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اشاره
دوره هاي  مهم تریــن  از  یكي  پیش دبســتاني  دورة 
آموزشي است كه به  رغم رسمی بودن، هنوز گذراندن آن 
اجباري نشده است اما صاحب نظران وجود این دوره را 
براي آیندة دانش آموزان ضروري مي دانند و معتقدند كه 
با سپري نمودن این دوره، از بروز بسیاري از مشكالت 
آموزشي و پرورشی دوره هاي بعدي تحصیل پیشگیری 

مي شود.
براســاس یافته های روان شناســی و علوم تربیتی، 
سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش 
اساســی و تعیین کننده ای دارد. در این دوران حساس 
و مهم، یادگیری کودکان عمیق تر، ســریع تر و آسان تر 
انجام می شود؛ توانایی هایشــان در جنبه های مختلف 
رشد شکوفا می شــود و پایه های اصلی شخصیت آن ها 

شکل می گیرد.
در حقیقت، همة کــودکان نیاز دارند پیش از ورود به 
مدرسهـ  و یا بهتر بگوییم ورود به اجتماعـ  آمادگی های 
الزم را کســب كنند اما موانعی وجود دارد که به سبب 
آن ها، کودکان برخی از مناطق کشــور از این فرصت 
طالیی بی بهره مي مانند و از دریافت این خدمت محروم 
می شوند. از جملة این مناطق، مناطق عشایری هستند 
که در این مقاله قصد داریم وضعیت و چگونگی اجرای 
دورة پیش دبستانی را در آن ها با ارائة گزارش های آماری 

بررسی و تحلیل كنیم.

كلیدواژه هــا: عشــایر، مناطــق دوزبانه، فرهنگ ســازی، 
خانواده های محروم

چرا پیش دبستانی؟
سال های آغازین زندگی کودک از مهم ترین دوره های رشد او 
به شمار می آید و آنچه در این دوران رخ می دهد، به طور اساسی بر 
رشد بعدی کودک اثرگذار است. از آنجا که اساس شخصيت فرد 
در دورة پيش دبستانی شکل می گيرد، محققان و صاحب نظران 
ارائــة آموزش های اثربخش در این دوران را برای رشــد کودک 
بسيار مهم می دانند. بيشتر مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد 

كه بعد از چهارســالگی محيط خانواده دیگر پاســخ گوی رشد 
اجتماعی کودک نيســت و کودکان در این سن، به شرکت در 
فعاليت های اجتماعی بيشتری نياز دارند. حضور در محيط  های 
پيش دبســتانی این امــکان را به آن ها می دهــد كه با کودکان 
همســن و سال خود ارتباط برقرار کنند و به تدریج، مهارت های 

الزم برای برقراری روابط اجتماعی را به دست بياورند.
از طرف دیگر، کــودک برای برخورداری کامل از آموزش های 
دورة ابتدایــی، به انضباط فکری نيــاز دارد که به طور معمول، 
خانواده قادر به فراهم ســاختن آن نيســت؛ حال آنکه در دورة 
پيش دبستان، مربيان از طریق فعاليت های مختلف مثل بازی و 
کارهای دستی به تدریج نظم و انضباط ذهنی الزم را در کودکان 

ایجاد می کنند.
مرحلة آمــوزش پيش دبســتانی، همچنين بــه متخصصان 
سنجش استعداد و توانایی های تحصيلی کودکان اجازه می دهد 
كــه توانایی هاي ذهنی و ميزان آمادگی کــودکان برای حضور 
در آموزش های دبســتانی را به موقع مورد ســنجش قرار دهند 
و کودکانی را که به آموزش های جبرانی نيازمندند، شناســایی 

كنند.
کودکان خانواده های محروم نيز معمواًل از محيط هاي خانوادگی 
غنی از لحاظ امکانات آموزشــی و پرورشی محروم اند و به سبب 

اجتماعي شدن 
كودك

پیشگیري از 
مشكالت یادگیري 

احتمالي

افزایش 
موفقیت هاي 

پیشگیري از تحصیلي
بازماندگي و 
ترك تحصیل

چرا 
پیش دبستانی؟

توجه به رشد 
عاطفي و 

شخصیت كودك

آمادگي براي 
ورود به دبستان

اهمیت سال هاي آغازین از 
ابعاد گوناگون

آموزشي
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محروم بودن از آموزش های پيش دبستانی، قادر به رقابت با دیگر 
كودكان و همساالن خود نخواهند بود.

