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قابل  توجه  نویســندگان و  مترجمان محترم :
 مقاله هايي را كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد 
با آموزش پيش دبس��تاني مرتبط باشد و قبالً در جاي 
ديگري چاپ نشده باشد.  مقاله هاي ترجمه شده بايد 
با متن اصلي هم خواني داش��ته باشد و متن اصلي نيز 
همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين 
موضوع را قيد بفرمايي��د.  مقاله يك خط در ميان، 
در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوش��ته و يا ماش��ين 
ش��ود )مقاله ها مي توانند با نرم افزار ورد � Word � و 
بر روي لوح فشرده )CD( يا فالپي و يا از طريق پست 
الكترونيكي مجله نيز ارس��ال شوند(.  نثر مقاله بايد 
روان و از نظر دس��تور زبان فارس��ي درست باشد و در 
انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول شود. 
 مح��ل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها، ش��كل ها و 
عكس ها در متن مشخص شود.  مجله در، رد، قبول، 
  .ويرايش و تلخيص مقاله هاي رس��يده مختار است
آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن 
رشد آموزش پيش دبستاني نيست. بنابراين، مسئوليت 
پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با خود نويسنده 
يا مترجم اس��ت.  مجله از عودت مطالبي كه براي 

چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، معذور است.

خه
 7000 نس

رگان:
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فصل نامة آمـوزشی،تحليـلی و اطالع رسـانی
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سفر در بهار
نور  م��ی دود،  باد 

م��ی دود، رود بی قرار می دود، اب��ر می دود، درخت 
می دود، كوه استوار می دود، هر چه ساده، هر چه سخت می دود، 
و آب زالل با نغمة »يا مقلوب  القلوب و االبصار« بر لب در دشت  می رسد 

و لبخند و مهربانی و عشق را مهمان دل ها می كند و بهار می رسد. 
نوروز بهار طبيعت، فصل عاشقی و سرآغاز خوبی ها را تبريك می گويم.

چه زيبا گفته اند و می شنويم كه »بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی« 
و »س��فر بهترين آموزگار« و »حكمت س��بك ترين بار سفر است«. در اين 
فصل زيبا و فضای بهاری، خانواده ها و كودكان س��فرهايی كوتاه يا طوالنی 
تجربه می كنند. چه خوب كه به نقش و اهميت و جايگاه سفركردن همراه 
فرزندانمان بيشتر بينديشيم تا خاطره هايی دل نشين و فراموش نشدنی 

برايشان به يادگار بگذاريم و در تفريح با شادی ياد بگيرند.
اي��ن ضرب المثل های حكيمانه از اهميت و ثمربخش��ی س��فر و 
مسافرت كردن حكايت می كنند. سفر كردن با خانواده عالوه بر كسب 
تجربة جديد، مش��اهدة چشم اندازها و طبيعت، انسان ها و محيط 
آمادگی ب��رای ادامه زندگی لذت بخش را به ارمغان می آورد. چه 
بسيار تفريحات و سفرهای خانوادگی، يا با دوستان و آشنايان 
كه نتيجه اش بنا نهادن قرار جديد ذهنی برای تغيير و ارتقا 
و بهبود و فعاليت بيش��تر بوده اس��ت. به نظر می رسد با 
تغيي��رات س��اختاری جوامع و تغيير س��بك زندگی 
خانواده ها، ش��وق س��فرهای جمعی خانوادگی و با 
دوس��تان كمتر شده اس��ت و افراد يا به تنهايی 
يا بدون خانواده سفر می كنند و به اصطالح 
مجردی كوله بار سفر را می بندند. بودن در 
سفر همراه گروه دوستان، آشنايان 
و خانواده محاسن بسياری 
اس��ت  الزم  و  دارد 
در طی س��ال 
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سفر و شوق جمع كردن وسایل، تدارک امور 

و پيش بينی حوادث و اتفاقات قبل و بعد از 

كودكانمان  برای  می تواند  آن،  طی  و  سفر 

تجربه ای عميق و پایدار باشد

سفر در بهار
پيش بينی هايی صورت گيرد و 

برای سفرهای دسته جمعی، ديدن موزه ها، مكان های تاريخی، محيط های تازه و 
غيره برنامه ريزی شود. سفر و شوق جمع كردن وسايل، تدارك امور و پيش بينی حوادث و اتفاقات قبل 

و بعد از سفر و طی آن، می تواند برای كودكانمان تجربه ای عميق و پايدار باشد.
تدارك سفرها و ديدارهای جمعی نبايد فقط در ايام خاص مثل سيزده بدر )روز طبيعت( صورت گيرد، بلكه اگر بتوانيم 

بين كار و فعاليت و اس��تراحت در زندگی مان توازن و تعادلی پديد آوريم، از موقعيت های مختلف و زمان های مرده می توانيم 
استفاده كنيم و اوقاتی فرح بخش و لذت بخش برای خود و فرزندان و دوستان و آشنايان بسازيم. در اين سفرهاست كه می توانيم با 

