع ش
کار ساختن کارپوشۀ یادگیری برای کودکان 
است که در بدو ورود به مؤسسه و رفتن به 
ــود. برای  کالس باالتر مفید واقع می ش
افزایش کار مشارکتی، خانواده ها باید 
ــه  ــدن در تدوین کارپوش ــهیم ش ــه س ب
ــواهد  ش ــوند.  ش ــویق  تش ــری  یادگی
ــی  ــکل های متفاوت ــه ش ــوان ب را می ت
ــاهده،  ــت، مش ــل تصاویر، یادداش مث
ــا همکاری  ــودک ی ــی از کار ک نمونه های
کودک با سایر اعضای خانواده یا مربیانی 
ــد تهیه کرد. با  ــه رویدادها را ثبت می کنن ک
ــکاری در جمع آوری  ــویق خانواده ها به هم تش
ــش هماهنگی در  ــز بخ ــا، آن ها نی ــت رویداده و ثب
ــو دربارۀ  ــد که گفت وگ ــوند و درمی یابن ــد می ش ــن فراین ای
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ــت که روش ارتباط یک جانبه در  ــتندات اس ــان بهتر از ارائۀ صرف مس تحول کودکانش
اطالع رسانی یا آموزش خانواده هاست.

جلسات ارائۀ اطالعات و كارگاه های آموزشی
ــای مفید برای  ــت. گردهمایی ه ــادل اطالعات اس ــارکت تب ــر اصلی ایجاد مش عنص
ــد نیازها به طور  ــن از موقعیت بای ــان یافت ــرای اطمین ــت. ب ــترک اس یادگیری های مش
ــات مطرح گردند تا مشارکت والدین  ــوند و در قالب جلس ــایی و تعیین ش دقیق شناس
ــی،  ــذب ضعیف والدین به کارگاه های آموزش ــد. یکی از دالیل ج ــه حداکثر خود برس ب
ــت. بنابراین، چالش  ــبک معلم محور اس تأکید بیش از حد در گفتن چگونگی کار به س
ــارکت و حل مسئله است. کارگاه های  ــاتی مبتنی بر تساوی مش مربیان برگزاری جلس
ــی فرصت هایی را برای والدین فراهم می کند تا دربارۀ جوانب یادگیری یا رشد و  آموزش
ــان اطالعاتی کسب کنند. انتخاب موضوع به نیازها و تقاضای والدین  تحول فرزندانش
ــتگی دارد. برای رفع این نیازها به حداکثر رساندن حضور والدین و مشورت با آنان  بس

در خصوص محتوای کارگاه ها حیاتی است.

ویدئو - تصویر شبيه سازی شده
ــارب یادگیری کودکان  ــن و مربیان در تأمل بر تج ــی را برای والدی ــن کار فرصت های ای
ــت کردن مربی و  ــاه از فعالیت کودک و صحب ــان دادن فیلمی کوت ــم می آورد. نش فراه
ــود و آن ها را  ــان خاطر در والدین می ش ــراه فیلم باعث ایجاد اطمین ــح دادن هم توضی
ــنودی و فعالیت  ــد. والدینی که نگران ایمنی، خش ــری درگیر می کن ــت یادگی در فعالی
ــرگرم بازی و فعالیت و تعامل با دیگر  ــتند با دیدن فیلم بچه ای که س ــان هس فرزندانش

بچه هاست مطمئن می شوند که از کودک آن ها به خوبی مراقبت به عمل می آید.

رویدادهای درون خانواده
ــابه  ــرت ها و مواقع مش ــن، کنس ــب اوقات رویدادهای خانوادگی بر روزهای جش اغل
ــت. مدیران می توانند از این رویدادها برای ارتقای مشارکت با خانواده ها به  متمرکز اس
ــتفاده کنند که موجب حمایت از یادگیری و رشد و تحول در زمینۀ وسیع تر  طریقی اس

شوند.

خبرنامه ها
ــاری، رویدادها و موفقیت ها  ــارۀ موضوع های ج ــال خبرنامه ها به طور منظم درب ارس
ــد و برای  ــا و اجتماع باش ــا خانواده ه ــاس ب ــرای حفظ تم ــد ب ــیوه ای مفی ــد ش می توان
ــندگان آن از  ــت نویس ــرد فراگیر در خبرنامه ها، الزم اس ــتن یک رویک ــان از داش اطمین
ــند و خبرنامه ها در سطحی وسیع بین مردم  ــه، خانواده یا اجتماع باش اعضای مؤسس
ــانی می توان خبرنامه ها را به ابزاری برای انتقال روزانۀ موضوعات،  ــود. به آس توزیع ش
ــابه تبدیل کرد. عالوه بر این،  روزهای خاص، اطالعات مربوط به تعطیالت و موارد مش
می توان از همکاری اعضای خانواده و ارائۀ گزارش هایی در مورد رویدادهایی جدید در 
ــنواره های فرهنگی و اطالعاتی دربارۀ خدمات مراکز و... در خبرنامه  خانواده ها، جش

بیان کرد.

اطالعات مربوط به مؤسسه
بسیاری از جنبه ها و ابعاد مؤسسه ممکن است برای والدین مبهم باشد. برای مثال، 
ترتیب متفاوت اتاق ها در محیط مؤسسه که براساس سن و نوع فعالیت تعیین می شود 
ــت در گروه خاصی قرار بگیرد. برای رفع ابهام  ــن خود مجبور اس و کودک با توجه به س
ــورهایی را که جزئیات سازمان دهی و امور جاری هر اتاق، نوع فعالیت و  می توان بروش

ــد و تحول در آن آمده است در  مراحل رش
اختیار والدین قرار گیرد تا باعث اطمینان 
ــوان  ــن می ت ــود. همچنی ــان ش ــر آن خاط
ــاط  ــراری ارتب ــارۀ برق ــنهادهایی درب پیش
ــیلۀ این  ــودک در خانه به وس ــا ک ــازی ب و ب

بروشورها برا ی خانواده ها بیان کرد. 