بنابراین، ضرورت اجراي دورة پيش دبســتاني و اهميت آن را 
مي توان در چند جمله خالصه كرد كه عبارت اند از:

ـ توجه به رشد عاطفي و شخصيت كودك
ـ كمك به اجتماعي شدن كودكان

ـ كمك به آمادگي كودك براي ورود به دبستان
ـ جلوگيري از افت تحصيلي یا ترك تحصيل كودكان، به ویژه 

در مناطق دوزبانه
ـ شناســایي به موقع اختالالت یادگيــري و كمك به درمان 

بهنگام آن ها
ـ افزایش موفقيت هاي تحصيلي.

براساس كدام تكالیف؟
بــا توجــه بــه كاركردهــاي آموزش وپــرورش، دورة 
پيش دبستانی به عنوان دوره اي رسمي و یكي از دوره هاي 
سرنوشت ســاز زندگي كودكان )اعم از تربيتي، فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و...( اهميت خاصي دارد. توسعة كّمي 
و كيفي این دوره در سياســت ها و برنامه هاي كالن ملي 

جایگاه ویــژه اي را به خود اختصاص داده اســت؛ چنان که 
براساس بند دو سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري، 

راهبــرد كالن 10 و راهكارهــاي عملياتــي 2-4، 1-5 و 5-3 
سند تحول بنيادین، هدف شــمارة 3 شيوه نامة اجرایي برنامة 
انسداد مبادي بي ســوادي، بند 14 اساسنامة مدارس عشایری 
و تعهــد ملــي و بين المللی در برنامة جهانــي آموزش 2030، 
آموزش وپرورش موظف به توسعة كمي و كيفي آموزش وپرورش 

دورة پيش دبستاني گردیده است.
ره آورد ایــن تکاليف، اجرای رایگان دورة پيش دبســتانی در 
مناطق عشایری، روستایی و محروم با ضریب محروميت 9 است.

دورة  پیش دبستاني
»به دورة دو ساله اي اطالق مي شود كه كودكان گروه سني 4 
تا 6 سال را تحت پوشــش برنامه هاي تربيتي قرار مي دهد. هر 
چند در تبصرة آن آمده است که در صورت عدم تأمين امکانات، 
اجرای یک ساله بالمانع است.« )اساسنامة دورة پيش دبستاني مصوب 

جلسه 699 مورخ 82/11/28 شوراي عالي آموزش وپرورش(.
دورة پيش دبستاني اهداف بسيار ارزشمندي را دنبال مي كند 
كه رشــد و پرورش مهارت هــای حرکتی کــودکان و تقویت 
توانمندی های ذهنی، پرورش ویژگي هــاي اخالقی و معنوي، 
مهارت هاي كالمي و ارتباطي، رشد عاطفي و درک زیبایی هاي 
طبيعت، افزایش اعتمادبه نفــس، تقویت هویت ملي و فردي و 
تقویت رشد اجتماعي و رفتارهای مطلوب فردی از آن جمله اند.