فراغ بال و به دور از تنش های كاری زيباتر ببينيم و بينديشيم و  برای كار و فعاليت های بيشتر در زندگی آمادگی پيدا كنيم و شادی و 
نشاط را تجربه كنيم. چنان چه دشواری ای هم پيش بيايد، قرار است همگان تجربه كنند و برخورد با مسائل و مشكالت را ياد بگيرند و 

به ويژه در »روز طبيعت« از اين فرصت ارزنده بهرة فراوان ببرند. 
... و اما س��الی كه گذش��ت برای فصل نامة رشد پيش دبس��تانی و مخاطبان آن سالی نيكو و پربركت بود. نشست ها و ميزگردها و 
هم انديشی ها توانست صفحات خوبی از مجله را پر كند كه بدون همياری و انگيزه و مشاركت شما نمی توانست حاصلی موفقيت آميز 
داشته باشد. از همة كارشناسان، دانشجويان و اعضای هيئت تحريريه و عالقه مندان كه با آثار و نوشته های خود مجله را ياری می دهند 
و با پيشنهادهايشان آن را بهبود می بخشند و زينت می دهند، سپاسگزارم و اميد فراوان دارم كه در سال نو نيز از كمك و انديشه های 

همگان بهره مند شويم.
در فصل بهار، مناسبت های زيبايی در گاه شمار وجود دارد كه بايد با زمان بندی، برنامه ريزی و تدارك مناسب به همراه 
كودكانمان از آن ها بهره ببريم. والدت باسعادت حضرت زينب - سالم اهلل عليها - روز پرستار، روز سالمتی و روز جهانی 

بهداشت، بزرگداشت شاعران ارزنده ای چون عطار نيشابوری، سعدی شيرازی، روز معلم، روز زن، والدت حضرت امام محمد 
باقر)ع( و امام محمدتقی )ع(، و در آخرين ماه فصل بهار نيز سالروز رحلت بنيان گذار انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل خمينی)ره( 

و مبعث حضرت رسول اكرم )ص( از روزهای گران قدری هستند كه بايد به اتفاق كودكان انديشة پاك و زيبايی را برای كودكان 
ايجاد كنيم. مديران و مربيان مراكز پيش دبستانی و سال های اوليه می توانند از اين فرصت ها به نحو احسن استفاده كنند و 

برنامه های ارزنده ای را برای كودكان و خانواده ها تدارك ببينند.
و اما... آنچه نبايد از ذهن دور بماند، جايگاه پراهميت دورة كودكی و ضرورت توجه اساسی به سال های سرنوشت ساز 

و پرمسئوليت آن است. باشد كه در سال 
1392، نيز بتوانيم در اين مهم بكوشيم 

و مطال��ب و آثار ارزش��مندی را به 
خوانن��دگان عرضه كني��م و به 

كودكان زيباتر بنگريم. 

قدردان همة عزيزان
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پيش دبستاني، از حرف تا عمل!

اشاره 
در دیـداری كه معاون مشـاركت های مردمی وزیـر آموزش وپرورش، 
فرشـته حشـمتيان و مدیـركل آموزش هـای پيش دبسـتانی، فضـل اهلل 
رفيع بخش با سـردبير و اعضای شـورای برنامه ریزی مجلة رشـد آموزش 
پيش دبستانی داشتند، سخنان و دیدگاه هایی مطرح شد كه بنا بر اهميت 

آن ها، گزارش آن به محضر خوانندگان گرامی مجله ارائه می شود. 
در ابتـدای ایـن نشسـت، خانـم دكتـر مفيـدی، اسـتاد دانشـگاه 
عالمه طباطبایی و سردبير مجله، به مقدماتی از كار مجله و روند آن اشاره 
كردند. در ادامه برای كسب آگاهی بيش تر از این دیدار، با ما همراه شوید. 

نشست معاون وزیر آموزش وپرورش
 با سردبير و شورای برنامه ریزی مجلة رشد آموزش پيش دبستانی دربارة مسائل و مشكالت پيش دبستانی

پيش دبستاني، از حرف تا عمل!

گزارش: اصغر ندیری
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مخاطبان و مشاركت ها 
دكت��ر مفيدی دربارة ش��كل گيری 
مجل��ه و مخاطبان آن گف��ت: »مطالب 
مجله در قالب دوره ای يك س��اله و البته 
برای چهار شماره تنظيم می شود. مديران 
و مربيان، دانشجويان و كارشناسان اين 
رش��ته و خانواده ها مخاطب��ان اصلی ما 
هس��تند. ما به مخاطب��ان و خوانندگان 
مجل��ه، اطالع��ات علمی دانش��گاه ها و 
كتاب ها و كارهای پژوهش��ی در زمينة 

آموزش پيش دبستان را ارائه می كنيم. 