یادگيری در خانه
ــالگی  ــه س ــا س ــد ت ــدو تول ــودکان از ب ک
ــیاری در خانه یاد می گیرند.  چیزهای بس
ــت خانواده  ــن یادگیری محصول حمای ای
ــی کودکان  ــت. وقت ــتن اس و نیاز به دانس
ــی می روند، اهمیت  ــات آموزش به مؤسس
ــد. مربیان  ــارب کودکی پابرجا می مان تج
ــکاری کنند  ــن باید با یکدیگر هم و والدی
ــروری در کودکان ایجاد  تا مهارت های ض
ــود. همکاری اثربخش با خانواده برای  ش
ــه زمینه های پنهانی  ــت یابی مربیان ب دس
ــازد، حیاتی  ــودک را می س ــی ک ــه زندگ ک
ــه به نیاز  ــت. مربیان می توانند با توج اس
ــان در خانه  ــرای کار با کودکانش والدین ب
ــرار دهند.  ــا ق ــار آن ه ــی را در اختی منابع
ــان اندازه که بیانگر توجه و  این کار به هم
ــت می تواند  ــت آن ها از خانواده اس حمای

ارتباط خانه و مدرسه را بهبود بخشد.

درگير ساختن خانواده و اجتماع 
در محيط یادگيری

بسیاری از خانواده ها احساس می کنند 
ــی مؤسسات، باید  ــات آموزش که در جلس
نقش آنان را در محیط یادگیری به رسمیت 
بشناسند. ارائۀ تصاویری از خانواده ها در 
جلسات آموزشی می تواند در دستیابی به 
هدف و نشان دادن این نکته به کودکانی 
که خانواده هایشان ارزشمند هستند مفید 
باشد. کتابی که هر صفحۀ آن توسط یک 
ــود می تواند برای  ــواده تکمیل می ش خان
ــود.  کودکان و خانواده ها نمایش داده ش
برای پر کردن شکاف بین مؤسسه و خانه، 
ــویق شوند تا تکالیفشان  کودکان باید تش
ــام دهند.  ــکاری خانواده ها انج ــا هم را ب
ــتادن کارهای کودک به  در عین حال فرس
خانه، فرصت هایی را برای آشنایی والدین 
ــی آورد. بازدیدهای  ــم م ــه فراه ــا مؤسس ب
آموزشی برای درگیر کردن والدین و به ویژه 
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ــت. فعالیت های  ــد اس ــیار مفی پدران بس
ــوت از اعضای خانواده در  دیگر مانند دع
فعالیت ها و جلسه ها، خواندن کتاب برای 
ــر، جمع آوری  ــودکان، ایفای نقش مدی ک
ــه و کمک در ارائۀ خدمات برای جلب  ِاعان
همکاری خانواده ها در محیط می باشند. 

مزایای مشاركت مؤثر بين مركز 
پيش دبستان و خانواده

ــر  ــواده تأثی ــن و خان ــارکت والدی  مش
در  ــوز  دانش آم ــت  موفقی ــر  ب ــیاری  بس
ــل دارد. والدینی  دوره های بعدی تحصی
ــد مایل اند  ــارکت دارن ــه در مدارس مش ک
ــه  ــند که در مدرس ــته باش فرزندانی داش

روبه راه باشند و خوب پیشرفت کنند.
ــوز  ــرفت دانش آم ــت و پیش  در موفقی
ــگ، نژاد،  ــا فرهن ــاط ب ــاناتی در ارتب نوس
ــی و اقتصادی  ــرایط اجتماع قومیت و ش
وجود دارد. والدینی که در خانه و مدرسه 
ــرایطی  ــر ش ــت ه ــد، تح ــارکت دارن مش
ــردن  ــر ک ــه پ ــان ب ــا و تجربیاتش زمینه ه
ــن موفقیت ها و  ــن ای ــکاف بی فاصله و ش

پیشرفت ها کمک می کند.
ــر  ــه، تأثی ــن در خان ــارکت والدی  مش
ــا  ــودکان دارد ت ــر ک ــتری ب ــر و بیش مهم ت
ــارکت والدین در فعالیت های مبتنی  مش
بر مدرسه. سپری کردن اوقاتی تک به تک 
ــی  ــودکان، از نظر فرهنگی و آموزش ــا ک ب

غنی ترین اوقات برای آن هاست.
ــود را در برنامه های  ــه خ ــی ک  والدین
ــودکان خود  ــتانی ک ــی پیش دبس آموزش
را  ــان  فرزندانش ــد،  می دهن ــارکت  مش
ــتان  ــور موفقیت آمیزی روانۀ کودکس به ط
ــارکت والدین  ــد. مش ــتان می کنن و دبس
ــیب زایی کمتر  ــه را به مکانی با آس مدرس

تبدیل می کند.
 در صورتی که والدین راهنمایی الزم 
در کار کردن با فرزندانشان را به طور مؤثر 
ــند، همکاری در انجام  دریافت کرده باش
ــت.  ــوز مفید اس ــرای دانش آم ــف ب تکالی
ــه را  ــارکت والدین یادگیری در مدرس مش

تقویت می کند و سرعت می بخشد. 
ــی  فرهنگ ــای  تفاوت ه ــود  وج  
ــا  ــود را ب ــه خ ــی ک ــر خانواده های ــاد ب زی
ــارکت  ــان مش ــرورش کودکانش آموزش وپ

ــان و  ــذارد. معلم ــر می گ ــد، تأثی می دهن
ــای  ــرای تفاوت ه ــت ب ــدارس می بایس م
ــوند و زمانی که  خانواده ها ارزش قائل ش
ــزی می کنند،  ــرای خانواده ها برنامه ری ب

این تفاوت ها را به خاطر داشته باشند.
ــی  ــد زمان ــان داده ان ــات نش  تحقیق
ــی  آموزش ــای  رویداده در  ــن  والدی ــه  ک
مشارکت داده می شوند، دانش آموزان در 
مهارت های ریاضیات و خواندن و نوشتن 

پیشرفت می کنند.
ــه و  ــا، مدرس ــه خانواده ه ــی ک  زمان
ــا یکدیگر کار می کنند، موفقیت  جامعه ب

بیشتر دانش آموز حاصل می شود.
ــردن  ک ــرادی  انف و  ــی  اختصاص  
ــه برای مشارکت موفق  برنامه های مدرس
ــه ضروری است. )پرایر و  والدین - مدرس

جرارد، 1388(.