پیش دبستانی در مناطق عشایري
آموزش وپرورش عشــایر كه به منظور پيگيری امور مربوط به 

دانش آموزان و معلمان مناطق عشایری با هدف جبران بخشی 
از كاســتي هاي موجود ایجاد شده، از سياست هاي كالن وزارت 
آموزش وپــرورش پيــروی می کند و به دنبال آن اســت كه با 
متناسب سازی طرح ها، برنامه ها و فعاليت هاي مختلف آموزشی و 
پرورشی، فرزندان عزیز عشایر از اجرای آن ها بهرة الزم را ببرند و 
از آن جمله است اجراي دورة پيش دبستانی در مناطق عشایری 
كه همچون سایر مناطق کشور به اجرا در می آید؛ با این تفاوت 
که براســاس بند 14 اساســنامة مدارس عشایری، اجراي دورة 
مذكور کاماًل رایگان و برعهدة دولت اســت و اهداف ویژه اي را 

دنبال می کند.

ایــن دوره در مناطق 
عشایري به سه شكل اجرا مي شود که عبارت اند از: کالس های 
مستقل پيش دبستانی یک ساله، کالس های ترکيبی )همراهي 
با دانش آموزان كالس هاي آموزشــي دبســتاني(، و کالس های 

آمادگی یک ماهه.
دوري و صعب العبوري مناطق عشــایري،كوچ رو بودن عشایر 
و عدم دسترســي به فضاهاي آموزشی مناســب، شمار اندك 
نوآمــوزان عشــایري و تشكيل نشــدن كالس هاي آموزشــي 
پيش دبستاني، فقر اقتصادي خانوارهاي عشایري، کم توجهی به 
اجرای دورة پيش دبســتاني از سوی خانواده ها و اجباري نبودن 
این دوره باعث شده اند كه توفيق کمتری در اجرای کامل دورة 

یاد شده داشته باشيم.
از ســوی دیگر، غلبة گویش هاي محلي بر زبان معيار در این 
مناطقـ  که عمومًا مرزی هم هســتندـ  مزید بر علت شــده و 
فراینــد آموزش را با چالش هایي روبه رو كرده اســت. از این رو، 
دفتر آموزش وپرورش عشــایر به منظور ایجــاد هم گرایي بين 
گویش هاي محلي و زبان فارسي معيار، اقدام به طراحي وتدوین 
طرحي با عنوان آموزش كودكان مناطق دوزبانه نموده اســت. 
این طرح ویژة دانش آموزاني اســت كه دورة آموزش یك ســالة 
پيش دبستاني را نگذرانده اند و حضور آنان در دبستان با اشكال 
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عمده اي به نام »ناهمگوني زباني« مواجه است.
هدف این طرح در واقع جبران نبود دورة یک سالة پيش دبستانی 
در مناطق محروم و عشایری است. البته با همتی که برای اجرای 
دورة یک ســاله صرف می شــود، این برنامه هم كم كم با دورة 

یك ساله تجميع خواهد شد.
شــکل دیگری از جذب نوآموزان پيش دبستانی که در طول 
سال اتفاق می افتد، جذب آنان به کالس های چندپایه یا تک پایه 
اســت؛ به این صورت که نوآموزان مناطقی که امکان تشکيل 
کالس برای آن ها وجود نــدارد، در کنار دانش آموزان دیگر در 
کالس های درس حاضر می شــوند و معمــواًل با کالس اولی ها 
می نشينند؛ البته با ارائة محتوای پيش دبستانی، به این شكل از 

جذب نوآموزان، کالس های ترکيبی اطالق می شود. 

برخی از اهداف اجرای دوره در مناطق عشایري
ـ ایجاد فرصت برابر براي دسترسي كودكان به آموزش وپرورش 

و جبران کاستی های مرتبط
ـ كاهش نابرابری و ایجاد توانش زباني و ارتباطي به زبان فارسي

ـ بسترســازي به منظور كاهش افت تحصيلي و آســيب هاي 
تربيتي در دورة ابتدایي

ـ تعميم دورة پيش دبســتاني با توجه به تأثيرات عميق آن در 
ایجاد نگرش مثبت به مدرسه.