با توج��ه به انعكاس مطالب مجله و 
همين طور بازخورد مطلوب از مخاطبان 
دريافتي��م ك��ه ش��مارگان مجل��ه بايد 
افزايش يابد. اين بدان معنی است كه با 
توجه به هدف های خود به آن حدی كه 
خوانندگان مجله می خواهند، رسيده ايم 

و رضايت آن ها را جلب كرده ايم.« 
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطباي��ی 
هم چنين ب��ه روند معرفی پيش گامان و 
محققان اين رش��ته در مجله پرداخت و 
به شتاب گرفتن اطالع رسانی های بومی، 

ملی و فراملی اشاره كرد. 
س��پس به تالش متولي��ان آموزش 
پيش دبس��تانی از جمل��ه بهزيس��تی و 
كار  و  ك��رد  اش��اره  آموزش وپ��رورش 
شاخصی كه دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزش��ی در اي��ن راه انج��ام می دهند، 
پرداخت. وی اف��زود: »تازه ترين بحث ها 
س��پردن امور پيش دبستانی به نهادهای 

مردمی اس��ت كه بايد دي��د چه تأثيری 
در كار اي��ن مراك��ز خواهد داش��ت. به 
نظر من، مشاركت های مردمی می تواند 
جايگاه خوبی بيابد؛ به ش��رط آن كه با 
برنامه ري��زی اصولی پيش ب��رود. البته 
در اين زمينه س��ؤاالتی به ذهن متبادر 
می ش��ود از جمله اين ك��ه آيا هدف ها و 
برنامه ه��ای فعلی تحت تأثير تحول قرار 
خواهد گرف��ت؟ ديگر اين كه اين نهادها 
چه برنامه ای برای ادارة اين مراكز دارند؟ 
آرزوی من اين اس��ت كه نهادهايی 

اي��ن مديري��ت را به عه��ده بگيرند كه 
هم نيروی انس��انی تربي��ت كنند و هم 
پاس��خ گوی محتوا و ارزيابی آن باشند. 
اين ه��ا نگاه كالنی اس��ت كه با توجه به 
سند چش��م انداز و سياس��ت های كالن 
در حقيق��ت نمی توان نگاه ُخرد به آن ها 

داشت.« 
مرتضـی طاهـری عضو ش��ورای 
برنامه ري��زی مجل��ه، پ��س از س��خنان 
مقدمات��ی دكت��ر مفيدی ب��ا ذكر خير 
از فعاليت ه��ای وی، ايش��ان را »م��ادر 
پيش دبس��تانی« معرفی ك��رد و گفت: 
»دكت��ر مفي��دی س��ال ها مدي��ر دفتر 
كودكان و نوجوانان س��ازمان بهزيستی 
ب��وده و از س��ال 1360 هم با ش��ورای 
انق��الب فرهنگ��ی همكاری داش��ته اند 
و چون دغدغ��ة پيش دبس��تانی دارند، 
در اي��ن زمينه تحقيقات��ی انجام داده  و 
كتاب ه��ای خوبی نوش��ته اند و به بحث 

مناطق مح��روم و دوزبان��ه نگاه خاصی 
دارن��د. اما دربارة وظاي��ف ما بايد بگويم 
اطالع رس��انی مهم است. مخاطب مجلة 
پيش دبستانی دوس��ت دارد مجله را در 
زمان مناس��ب به دست آورد. انتظار اين 
اس��ت كه مناطق گوناگ��ون بتوانند به 

موقع مجالت را به دست آورند.« 
اعض��ای  از  مجدفـر،  مرتضـی 
ش��ورای برنامه ريزی مجل��ه، نيز دربارة 
اي��ن دورة تحصيلی اظه��ار كرد: »دورة 
پيش دبستانی فراز و نشيب های بسياری 

داشت اما باالخره اساس نامه اش تصويب 
شد و امروز ما ش��اهد آن هستيم كه از 
لح��اظ محت��وا، بی برنامگی های آن رفع 

شده است. 
آموزش وپرورش با پا پيش گذاشتن 
و ارائة ه��دف و راهنم��ای برنامه مانند 
زبان آم��وزی و برنام��ة ان��س ب��ا قرآن، 
توانس��ت عقبه ای مس��تحكم در مقابل 

نهادهای ديگر ايجاد كند. 
از كاره��ای ديگ��ر آموزش وپرورش 
و دفتر انتش��ارات و تكنولوژی آموزشی 
ح��وزة  در  كت��اب  ه��زار  كارشناس��ی 
پيش دبس��تان اس��ت كه آش��فتگی در 
بازار كتاب های آموزش��ی اي��ن حوزه را 
ب��ه حداقل می رس��اند. از ن��كات مثبت 
ديگر همكاری دانش��گاه است كه جای 