استانداردهای یک مشاركت مؤثر 
بين خانواده و مراكز آموزشی

ــه منظم،  ــن خانه و مدرس ــاط بی  ارتب
دوجانبه و معنی دار است

 مهارت های والدین ارتقا داده شده و 
پشتیبانی می شود

 والدین نقش سازنده ای در کمک به 
یادگیری دانش آموزان ایفا می کنند

ــه از والدین استقبال شده   در مدرس
ــت  ــان درخواس ــاری آن ــت و همی و حمای

می شود
ــن در تصمیم گیری هایی که بر   والدی
دانش آموزان و خانواده ها تأثیرگذار است 

شرکای کاملی هستند
 از منابع جامعه برای تقویت مدارس، 
ــوزان  دانش آم ــری  یادگی و  ــا  خانواده ه
ــرارد،  ج و  ــر  )پرای ــود  می ش ــتفاده  اس

.)1388

كار كردن با والدین پرتوقع
ــی معلمان با والدین پرتوقع مواجه  گاه
ــت والدینی  ــوند. این ها ممکن اس می ش
ــند که مربیان و مدرسه را تحت فشار  باش
قرار می دهند تا آنچه را آن ها می خواهند 
ــت دقیقًا  ــا ممکن اس ــد. آن ه ــام ده انج
منتقد معلم یا مدرسه باشند، باعث شوند 
ــرمندگی  ــاس ش ــی گرفتار احس هر کس

ــود بگیرد.  ــت دفاعی به خ ــود و یا حال ش
ــد  ــراد می توان ــه اف ــار این گون ــوۀ رفت نح
ــارکت مؤثر ایجاد کند  موانعی را برای مش

)پرایر و جرارد، 1388(.

نتيجه گيری
انسان در طول زندگی مراحل مختلفی 
ــن  ای ــان  می در  ــذارد.  ــر می گ را پشت س
ــرای اولین بار  ــا زمانی که کودک ب دوره ه
ــل  ــود به دلی ــی می ش ــط آموزش وارد محی
ــیوۀ  ــه در محیط و ش ــادی ک ــرات زی تغیی
ــد از اهمیت  ــودک رخ می ده ــی ک زندگ
خاصی برخوردار است. مشارکت والدین 
ــن مراکز  ــودکان و همچنی ــان، ک ــا مربی ب
ــوان  به عن ــد  می توان ــتان  دبس از  ــش   پی
ــد تا  ــده به کودک باش ــی یاری دهن عامل
ــار بیاید و  ــد کن ــا محیط جدی ــر ب راحت ت
ــر چند در  ــا آن تطبیق دهد. ه ــود را ب خ
ــواده و مراکز  ــن خان ــارکت بی ــیر مش مس
ــود دارد اما والدین  ــی موانعی وج آموزش
ــی می توانند به شیوه های  و مراکز آموزش
ــته باشند.  ــارکت داش مختلفی با هم مش
ــه بیش  ــواده و مدرس ــارکت بین خان مش
ــم و حیاتی  ــی برای کودک مه ــر کس از ه
ــه هدف اصلی  ــت اما در عین حال ک اس
مشارکت بین خانواده و مدرسه کمک به 
ــت خانواده و مدرسه  پیشرفت کودک اس
ــرای  ــارکت ب ــن مش ــد از ای ــز می توانن نی
پیشبرد اهداف خودشان استفاده کنند.

پی نوشت 
1. Bruce & meggit

منابع
ــی تربیتی، ویرایش،  ــماعیل؛ روان شناس ــرد، اس 1. بیابانگ

تهران، 1390.
ــارکت خانواده در  ــر؛ جرارد، مورین آر؛ مش 2. پرایر، جنیف
ــی ایمانی،  ــم: عل ــتانی، مترج ــرورش پیش دبس آموزش وپ

انجمن اولیا و مربیان، تهران، 1388.
ــودکان،  ــت ک ــتمی؛ تربی ــن رس ــی و حس ــعیدی، عل 3. س

تمرین، مشهد، 1387.
ــال های  ــارکت والدین در س ــن؛ مش ــد، دمی ــز جرال 4. فیت
ــری ابراهیمی قوام،  ــتین تحصیل فرزند، مترجم صغ نخس

انجمن اولیا و مربیان، تهران، 1387.
ــش، تهران،  ــوزش خانواده، پوی ــده؛ آم ــدی، فرخن 5. مفی

.1383
ــروزی تحصیلی  ــلی جی؛ نقش اولیا در پی ــون، لس 6. نیس
ــا و مربیان،  ــت کدیور، انجمن اولی ــدان، مترجم: نعم فرزن

تهران، 1390.
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نقاشی برای کودکان فقط وسیلۀ بیان برای تجزیه و تحلیل یا توضیح و تشریح موجودات و 
اشیا نیست بلکه وسیله ای برای بیان زندگی عاطفی آن هاست. هنگامی که کودک با آزادی 
و به دلخواه خود به نقاشی می پردازد، در واقع، حالت روحی و روانی و احساسات زمان 
حاضر و نیز احساسات و تحریکات ریشه دار و ژرف تر خود را بیان می کند. بدین ترتیب، در 
حالی که از بیان تجاربش احساس رضایت می کند، خطوط مخصوص شخصیتش را نیز 

هویدا می سازد. 

شکل انسان
کودک وقتی شکل آدمی را می کشد، قبل از هر چیز شکل خود و یا درکی را که از بدن و 
تمایالتش دارد بیان می کند. در واقع، بین بعضی خطوط آدمک نقاشی شده و خصوصیات 
روانی و جسمی کودکی که آن را کشیده است، ارتباط های مشخصی وجود دارد. اگر آدمک 
در مجموع هماهنگ باشد، احتمال بسیاری وجود دارد که کودک کاماًل سازگار باشد. 
برعکس، اگر آدمک مثاًل در اندازۀ خیلی کوچک و یا در گوشه ای از کاغذ کشیده شده 

باشد، به معنای آن است که کودک خود را کم ارزش و از دیگران پایین تر می داند.
در نقاشی، فقدان دست و بازو نیز عالمت کم  بهادادن به خود و عدم امنیت است؛ زیرا 
دست و بازو که در نقاشی کشیده نشده اند، همان وسایلی هستند که امکان عمل کودک 
را در محیط پیرامون او فراهم می آورند. در ادامه، به طور خالصه، نمادهای اصلی اندام را 

معرفی می کنیم.
سر: معرف مرکز شخصیت و قدرت فکری و هوش و عامل اصلی کنترل فشارهای درونی 
است. کودکان همیشه سرهای بزرگ ترسیم می کنند ولی اگر سر زیاد بزرگ باشد، نشانگر 