تجزیه و تحلیل داده های ۵ ساله )90 تا 94(
همان طور كه بيان شد، دورة پيش دبستاني در مناطق عشایري 
نيز برگزار مي شــود اما آمارها نشــان مي دهد كه این دوره در 
مناطق یاد شــده به طور كامــل به اجرا درنمی آیــد. بنابراین، 
اقدامات مكمل دیگري براي پوشش كامل آن باید صورت پذیرد. 
آنچه اكنون اتفاق مي افتد، اجراي دورة آمادگي یك ماهه اســت 
كه كيفيت الزم براي حضور در دورة ابتدایي را به دانش آموزان 
نمي دهد اما تسکيني اســت بر كمبود ها و فقر حاكم بر جامعة 
عشایري. با این همه، در ادامة بحث گزارش آماری و مقایسه ای 
اجرای دورة پيش دبستانی مربوط به سال هاي مختلف تحصيلي 
از ســال 91-90 تا 95-94 ارائه مي شــود و تأثير پيگيري هاي 
دفتر آموزش وپرورش عشــایر در اجراي برنامة یاد شده از زبان 

آمار بيان می گردد. 

جدول 1 نشان می دهد كه بعد از سال 90 افت بسيار شدیدی 
در جذب نوآموزان داشــته ایم که غيردولتی اعالم شدن دوره از 
سوی وزارت آموزش وپرورش مهم ترین عامل آن بوده است اما با 
توجه به اهتمام دولت در اجرای دوره، شاهد رشد جذب بوده ایم؛ 

تا جایی که در سال 94 به عدد سال 90 نزدیک شده ایم.  

با توجه به اینکه در مناطق عشــایری به غير از بحث اقتصادی 
موانعــی همچون نبــودن خانواده ها در محل، دوری و شــمار 
اندك نوآموزان مطرح است، بخشی از نوآموزان پيش دبستانی، 
به ویژه در مناطق دوزبانه، از طریق کالس های آمادگی یک ماهه 
مدیریت می شــوند و مقداری از کاستی ها جبران می گردد. در 
جدول شمارة 2 آمار این کالس ها گزارش شده است که به غير 

سال 92 در سال های دیگر روند تقریبًا یکسانی دارد. 

با اجرای دو برنامة پيش دبستانی یک ساله و آمادگی یک ماهه، 
تعداد دانش آموزانی که پيش از ورود به دبستان تجربة محيطی 
غير از محيط خانه را دارند، بيشــتر می شــود. البته این مقدار 
مطلوب نيست اما با وجود مشکالت عدیده ای که بر سر راه دورة 
پيش دبستانی وجود دارد، همين مقدار هم جای بسی شکر دارد. 
بيشترین ميزان دانش آموز جذب شده مربوط به سال های 90 و 

94 و کمترین ميزان مربوط به سال 92 است.  

جدول 2 : آمار نوآموزان جذب شده در دورة آمادگي یك ماهه از 
سال 90 تا 94

نرخ پوششپایة اولآمادگیسال تحصیلي

90-9185932421835/5

91-9282182585431/8

92-9353132542420/9

93-9479382535031/3

94-9587062502234/8

جدول 3: آمار نوآموزان جذب شده در دوره هاي 
یك ساله و یك ماهه از سال 90 تا 94

آمار نوآموزان جذب شدهسال تحصیلي

90-9117836

91-9212646

92-9311518

93-9416604

94-9517791

جدول 1 : آمار نوآموزان جذب شده در دورة یک ساله از سال 90 تا 94

نرخ پوششپایة اولپیش دبستانيسال تحصیلي

90-9192432421838/2

91-9244282585417/1

92-9362052542424/4

93-9486662535034/2

94-9590852502236/3
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دالیل مختلف از دریافت این خدمت محروم مانده اند.
براســاس آمار ثبت نام شدگان سال تحصيلي 95-94، ورودي 
ســال مزبور 25022 نفر بوده است كه حدود 71 درصد از آنان 
دورة آموزش پيش دبستاني یا دوزبانه را گذرانده اند و 29 درصد 
از ورودي هاي پایة اول در ســال مذكور موفق به حضور در این 

دوره نشده اند.