خوشحالی است.« 
مسـعود تهرانی فرجاد، از اعضای 
برنامه ريزی مجله، درخصوص  ش��ورای 

دكترفرخنده مفيدی
من در یادداشت های خود به عنوان سردبير در این مجله از 
مربی ها به عنوان »مظلومان خاموش« یاد می كنم. شخصيت 
مربی باید حفظ شود. به نظر من این افراد امنيت شغلی 
ندارند. آن ها انسان ها را از سال های كودكی تربيت می كنند. 
این ها هم معلم هستند و باید معلم های قوی تری باشند. باید 
به مربيان هویت بخشيد
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واگذاری مديريت و ادارة پيش دبستانی 
به بخش خصوصی گفت: »در گزارش ها 
و دس��تورالعمل ها مطرح شده است كه 
علناً پيش دبس��تان ب��ه بخش خصوصی 
واگذار ش��ود. برخی می گويند كودكان 
بعدازظهرها به اين محل ها آورده شوند 
كه به نظر من غيركارشناس��ی و درواقع 

رفع مسئوليت است. 
برخ��ی  و  خوزس��تان  در  االن 
استان های مرزی حدود 70 هزار نوآموز 
پيش دبس��تانی وجود دارد اما مدارس يا 
مراكز غيرانتفاعی، فقط پنج تا شش هزار 
نفر را جذب كرده اند و درواقع نود درصد 
كودكان در مراكز دولتی هستند. يعنی 
اگر خصوصی س��ازی ش��ود، نود درصد 
بچه ها نمی توانند به مراكز پيش دبستانی 

غيردولتی بروند. 
قرآن��ی  فعاليت ه��ای  درخص��وص 
نيز م��ا تالش ها و برنامه های بس��ياری 
داش��ته ايم ك��ه با توجه ب��ه مصوبه ها يا 
تصميم گيری ها به صالح نيست، ناديده 

گرفته شود.« 
نگران��ی  ب��ه  ادام��ه،  در  طاه��ری 
خانواده ها اش��اره كرد و گفت: »يكی از 
هم��كاران، فرزند خود را ب��رای ثبت نام 
به آموزش��گاهی دولتی برده اس��ت كه 
مس��ئوالن مدرس��ه گفته اند جا نداريم. 
سپس به جايی رفته اند كه برای ثبت نام 
مبلغ قابل توجهی خواسته اند و آن ها نيز 
توان پرداخت آن را ندارند. در حالی كه 
اگر كودك وارد پيش دبس��تانی نش��ود، 

ب��رای ورود ب��ه ابتدايی دچار مش��كل 
می شود!«

پيش دبستانی؛ دولتی یا 
غيردولتی

دكتر مفيدی با تش��كر از كس��انی 
ك��ه س��خن گفتن��د، از خانم فرشـته 
حشمتيان هم خواست كه ديدگاه خود 
را بي��ان كند. او گفت كه تنها ده درصد 
م��دارس غيردولتی هس��تند و توفيقات 
خوبی هم داش��ته اند. هم چني��ن ادامه 
داد: »تالش ها در راستای چابك سازی و 
كوچك سازی ساختارهای دولتی است. 
در آموزش وپ��رورش ني��ز اقدامات��ی در 
زمينة تحول در حال شكل گيری است و 
اينكه مأموريت ها به هم نزديك تر شود. 
حال با توجه به خصوصی سازی و نقش 
مردم باي��د گفت كه توفيق داش��ته ايم 
و اي��ن اقدامات حتی ب��ه تحكيم بنياد 
خان��واده و پررن��گ كردن نق��ش افراد 

خانواده انجاميده است.« 
خان��م حش��متيان گفت: »امس��ال 
طی بررسی هايی به اين نتيجه رسيديم 
كه مراكز پيش دبس��تانی هم در قانون، 
غيردولتی به شمار می آيند. مستند اين 
موضوع هم تبصرة مادة 9 قانون مدارس 
و مراكز غيردولتی، مصوبة اصالحية سال 

87 در مجلس شورای اسالمی است.
حال اگر اصالح س��اختاری صورت 
گرفته، اصالح محتوايی هم از آن متأثر 
اس��ت. اعتق��اد ما بر اين اس��ت كه يك 

مجموعة وس��يع با مأموريت اثرگذار، از 
نوآموز پيش دبس��تانی تا سال خوردگان 
داريم كه به حمايت و نظارت نياز دارند. 
اگر اش��كالی در كار هس��ت، بايد ضمن 
بررس��ی دقيق سياس��ت گذاری درستی 

انجام دهيم.«
خانم حش��متيان در ادام��ه افزود: 
»پيش دبس��تانی در دوره های رس��می 
آموزش��ی جايگاه��ی ندارد اما توس��عة 
مراك��ز پيش دبس��تانی يك��ی از اهداف 
اصل��ی ماس��ت. دفتر پيش  دبس��تانی با 
توجه به مفاد س��ند تح��ول بنيادين در 
زمان وزارت آقای حاجی بابایی تشكيل 
ش��ده است. سياس��ت امروز وزارت خانه 
اين است كه دورة پيش دبستان دوره ای 