آن است که »من« کودک بیش از حد طبیعی است.
پرخاشگر  کودکان  می شود.  کشیده  تنها  اغلب  دارد،  اهمیت  بسیار  چون  صورت: 
خجالتی،  کودکان  حالی که  در  می کنند؛  ترسیم  بزرگ  اغراق آمیز  حد  به  را  آن  جزئیات 
جزئیات را در نظر نمی آورند و فقط دایرۀ صورت را ترسیم می کنند و به ندرت صورتی را از 

نیم رخ می کشند.
دهان و دندان: معنی نیاز به مواد خوراکی را نمایان می سازد و به معنی پرخاشگری و یا 
در ارتباط با مسائل جنسی هم هست. لب های بسته نشان دهندۀ تنش و فشار و چانه  نماد 

قدرت مردانگی است.
چشم ها: دنیای درون نقاش و اجتماعی بودنش را نشان می دهند. کودکان خودپسند 
چشم ها را با حالت های درنده و وحشی می کشند. چون چشم ها ارزش زیبایی نیز دارند، 

دخترها چشم های هم جنس خود را خیلی بزرگ می کشند.
بينی: در بعضی مواقع ممکن است نشان دهندۀ مشکالت جنسی باشد.

باالتنه: اگر باریک و الغر کشیده شود، مشخص کنندۀ این است که کودک از اندام خود 
ناراضی است و یا از چاق شدن و بزرگ شدن می ترسد. در مواردی دیگر، باالتنه ممکن 

است نشان دهندۀ ضعف جسمانی واقعی باشد.

منابع
1. واثقی، مینو، آموزش هنر در دورۀ ابتدایی، روان.

2. کوثری، مجید، آموزش خانواده، 1384.

نقاشیوشخصیتکودکان
نسرین قلمی 

آموزگار و مربی، منطقۀ 5 تهران

با مربیان

41 |  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ ششم |  شمارۀ ١ |  پاییز ١3٩3



اشاره
اگر بخواهیم در قرن بیست ویکم، که درصد قابل توجهی از قدرت کشورها در نیروی انسانی آن ها نهفته 
است، به پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی نایل شویم، 

به شخصیت های رشد یافته، مغزهای اندیشمند و دست های ماهر و توانا نیازمندیم.
از دیرباز، متخصصان تربیتی به نقش عوامل محیطی و ژنتیکی در تربیت افراد توجه خاصی داشته اند 
و توجه به هر دو بعد جسمی و روانی انسان را سرلوحۀ برنامه های تربیتی خود قرار داده اند اما همواره این 
سؤال مطرح بوده است که در سال های محدود عمر هر فرد، از چه زمانی باید او را در مسیر تعلیم وتربیت 
ــتند  ــر اهمیت آموزش در نوجوانی و جوانی تأکید داش ــال نظریه پردازان مختلف ب ــال های س قرار داد. س
ــب اطالعات افزون تر، نظریه پردازان را بر آن داشت تا آموزش های  ــتر برای کس اما کم کم نیاز به زمان بیش

رسمی را از دوران کودکی آغاز کنند.
ــازند )کول،  ــاس1 و سرنوشت س ــال های اولیۀ زندگی حس ــدند که س ــان نیز کم کم متقاعد ش روان شناس
1389: 13(. در صورتی که امکانات صحیح و محیط تربیتی سالم در اختیار کودکان قرار گیرد، می توان با 

برنامه ریزی های مدون از آموزش رسمی در آموزش وپرورش کودکان سنین پایین بهره گرفت.
ــاختند که چنانچه قبل از شش سالگی از  ــکار س ــیاری در اروپا و آمریکا این حقیقت را آش تحقیقات بس
ــرار گیرند، در  ــازنده ق ــد و کودکان در معرض تجارب و فعالیت های س ــان دقت الزم به عمل آی ــرف مربی ط
آینده نه تنها از بسیاری از مشکالت رفتاری آن ها جلوگیری می شود )پتیت و بتیز2، 1994( بلکه به مقدار 
ــون3، 1995( و از بسیاری از نابسامانی های  ــی آن ها افزایش می یابد )پترس ــد هوش قابل مالحظه ای رش

عاظفی شان جلوگیری به عمل خواهد آمد )عباسی، 1382: 24(.
ــیر پژوهش های انجام شده، متخصصان علوم تربیتی را به این سمت هدایت کرد که دوران آموزش و  س
پرورش پیش از دبستان )یعنی همان دوران اولیۀ زندگی انسان( نقش حساس و تعیین کننده ای در آیندۀ 

مژده طباطبایی
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی مشهد

بررسیمیزانآگاهی
مـدیــرانمـدارسازاهدافآموزشی

پژوهش
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کودکان دارد. پس از این تحقیقات، نقش و اهمیت 
ــرورش برای  ــمی آموزش وپ ــام رس ــک نظ ــاد ی ایج
ــاله مورد توجه متخصصان  ــه تا شش س کودکان س

علوم تعلیم وتربیت قرار گرفته است.

دوره  ــی،  آموزش ــداف  اه كليدواژه هــا: 
پیش دبستانی، مدیران مدارس

بيان مسئله
ــتان  ــروزه آموزش وپرورش در دورۀ پیش از دبس ام
ــان آموزش های  ــش روزافزون متقاضی به دلیل افزای
ــای  ضرورت ه ــاغل،  ش ــن  والدی ــاز  نی دوره،  ــن  ای
آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته مورد 
ــی از این  ــت. البته هدف اساس توجه قرار گرفته اس
دوره تنها نگهداری و مراقبت از کودک و بیان کردن 
ــت بلکه آماده کردن کودک  ــی نیس برنامه های درس
ــی، اجتماعی  ــمی، ذهنی، عاطف ــد جس برای رش
ــا و  ــرای فعالیت ه ــق اج ــودک از طری ــی ک و پرورش

برنامه های مفید و سازنده است.
ــه  ک ــد  داده ان ــان  نش ــددی  متع ــات  تحقیق
ــه ای  مرحل ــتان  دبس از  ــل  قب ــرورش  »آموزش وپ
ــی، عاطفی و  ــمی، ذهن ــد قوای جس ــت که رش اس
ــگ و متعادل  ــودکان را به طور هماهن ــی ک اجتماع
ــدی، 1388: 22( و می تواند  تأمین می کند« )مفی
ــی و رفتاری کودکان  بر عملکرد اجتماعی، تحصیل