نتایج
به  رغم كمبود اعتبارات طي ســال هاي اخير ـ هما ن طور که 
جداول و نمودارها نشــان می دهندـ  تالش و همت استان ها بر 
این بوده اســت که دورة پيش دبســتانی در مناطق عشایری به 
اجرا درآید و جداول بيانگر ســير صعودی جذب می باشند اما تا 
حد مطلوب فاصله زیاد است و باید تالش های بيشتری صورت 
پذیرد. همچنين، باید برای پوشــش کامل نوآموزان عشــایری 
برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شود. گزارش مربوط حاکی از 
آن اســت که 29 درصد از نوآموزان جامعة عشایری از دریافت 

خدمتی به نام آموزش پيش دبستانی محروم اند. 

پیشنهادها
بنابراین، پيشنهاد می شود:
به  الزم  فرهنگ سازی  ـ 

والدین  همراهی  منظور 
و توجه آنان به اهميت 
پيش دبســتانی  دورة 

صورت پذیرد.
دوزبانگی  مســئلة  ـ 

شــود  پيگيری  جدی تر 
و از اولویــت اجرا برخوردار 

گردد.
اعتبارات ویژه  به رغم کمبودهــا،  ـ 

و مکفی برای پوشــش دادن به نوآموزان مناطق 
عشایری اختصاص یابد؛ هر چند طي بخشنامة شمارة 130766 
مورخ 95/7/25 اجراي دورة مذكور در مناطق محروم و عشایري 

رایگان اعالم شده است.
ـ بــرای 29 درصد نوآموزان محروم از دورة پيش دبســتانی، 

برنامة ترميمی در نظر گرفته شود.
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همان طور که مالحظه می شود، بيشترین نرخ جذب مربوط به 
ســال 90 با 73/6 درصد و کمترین ميزان مربوط به سال 92 با 

45/9 درصد است. 

 براســاس آمار ثبت نام شدگان سال تحصيلي 91-90، ورودي 
ســال مزبور 24218 نفر بوده اســت كه حدود 74 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبســتاني یا دوزبانه را گذرانده اند؛ به عبارت 
دیگــر، 26 درصــد از ورودي هاي پایة اول بــدون تجربة دورة 

پيش دبستانی یا آمادگی قدم به دبستان گذاشته اند.
براساس آمار ثبت نام شــدگان سال تحصيلي 92-91، ورودي 
ســال مزبور 25854 نفر بوده اســت كه حدود 49 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبســتاني یا دوزبانه را گذرانده اند؛ به عبارت 
دیگر، 51 درصد از ورودي هاي پایة اول در ســال مذكور فرصت 

تجربة این دوره را نداشته اند.
براســاس آمار، ثبت نام شدگان سال تحصيلي 93-92، ورودي 
ســال مزبور 25424 نفر بوده اســت كه حدود 45 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبستاني یا دوزبانه را گذرانده اند و 55 درصد 
از آنان نتوانســته اند آمادگی کافی برای ورود به دبستان را پيدا 

كنند.
براساس آمار ثبت نام شــدگان سال تحصيلي 94-93، ورودي 
ســال مزبور 25350 نفر بوده اســت كه حدود 66 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبســتاني یا دوزبانه را گذرانده اند و مابقی به 

نرخ جذب نوآموزان پیش دبستاني از سال 90 تا 94

جدول 4: نرخ جذب نوآموزان دورة پیش دبستاني از سال 90 تا 94

نرخ پوششپایة اولجذب شدهسال تحصیلي

90-91178362421873/6

91-92126462585448/9

92-93115182542445/3

93-94166042535065/5

94-95177912502271/1
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