ضروری است. 
اما در خصوص مربيان پيش دبستانی 
عرض می كنم در شيوة غيردولتی، تمام 
مربي��ان پيش دبس��تانی می توانن��د در 
صورت داشتن ش��رايط مؤسس باشند. 
ما به هم��ة مدارس مج��وز داده ايم كه 
اگر در س��اختمان خود فض��ای الزم را 
دارند، پيش دبستانی را فعال نگه دارند. 
االن ما گزارش هايی داريم كه در مراكز 
پيش دبس��تانی همان مبل��غ 300 هزار 
توم��ان را درياف��ت می كنن��د. حتی در 
مناطق مح��روم با تأمين اعتبارهايی كه 
شده است، حمايت دولت وجود دارد.« 

خانم حش��متيان به آموزش مربيان 
اشاره كرد و گفت: »سامان دهی مربيان 
و آموزش آن ها به قوت خود باقی اس��ت 

فرشته حشمتيان

حشمتيان: طرحی در مجلس شورای اسالمی 
وجود دارد كه می گوید اگر زمانی دورة 

پيش دبستانی رسمی شد، آموزش وپرورش 
شرایط جذب و استخدام را اعالم كند و انجام 

دهد. البته همة این ها مشروط است و فعاًل 
عملی نشده است 
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و در شيوه نامه، اولويت با مربيان باسابقه 
است.« وی به اهميت رسانه ها و ارتباطات 
خبری اش��اره كرد و گفت: »مجلة رشد 
پيش دبس��تان در اطالع رس��انی خ��وب 
بوده است و من دوست دارم در تعاملی 
اثرگذار مجلة پيوند با رشد دانش آموز و 
معلم پيوستگی و همكاری داشته باشد. 
يعنی در حالی كه ب��ا دانش آموز و معلم 
صحبت می كنيم، به س��مت رش��د اوليا 

هم برويم.«
وی در مورد استخدام و بيمة مربيان 
پيش دبستانی افزود: »در طرحی كه در 
مجلس ش��ورای اس��المی مطرح ش��ده 
است، تعهدی برای استخدام وجود ندارد. 
اگر زمانی اين دوره در آموزش وپرورش 
به رسميت شناخته شود و فرصت جذب 
نيرو به وج��ود آيد، می توان اين افراد را 
استخدام كرد. از نظر بيمه نيز مؤسسان، 

افراد تمام وقت خود را بيمه می كنند.«
چالش ه��ای  درب��ارة  حش��متيان 
پيش رو گفت: »ممكن اس��ت چالش ها 
بسيار باشد. بايد در جلسات خودمان به 
توليد فكر نيز بپردازي��م و دربارة توليد 
محتوا نيازس��نجی كنيم. تراوش ذهنی 
شورا يا جمع كارشناسان به برون رفت از 
مش��كالت كمك خواهد كرد. در ارتباط 
با ياری مجلة رش��د پيش دبس��تانی هم 
عرض می كنم كه نيازسنجی در ارتقای 

محتوا مهم است.« 
حش��متيان دربارة اهميت سال 91 
و تأكي��دات مقام معظم رهبری مطالبی 
گف��ت و به اجرای س��ند تحول اش��اره 
كرد. او هم چنين افزود: »در اين س��ال 
پيش بينی ما اين بود كه نه تنها كاهش 
نوآموز نداشته باشيم بلكه گسترش كار 

را نيز جزو برنامه های خود قرار داديم.
ديگر اينكه گسترة كاری ما در تهران 
نمود بيش��تری دارد و اگر مش��كلی نيز 
هست به نحوة اطالع رسانی برمی گردد. 
يعنی در بحث دولتی يا غيردولتی شدن 

چرخة باطلی اس��ت. چرا دانشگاه ها اين 
رش��ته را داير می كنند؟ چرا كارشناس 
تربيت می كنند؟ ب��ه جايگاه اين امر در 
دنيا نگاه كنيد؛ ما كه نبايد عقب بمانيم. 
جامعة ما می خواهد پيشرو و الگو باشد. 
اگر دانش��گاه و وزارت عل��وم اين كار را 
به گونه ای  آموزش وپ��رورش  دارد  قبول 
عم��ل كن��د ك��ه خانواده ه��ا بالتكليف 

نباشند.«

مراك��ز، اف��راد گاهی خودش��ان اجتهاد 
می كنند. االن آمار درخواس��ت تأسيس 
مراكز پيش دبستانی حدود ده هزار مورد 
اس��ت و مجوزهای صادر ش��ده بيش از 

شش هزار فقره بوده است؟ 
ب��ه  ب��ا توج��ه  دكت��ر مفي��دی،  
صحبت ه��ای خانم حش��متيان به آثار 
رفع ابه��ام بر اثر اطالع رس��انی صحيح 
اش��اره و درخواس��ت كرد به سؤال ها و 
ابهام��ات افراد در اي��ن زمينه از راه های 
مختلف پاس��خ داده ش��ود و اف��زود: به 
نظر من قانع كننده نيس��ت كه آموزش 
ابتداي��ی می تواند برای پيش دبس��تانی 
توليد محتوا كند. تربيت نيروی انسانی 
ه��م باي��د روش من��د و ب��ا برنامه ريزی 
باشد. جايگاه اين دوره بايد مستحكم و 