تأثیر بگذارد.
ــکل گیری  ش ــدای  ابت از  ــز  نی ــا  م ــور  کش در 
ــتان، بنا به اقتضائات  ــرورش قبل از دبس آموزش وپ
ــودکان برای آن  ــی، اقتصادی و نیازهای ک اجتماع
ــت. در آخرین  ــده اس ــددی تعریف ش ــداف متع اه
ــورای تغییر نظام آموزش وپرورش ضمن  مرحله، ش
تأکید بر گسترش مراکز پیش دبستانی و نیز بهبود 
ــمی -  ــت آن ها هدف های این دوره را 1. جس کیفی
ــی و 4. اجتماعی  ــناختی، 3. عاطف حرکتی، 2. ش
ــت که  ــی را در نظر گرفته اس ــرده و اصول ــن ک تعیی

شامل موارد زیر می شود.
1. تقدم پرورش بر آموزش، 2. توجه به تفاوت های 
ــمی -  ــت جس ــه به بهداش ــودک، 3. توج ــردی ک ف
ــی کودک، 4. توجه به بازی و فعالیت در تنظیم  روان
ــکار و تخیل.  ــرورش خالقیت، قوۀ ابت ــه، 5. پ برنام

)عسکریان، 1379(
ــاس  ــتانی از دوره های مهم، حس دورۀ پیش دبس
ــت.  ــردی و اجتماعی آدمی اس ــر در زندگی ف و مؤث
دوره ای است که به سبب وضع زیستی، اجتماعی 
ــایر دوره های تحصیلی  ــدگان با س ــی فراگیرن و روان

ــتراک ها و تفاوت هایی دارد. دورۀ پیش دبستان  اش
ــازماندهی،  ــه برنامه ریزی، س ــت ک دورۀ مهمی اس
ــه ای را برای تحقق  ــری و هماهنگی همه جانب رهب
ــت  ــلم اس ــد و آنچه مس ــن دوره می طلب ــداف ای اه
ــاز به آگاهی و  ــتانی نی مدیریت یک مرکز پیش دبس

تخصص و اطالع  از اهداف این دوره دارد.
از این رو، مسئلۀ اساسی این پژوهش آن است که 
میزان آگاهی مدیران دورۀ پیش دبستانی نسبت به 

اهداف آموزشی این دوره چگونه است.
ــد مهارت های  ــش متغیرهایی مانن ــن پژوه در ای
ــمی - حرکتی، مهارت های شناختی، پرورش  جس
ــای اجتماعی مورد  ــه و رفتار عاطفی، رفتاره روحی

بررسی قرار گرفته اند.
ــت اندرکاران  ــش می تواند به دس ــج این پژوه نتای
ــی در دورۀ  و درس ــی  آموزش ــزی  برنامه ری ــر  ام در 

پیش دبستان کمک کند.

اهميت و ضرورت پژوهش
کودکان پیش دبستانی قشر عظیمی از جمعیت 
ــا انتظار  ــد و از آن ه ــکیل می دهن ــا را تش ــور م کش
ــئولیت  ــده ای نه چندان دور مس ــه در آین می رود ک
عظیم و سنگین ادارۀ مملکت را عهده دار شوند. از 
طرف دیگر، استقبال روزافزون والدین برای شرکت 
فرزندانشان در این دوره ها، که در واقع اولین مرحله 
از آموزش رسمی کودکان آن هم در مراحل حساس 
ــد، اهمیت پرداختن به موضوع را دو  ــد می باش رش
ــت. به سبب بار مالی سنگینی که  چندان کرده اس
به دوش والدین و حتی مراکز پیش دبستانی است، 
به کارگیری امکانات متعدد، نیروی انسانی و ساعات 
ــودکان در این کالس ها طی می کنند،  زیادی که ک
ــی و در جهت اهداف این  ــد قابل توجیه و منطق بای
ــد. در غیر این صورت چنین دوره هایی  دوره ها باش

نامعقول و غیرمنطقی به نظر می رسند.
ــدازه در طراحی  ــه ان ــر، اینکه تا چ ــرف دیگ از ط
ــی و  ــد علم ــول و قواع ــن دوره اص ــزی ای و برنامه ری
ــای مورد  ــی رود و محتوا و روش ه ــه کار م صحیح ب
استفاده در آن به رشد، شکوفایی و پرورش کودکان 
ــتان کمک  ــاختن آن ها برای ورود به دبس و آماده س
می کند مسئله ای در خور بررسی است. لذا بررسی 
فعالیت های دورۀ پیش دبستانی می تواند اطالعاتی 
ــی  ــن دوره و چگونگ ــوزش ای ــت آم ــون کیفی پیرام
ــی در میزان تحقق  عملکرد مدیران و مربیان آموزش
ــئوالن و  ــی این دوره را در اختیار مس اهداف آموزش
محققان قرار دهد. از بعدی دیگر، تحقیقات کافی 
ــور در این زمینۀ خاص صورت نگرفته است  در کش

در صورتی كه امکانات 
صحيح و محيط 
تربيتی سالم در 

اختيار كودكان قرار 
گيرد، می توان با 

برنامه ریزی های مدون 
از آموزش رسمی 

در آموزش وپرورش 
كودكان سنين پایين 

بهره گرفت

43 |  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ ششم |  شمارۀ ١ |  پاییز ١3٩3



ــن خود به اهمیت موضوع و ضرورت انجام این  و ای
پژوهش می افزاید. نتایج این پژوهش می تواند مورد 
استفادۀ برنامه ریزان آموزشی و درسی برای طراحی 
ــب با مفروضات، اصول و  و تدوین محتوایی متناس
ویژگی های دورۀ آمادگی، که همۀ جوانب را در نظر 
داشته باشد، قرار گیرد و مربیان و کارشناسان را در 
تصمیم گیری و برنامه ریزی هر چه بهتر یاری کند. 
همچنین پژوهشگران بعدی نیز می توانند از نتایج 
ــتناد  ــتفاده کنند و به نتایج آن اس ــن تحقیق اس ای
ــده ای را برای تحقق هر  ــنهادهای ارزن ورزند و پیش

چه بهتر اهداف آموزشی این دوره ارائه کنند.

اهداف پژوهش
ــی مدیران  ــزان آگاه ــی می هــدف كلــی: بررس

دورۀ پيش دبستان 
دورۀ مهمی است 
كه برنامه ریزی، 
سازماندهی، 
رهبری و هماهنگی 
همه جانبه ای را برای 
تحقق اهداف این دوره 
می طلبد و آنچه مسلم 
است مدیریت یک 
مركز پيش دبستانی 
نياز به آگاهی و 
تخصص و اطالع  از 
اهداف این دوره دارد

مدارس دوره پیش دبستانی به اهداف آموزشی این 
ــداف فرعی زیر  ــتای این هدف، اه دوره که در راس

مدنظر ند.
ــدارس دورۀ  ــی مدیران م ــی میزان آگاه 1. بررس
ــای  ــرورش مهارت ه ــه پ ــبت ب ــتانی نس پیش دبس

جسمی - حرکتی کودکان در این دوره.
ــدارس دورۀ  ــی مدیران م ــی میزان آگاه 2. بررس
ــای  ــرورش مهارت ه ــه پ ــبت ب ــتانی نس پیش دبس

شناختی کودکان در این دوره
ــدارس دورۀ  ــی مدیران م ــی میزان آگاه 3. بررس
ــه و رفتار  ــرورش روحی ــبت به پ ــتانی نس پیش دبس

عاطفی کودکان در این دوره
ــدارس دورۀ  ــی مدیران م ــی میزان آگاه 4. بررس
پیش دبستانی نسبت به پرورش رفتارهای اجتماعی 

کودکان در این دوره

روش پژوهش
ــت و  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی اس
ــی استفاده شده  در آن از روش توصیفی - پیمایش

است.

روش و ابزار گردآوری داده ها
ــن پژوهش روش  ــا در ای ــع آوری داده ه روش جم
ــگر برای  ــوده. پژوهش ــش نامه ب ــه ای و پرس کتابخان
ــناخت دقیق تر موضوع مورد پژوهش و استفاده  ش
ــده در این زمینه،  ــای تحقیقات انجام ش از یافته ه
ــی و مطالعۀ پایان نامه های تحصیلی، کتب  به بررس
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ــریات فارسی و  ــدۀ خارجی و ایرانی، نش ــر ش منتش
ــت. همچنین ابزار گردآوری  انگلیسی پرداخته اس
ــوده که برای  ــاخته ب ــش نامه محقق س داده ها پرس
ــتانی از  ــی مدیران پیش دبس ــنجش میزان آگاه س
اهداف آموزشی تدوین شده است. این پرسش نامه 
ــؤال بسته پاسخ با طیف پنج گزینه ای  دارای 40 س
ــی کم به  ــذاری آن از خیل ــای نمره گ ــرت و مبن لیک

خیلی زیاد 5-1 بوده است.

یافته های پژوهش
دورۀ  ــدارس  م ــران  مدی ــی  آگاه ــزان  می  
ــمی - حرکتی  ــتانی از فعالیت های جس پیش دبس

متوسط به باالست.
دورۀ  ــدارس  م ــران  مدی ــی  آگاه ــزان  می  
پیش دبستانی از فعالیت های شناختی متوسط به 

باالست.
دورۀ  ــدارس  م ــران  مدی ــی  آگاه ــزان  می  
ــط به  ــتانی از فعالیت های عاطفی متوس پیش دبس

باالست.
دورۀ  ــدارس  م ــران  مدی ــی  آگاه ــزان  می  
پیش دبستانی از فعالیت های اجتماعی متوسط به 

باالست.

پيشنهادها
الف( پيشنهادهایی براساس نتایج 

پژوهش
ــنهاد  ــؤال اول پژوهش پیش ــا توجه به تأیید س - ب
می شود که در محیط های دانشگاهی و تربیت معلم، 

ــه پرورش مهارت های  دروس مخصوص و مربوط ب
فکری، یادگیری مهارت های فکری جدید، چگونه 
ــن و بهبود مهارت های ارتباطی در اولویت  یادگرفت
ــوزش مهارت های تفکر  ــن، آم ــرار گیرد. همچنی ق
به عنوان اولویت اصلی در برنامه ریزی های آموزشی 
ــگاهی و تعلیم وتربیت )به خصوص  ــز دانش در مراک
در مراکز آموزش های ضمن خدمت معلمان( برای 
ــته های تربیت مربی کودکان  ــان و مدیران رش مربی

پیش دبستانی و مهدکودکی در نظر گرفته شود. 
ــاس یافته های به دست آمده در سؤال دوم  - براس
ــود که از سوی مسئوالن  ــنهاد می ش پژوهش، پیش
ــکان ادامه  ــرورش ام ــی آموزش وپ ــه و عال بلند پای
تحصیل مدیران و مربیان دوره های پیش دبستانی 
ــان و مدیران و  ــورت که معلم ــد. بدین ص فراهم آی
مربیان این دسته از مدارس نیز مانند سایر معلمان 
در هر سطح تحصیلی، مدارج باالتر علمی را طی 
ــردن دوره های تحصیلی  ــگام با طی ک کنند و هم
ــبت به  ــتری نس ــناخت بیش ــی و ش ــر از آگاه باالت
ــی مدارس پیش دبستانی برخوردار  اهداف آموزش
ــوند تا اهداف آموزشی تعریف شده و مصوب در  ش
ــازی و عملیاتی  ــطوح کالن، قابلیت شاخص س س

شدن در سطوح خرد را داشته باشد.
ــوم پژوهش، پیشنهاد  ــؤال س - باتوجه به تأیید س
ــژه برای  ــت وی ــن خدم ــای ضم ــود کالس ه می ش
ــنایی مدیران با اهداف آموزشی این دوره ها در  آش
ــۀ عاطفی، برگزار  زمینه های مختلف، به ویژه زمین

شوند.
ــؤال  ــت آمده در س ــای به دس ــاس یافته ه - براس
چهارم پژوهش، پیشنهاد می شود دست اندرکاران 
ــرورش در برخی از  ــی آموزش وپ ــان اصل و متصدی
ــازمانی قدیمی در  ــتورالعمل های اجرایی و س دس
ــتانی و  ــای پیش دبس ــوزان دوره ه ــۀ دانش آم زمین
مهدکودکی - که از بعضی شرایط زمان فعلی مغفول 
مانده است - بازنگری کنند. پیشنهاد دیگر در این 
ــمینارهای مرتبط با  زمینه برگزاری همایش ها و س
اهداف آموزشی مرتبط در دوره های پیش دبستانی 
برای آشنایی بیشتر مدیران و مربیان مهدکودک ها 
ــتانی در آموزش وپرورش با  ــای پیش دبس و دوره ه
مدد گرفتن از استادان دانشگاهی باتجربه و مسلط 

است.