مستقل باشد.«

دورة غيرالزامی!
رفيع بخش مدي��ركل دفتر آموزش 
مربي��ان  تع��داد  ب��ه  پيش دبس��تانی 
پيش دبستان كش��ور اشاره كرد و گفت: 
»اآلن ح��دود 25 ه��زار مربی داريم كه 
ح��دود 20 هزار نف��ر از آنان مش��غول 
ش��ده اند. دورة پيش دبس��تانی دوره ای 
غيرالزامی اس��ت و تأمين نيروی انسانی 
آن از مهم تري��ن برنامه هاس��ت ام��ا در 
س��ازمان دهی دولتی اين موضوع لحاظ 
نش��ده اس��ت. ديده می ش��ود كه مربی 
جذب می شود و بعد از دورة پيش دبستان 
خارج می ش��ود. به اين ص��ورت آيا نياز 

پيش دبستان مرتفع خواهد شد؟
بايد اتفاقی بيفتد ت��ا اين چرخه از 
بي��ن برود. البته به مربيان بايد حق داد. 
من هم اگر در جاي��ی كار می كردم كه 
نمی دانس��تم از لحاظ اس��تخدامی چه 
اتفاق��ی خواه��د افتاد، در واق��ع با عدم 

امنيت شغلی مواجه می شدم.«
دكتر مفيدی با اش��اره به نادرست 
بودن اي��ن چرخه اف��زود: »اين چرخه، 

رفيع بخش، مدي��ركل دفتر آموزش 
پيش دبستانی، درخصوص سند تحول و 
تأكيد و ارتباط آن با دورة پيش دبستان 
گفت: »ش��ورای عال��ی آموزش وپرورش 
بندبند سند تحول را بررسی كرده است 

و در اجرايی شدن آن می كوشد.«
دو  پيش دبس��تان  ب��ا  ارتب��اط  در 
پيشنهاد هست. يكی بازنگری در محتوا 
و ديگر رايگان شدن دورة پيش دبستان.

در اي��ن زمينه پيش��نهادهايی ارائه 
و وضعي��ت مناط��ق م��رزی و كمت��ر 
نظ��ر  از  را  عش��ايری  و  توس��عه يافته 
دغدغه های اقتصادی و اجتماعی توضيح 
داده شده است تا تصميمات و تغييرات 
در ي��ك دورة زمان��ی پنج س��اله اتفاق 
بيفتد؛ زيرا به نظر من زيرس��اخت های 
آن فراهم اس��ت. به هر حال اين قضيه 
دو وجه دارد: هم بايد از نظر سند تحول 
دورة پيش دبس��تان توسعه و ترميم يابد 
و هم تا حد ممكن با مش��اركت مردم و 

فضل اهلل رفيع بخش

دورة چهارم. شمارة 3    
بهار 1392        

رشد آموزش پيش دبستانی
7



بخش غيردولتی پيش برود. اس��اس نامه 
تشكيل مراكز پيش دبس��تانی می گويد 
كه اين آموزشگاه ها يا غيردولتی هستند 
يا دولتی و با مش��اركت م��ردم، مادة9 
قانون تأس��يس م��دارس غيردولتی هم 
با صراح��ت آموزش وپ��رورش را مكلف 
به صدور مج��وز برای فعاليت های آن ها 

كرده است.
با اين كه مجلس ش��ورای اس��المی 
هيچ گونه مصوبه ای مبنی بر الزامی بودن 
اين دوره ندارد ظرفيت هايی وجود دارد 
كه می توانيم در كشور پيش دبستان ها را 

به رشد 90 درصدی برسانيم.«
آم��وزش  رش��د  مجل��ة  س��ردبير 
س��ابقة  درب��ارة  پيش دبس��تانی 
پيش دبس��تانی صحب��ت ك��رد و گفت: 
»واقع��اً اگر مصوبه ای نيس��ت و آگاهی 
ي��ا نظری وجود ندارد، چگونه می ش��ود 

دنبالة اين كار را گرفت؟
البت��ه اگ��ر دفت��ر پيش دبس��تانی 
می خواهد كارش را ش��روع كند و ادامه 
دهد، بايد با اس��تواری و از جايی روشن 
آغاز كن��د. تحقيقات می گويد بايد روی 
اصول كار ك��رد و با جديت اين موضوع 

را دنبال كرد.
در دني��ا ه��م بخش دولت��ی و هم 
غيردولتی مشغول اين برنامه ها هستند. 
در همه ج��ا ه��دف از اج��رای برنامه ها 
محروميت زدايی اس��ت. نبايد سرنوشت 
اين دوره مانند پيش دانش��گاهی ش��ود. 
زمانی مالحظه كرديد كه رشتة مشاوره 
در برنامه ها بود و آن را تعطيل كردند و 