ب( پيشنهادهایی براساس تجارب 
پژوهشگر

با توجه به تأثیر رشته و مدرک تحصیلی معلمان، 
مربیان و مدیران دوره های پیش دبستانی بر میزان 

ارتقای اهداف آموزشی 
ــنهاد  پیش دوره ها،  این 
ــای  مؤلفه ه ــود  می ش
ــل فوق  ــط با عوام مرتب
ــوند  ش ــازی  شاخص س
ــه ها  ــی مدرس و در تمام
ــه  ب ــیدن  رس ــرای  ب
عوامل  ــتانداردهای  اس
ــی  کوشش ــده  ش ــر  ذک

دوچندان به عمل آید.

پی نوشت ها
1. Critical period
2. Pettit and Betes
3.peterson
4.Hilgard
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خانم پروین اعتصامی شاعر بلندآوازة ایران، اشعار بسیار زیادی دربارة 
مفاهیم تربیتی و اجتماعی سروده است که مضمون یكي از آن ها  که برای 
کودکان پیش دبستانی ملموس تر و عینی تر بود، در قالب شعر کودکانه 
آورده شده است.

تموم میشه خیلی زود
میاد سرما زود زود
اگر االن کار نکنی

فکر دون و آب نکنی
فصل خزون از راه میاد

سرما و سوز باد میاد
فصل زمستون که رسید

گرسنگی باید کشید
بی سرپناه و خونه
نه آشیون نه لونه«

بلبل به مورچه خندید
نصیحتاشو نشنید

نه دونه چید نه کار کرد
رفت و همه ش بازی کرد

بهار رفت و برگا زرد
پاییز اومد هوا سرد

نه گل موند و نه باغچه ای
نه برگ سبز تازه ای

زمستون شد برف اومد
سرمای سر سخت اومد

بلبل بیچارۀ ما
نه لونه داشت و نه غذا

گرسنه بود و بی پناه
خسته شد و بی سرپناه
سراغ مورچه رفت اون

در زد و گفت: »بده دون
گرسنه و خسته ام
بلبل پر بسته ام«

مورچۀ زبر و زرنگ
جواب دادش بی درنگ:

»غذای من قد منه
اگه به تو غذا بدم

به بچه هام من چی بدم؟
نه دون چیدی نه لونه

دیگه نیار بهونه
بشین تا برگرده بهار

گل بشینه به الله زار«

بلبــــــــــلومــــــــــــــــور
ماجده عاشورپویان

بلبل شاد چهچهه زد
بال زد و قهقهه زد

فصل گل و بهار بود
بلبله فکر یار بود

بال و پرش رو آب زد
رفت و به گل یه سر زد

پیشش نشست و خندید
دورش پرید و چرخید
از رو زمین دونه چید
یهو یه مورچه رو دید

ریز و سیاه و تمیز
بار می کشید اون عزیز

برای فصل سرما
غذا می برد از هر جا
بلبل شاد و خندون

از کار اون شد حیرون
صداش زد و گفت به اون:

»تو این فصل بهارون
این همه غرق کاری
دون می بری میاری
بیا با هم بازی کنیم

شعر بخونیم شادی کنیم
االن که وقت کار نیست

وقت غصه و بار نیست
ببین گل و سبزه رو
دسته های مرزه رو«

مورچۀ زبر و زرنگ
ایستاد مثل یه پلنگ

جواب دادش: »ای بلبل
فصل بهار و سنبل

با مربیان
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مادرم، چرا...؟

اشاره
رفتارهاي پدر و مادر از عوامل اصلي تشكیل شخصیت کودك 
به ش��مار مي آید. هر کدام از س��وء رفتارهاي س��هوي یا عمدي 
والدین در قبال فرزند، آس��یب هاي گوناگون رواني، جس��ماني، 
اجتماع��ي و... را به ک��ودکان تحمیل مي نمای��د. اغلب پدران و 
مادران سهل انگارانه از عواقب سوء رفتارهاي خود بر کودکانشان 
غافل اند. از طرف دیگر،  اکثر کودکان نیز به دالیل گوناگون از ابراز 
شكایت و واکنش نسبت به چنین رفتارهایي عاجزند و تنها پاسخ 
آنان، فرو رفتن در دنیاي خیاالت خود اس��ت. فشارهاي ناشي از  
این سوء رفتارها، مسبب عقده هاي رواني حل نشده خواهد بود. 
براي پي بردن به پیامدهاي رفتارهاي نامناسب پدر ومادر، بر آن 
شدیم تا از دریچة نگاه کودکان و به زبان آنان، به شكل داستاني 
ب��ه این گونه رفتارها بپردازیم تا بتوانیم بس��امد و اثرات آن ها را 
به طور ملموس تر بررسي نماییم. به این امید که ضرورت تغییر و 

تجدید نظر در رفتارهاي نامناسب را نسبت 
به فرزندان، بیشتر احساس کنیم. 
و اینك داستان این شماره ...

        
طاهر با صداي مادرش از 
خواب بیدار ش��د: طاهر! این 
چیه؟ بلند ش��و! ببین چكار 

کردي! 
بازم... یه بار دیگه...

از دست تو خسته شدم...
طاه��ر ب��ا ش��رمندگي گفت: 

ببخشید مادر!... دیگه توي رختخوابم ادرار 
نمي کنم! 

طاه��ر مدت ها ب��ود که ای��ن کار را تكرار مي ک��رد. هر روز 
صب��ح مادرش او را از چیزهاي زیادي محروم مي کرد. مثاًل به او 
مي گفت: از بازي کامپیوتري محرومي! طاهر بازي کامپیوتري را 
خیلي دوست  داشت. مادرش حتي او را از پول توجیبي و خیلي 

چیزهاي دیگر نیز محروم مي کرد اما فایده اي نداشت.
طاهر افسرده شده بود؛ چون بیشتر وقت ها از بازي و بیرون 
رفتن از منزل و نوش��یدن آب میوه هنگام شب و خواب در کنار 

نزدیكانش محروم بود. 
یك بار پسر عمویش احمد، که هم سن و سالش هم بود، به 

او گفت:  طاهر! چرا نمیاي خونة ما بموني؟
طاهر گفت: ب�...ب�...،بله، بله...، باشه، حتماً... 