در ادامه پيامدهای آن را ديديد.
خوب حاال تصميماتی گرفته ش��ده 
اما اين كه آيا مراكز پيش دبستانی دولتی 
هس��تند يا غيردولتی، شفاف نيست. به 
نظ��ر من پ��اره ای از تصميم ه��ا به ضرر 
كسانی اس��ت كه می خواهند فرزندشان 

به درستی رشد كند.
مركز يا دوره ای كه هويت مشخص 

ندارد، ساختار روش��نی ندارد و نظارت 
آن بر عه��دة جايی و تربي��ت نيرويش 
ب��ه عهدة محل��ی ديگر اس��ت، طبيعتاً 
زيرس��ؤال می رود. خوب است مسئوالن 
اين بخش با مشورت بيشتر كارهايشان 

را انجام دهند.«
اعضای ش��ورای  از  تهرانی فرج��اد، 
مجل��ة رش��د پيش دبس��تانی، به هدف 
چه��ارم س��ند تح��ول و تقوي��ت بنيان 
خان��واده و افزاي��ش ميزان مش��اركت 
خانواده ه��ا در فعاليت های آموزش��ی و 
تربيتی در مدرس��ه اش��اره كرد و گفت: 
»برگزاری دوره های آموزشی اثربخش و 
عرضة خدمات مش��اوره به خانواده ها از 
ميزان آسيب ها می كاهد. تربيت كودكان 
مورد نياز خانواده است. به اين صورت ما 
به هدف پنجم س��ند تح��ول و تأمين و 
بس��ط عدالت آموزشی با كيفيت در كل 

كشور خواهيم رسيد.«
رفيع بخش با توجه به بخش عدالت 
دانش آم��وزان  و  مناط��ق  و  آموزش��ی 
دوزبانه، به تخصي��ص دوميليارد تومان 
بودج��ه برای اين بخش س��خن گفت و 
اف��زود: »حتی برای مناط��ق 18 و 19 
تهران هم بودجه منظور ش��ده اس��ت. 
برای جذب حداكث��ری نوآموزان 275 
ميلي��ون تومان اختصاص يافته اس��ت. 
هم چنين برای توسعة كّمی كالس های 
آمادگ��ی مناطق ش��هری به طور خاص 
ي��ك ميلي��ارد توم��ان اعتب��ار در نظر 
گرفته اي��م. يكی ديگر از كارها برگزاری 
دورة ارتقای سطح علمی و مهارت های 
نيروی انسانی )مربيان( بوده كه به ازای 
ه��ر مربی چهل س��اعت و هر س��اعت 
1000 تومان بوده است. در اين رهگذر، 
از ارتقای آگاهی والدين پيش دبس��تانی 

هم غافل نبوده ايم.
غيردولت��ی  مراك��ز  درخص��وص 
ش��هری بايد بگوي��م خود ته��ران هم 
منطق��ة كم برخ��وردار دارد. منطقة 17 

را در نظ��ر بگيري��د. با عناي��ت به طرح 
محروميت زدايی، در اي��ن منطقه برای 
نمونه حتی يك مرك��ز غيردولتی پيدا 

نمی شود.
از اقدامات ديگر ما تأمين كس��ری 
بيمة مربي��ان بود. مربي��ان چه به طور 
خويش فرما يا توس��ط مؤسس، براساس 
ميزان س��اعت كار بيمه می شوند؛ يعنی 
حداكثر بيست س��اعت، اما طبق قانون 
كار كه س��اعت كاری 44 ساعت است، 

بقيه از طريق ما پرداخت می شود.«
ش��نيدن  از  پ��س  دكترمفي��دی 
سخنان آقای رفيع بخش گفت: »من در 
يادداشت های خود به عنوان سردبير در 
اين مجله از مربی ها به عنوان »مظلومان 
خاموش« ياد می كنم. ش��خصيت مربی 
بايد حفظ ش��ود. به نظر م��ن اين افراد 
امنيت ش��غلی ندارند. آن ها انسان ها را 
از س��ال های كودكی تربي��ت می كنند. 
اين ها هم معلم هستند و بايد معلم های 
قوی تری باش��ند. بايد به مربيان هويت 
بخش��يد. بايد بيمة آن ها كامل باش��د. 
بخ��ش غيردولت��ی ب��رای صرفه جويی 
گاهی ني��روی ثابت نمی گي��رد. حقوق 
اين مربی ها حتی با مدرك ليس��انس يا 

باالتر مكفی نيست.«
رفيع بخ��ش در تكمي��ل وضعي��ت 
مربی ه��ا افزود: »ما از هيچ تالش��ی در 
ارتقای پيش دبستان فروگذار نكرده ايم. 
اميدواري��م خأله��ای قانونی برداش��ته 