ولي ناگهان به  یاد مشكلش افتاد و مجبور به دروغ گفتن شد:
نه، نه، ... من، نمي تونم ... باید برم کالس ورزشی...

مجيد   نيسي
 معاون پرورشي دبیرستان امام سجاد)ع(، منطقه  شاوور خوزستان

احمد به او گفت: باش��ه! اما روز جمعه که تعطیله، مي توني 
بیاي دیگه!

طاهر: نه، نه، من هر روز میرم کالس!   
بدین ترتیب طاهر روز به روز افس��رده تر مي شد. آنچه که بر 
غم و ان��دوه طاهر افزود، روزي بود که او همراه مادرش به دیدار 
خاله رفت. هنگامي که او مش��غول بازي با بچه ها بود، ناخواسته 
صداي مادرش را مي شنید که به خاله اش مي گفت: »خواهر جون! 
دیگه از دس��ت طاهر خسته ش��ده ام، اون هر روز رختخوابش رو 
خیس مي کنه.« مادر متوجه نبود که طاهر صدایش را مي شنود! 
هنگامي که به خانه برگش��تند، طاهر ب��ه اتاقش رفت و در 
تنهایي بسیار گریه کرد. به خودش مي گفت: »مادرم به من میگه، 
پسرم راز دیگران رو هیچ وقت فاش نكن! در حالي که خودش راز 

منو فاش مي کنه!«
در روزي دیگر که مادر طاهر خاله را براي ناهار به منزلشان 
دع��وت کرده ب��ود، پس از ناه��ار خاله از م��ادر طاهر 
تش��كر کرد و به او گفت:»تو ماهرترین آشپز 

هستي!«
طاهر پرید وس��ط و گفت: کي؟ 

مادرم؟
خاله جواب داد: »بله عزیزم! 

مادر جونت!«
طاه��ر گفت: »ول��ي همین 
دیروز، پ��درم و مادر، به خاطر غذا 
دعواش��ون ش��د! چون پدرم از غذا 

خوشش نیومده بود!«
مادر سخت از این رفتار فرزند، ناراحت 
و عصبي ش��د و وقتي که خاله رفت، با صداي بلند 
به طاهر گفت: »چرا اسرار خونه رو فاش کردي؟ مگه من نگفته 
بودم که اس��رارمون باید همیش��ه بین خودمون باشه و اونا رو به 

کسي نگیم؟«
طاهر جواب داد: »بله؛ ولي شما قباًل اسرار منو فاش کردي! 

وقتي به خاله گفتي که توي رختخوابم ادرار مي کنم.«   
م��ادر جواب داد: »خوب! که چي؟ ش��ما کودکان اس��رار 
مهمي ندارید...! تو هنوز کوچك هس��تي و اسراري نداري! به 
هر حال، اگه یه بار دیگه اسرار خانواده رو فاش کردي خودت 

مي دون��ي.«
طاهر جواب داد: »مگه شما نگفتي من هنوز کوچیكم. پس 
وقت��ي در رختخوابم ادرار مي کنم، منو از چیزي محروم نكن....« 
بعد ه��م هق هق کنان و در حالي که به ش��دت غمگین بود، به 

سوي اتاقش رفت...  

با مادران
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زبان آموزی كودكان پيش دبستانی
)با تأكيد بر زبان دوم و مناطق دوزبانه(

نویسنده: فریده عصاره، مونا بافته
ناشر: انتشارات مدرسه)021-88800324(      

قيمت: 60000 ریال
ــعۀ زبان فارسی برای کودکان  ــتانی« به منظور تقویت و توس کتاب »زبان آموزی کودکان پیش دبس
ــی زبان و هم برای کودکان مناطق دوزبانه تهیه شده و بیشتر بر راه ها و روش های زبان آموزی  فارس
متمرکز است. مطالب این کتاب برای مربیان پیش دبستان، دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی به ویژه 

گرایش های پیش دبستان و دبستان، کارشناسان و والدین کودکان قابل استفاده می باشد.
این کتاب شامل پنج بخش و شانزده فصل است. بخش اول، که چهار فصل را دربرمی گیرد، به 
ارائۀ کلیاتی دربارۀ زبان پرداخته است. در این بخش ویژگی های زبان و توانش زبانی، تعریف زبان 
ــتاری و لزوم توجه  ــن مهارت های زبان و گونۀ گفتاری و نوش ــمی و همچنی ــه، رس اول و دوم، خارج

بیشتر به مهارت های شفاهی زبان برای کودکان پیش دبستانی ارائه می شود.
ــی زبان آموزی کودکان پیش دبستانی را معرفی می کند و شامل دو فصل  بخش دوم، برنامۀ درس
ــامل اهداف  ــتان می پردازد که ش ــریح هدف نهم برنامۀ پیش دبس ــت: فصل اول به تبیین و تش اس
مربوط به گوش دادن، سخن گفتن و روش های آمادگی برای خواندن و نوشتن است. در فصل دوم 

برنامۀ درسی زبان آموزی کودکان پیش دبستان در مناطق دوزبانه معرفی می شود.
ــه فصل دربارۀ طراحی و تولید یک فعالیت زبان آموزی است. در این  بخش ســوم مشتمل بر س

ــی و تدوین یک  ــارۀ نحوۀ طراح ــول عالوه بر بحث درب فص
ــتمل بر  فعالیت زبان آموزی، نمونه هایی از فعالیت ها مش
ــتی، نمایش خالق و تصویرخوانی ارائه شده  قصه، کاردس
ــان  ــد راهنمای عمل مربیان و کارشناس ــت که می توان اس

دست اندرکار پیش دبستانی باشد.
ــر در  ــل مؤث ــل عوام ــه فص ــامل س بخــش چهــارم ش
ــبک های زبان آموزی  ــوزان و س ــن زبان آم ــوزی، س زبان آم

است.
ــی مجموعه ای از  ــار فصل به معرف بخــش پنجم در چه
روش ها و راهکارهای اصلی در آموزش زبان می پردازد که 
ــمت آن شامل روش ها و راهکارهای مبتنی بر درک  دو قس
ــت و پس از  زبان و روش های مبتنی بر رویکرد ارتباطی اس
آن به روش های آموزش عناصر زبانی از قبیل واژه، ساختار 
و کارکرد زبانی پرداخته می شود. این کتاب با بحث دربارۀ 

نقش والدین در آموزش زبان کودکان پایان می یابد.

مونا بافته
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