شود.«
دكترمفيدی در پايان اين گفت وگو 
ب��ه جاي��گاه پيش دبس��تان در س��ند 
تحول، نگاهی دوب��اره انداخت و ضمن 
جمع بندی و اظه��ار اميدواری كرد كه 
ابهام ها در اين زمينه رفع شود و افزود: 
»امروز آن چه هست لزومًا آن چيزي 
نيست كه باید به آن عمل می شد.« 
او در پايان از همه شركت كنندگان اين 

نشست تشكر كرد.
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نيـایـش فـرشتگان
مرتضی طاهری

به دنبال طرح موضوع »تأثير فضاهای آموزشی بر تربيت كودكان« و طراحی و تركيب چيدمان آن ها با برنامه های تربيتی، اينك به 
پيشنهادی ديگر در اين زمينه خواهيم پرداخت:

نيايش، از گرايش های متعالی و فطری انسان است و همچون ساير ابعاد فطرت بذری است كه بايد پرورش يابد و شكوفا شود.
از سوی ديگر، كودكان پيش دبستانی هنوز به سن »تكليف« )و به تعبير شايسته تر، »تشريف« به معنای شرافت بار يافتن به 

پيشگاه الهی و بندگی حضرت حق( نرسيده اند و به كسب آمادگی برای ورود به اين وادی در سال های بعد و سنين باالتر می پردازند. 
از اين رو، برنامه ريزی برای گام های مقدماتی در اين زمينه ضروری است و تأكيد می كنيم كه در اين جا هدف اصلی چيزی جز تمرين و 

انس و آموزش كودكان نيست.
در اين طرح، مكان و فضايی كه برای انس، آموزش و تمرين كودكان برای نماز و نيايش در نظر گرفته شده است، در ميانة فضاهای 
كالسی و محصور بين باغچه ها و فضای سبز و باطراوت مناسب با اقليم - قرار دارد و راهروی ارتباطی بين هر كالس و آن فضا مستقيم 
است. به طوری كه نمازخانه، درهای متعدد دارد و ورود و خروج آسان و سريع كودكان را از آن ممكن می سازد. فضای ياد شده منحصر 

به هدف مزبور نيست و برنامة ديگری را نيز دنبال می كند و آن هم كتابخانه ای كودكانه است كه با تجهيزات متناسب می تواند انس 
كودكان را با كتاب و كتاب خوانی فراهم سازد. بدون شك نما و طراحی داخلی آن بايد جذاب، كودكانه و در عين حال ساده باشد. 

طرح كلی فضای مورد اشاره به اين شكل است.
در برنامه های تمرينی كودكستان، الزم نيست كودكان حتماً هنگام اذان ظهر در نمازخانة تركيبی با كتابخانه حضور يابند؛ به ويژه آنكه 
معموالً در ساعات مزبور نيز بچه ها در مدرسه حضور ندارند. بلكه در هر زمان و ساعتی كه مدير و مربيان صالح بدانند و چه بهتر كه در 

زمان های مناسبتی و ايام اهلل )اعم از دينی و ملی( كودكان را به اين فضای چند منظوره هدايت كنيم و شور و نشاط برنامه ها را با نيايش و 
نماز آموزشی و استفاده از كتاب ها و مجالت مصور و كودكانه همراه و حالوت اين حضور را در كام جان آنان ماندگار و تثبيت نماييم.

در افق دوردست
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چه بگويم از بهار...
كودكم شاهد بود...

گردشی در طبيعت...
- كودكم می ش��نود از به��ار طبيعت، 

زيبايی و بالندگی، تازگی و نو ش��دن، تولد گل ها و 
تغيير حيوانات، پرندگان و همة آنچه در پيرامون خويش می بيند.

- از خود پرسيدم، چه بگويم از بهار برای او كه خود در حال تغيير و رشد 
و نوآوری است؟

- با هم دانه كاشتيم؛ او هر روز شاهد تغيير و دگرگون شدن دانه ها بود، رشد 
و بزرگی دانه و تبديل آن به جوانه و برگ و س��بزينگی اش ماية شادی اش شد. 
انبوهی برگ ها و سبزی آن ها را ديد و تبديل دانه و جوانه به برگ و برگ ها 

و گياهی سرسبز را شاهد بود.
- با هم خانه تكانی كرديم؛ تميزی و سرزندگی و جابه جايی 
را مش��اهده كرد. شركت كردن در كارها جسم و روح او را به 
تحرك واداشت و نگاه نو به طبيعت خانه و محيط را شاهد 

بود.
- با ه��م خريد كرديم؛ زيبايی و جنب وجوش تغيير 
قب��ل و بعد و آن و اين را تجربه كرد. لباس نو، كفش نو، 
جوراب نو، خريد هديه برای دوست و آشنا، مادر بزرگ و 

پدر بزرگ و عزيزان و احترام به س��نت ها را 
تجربه كرد.

- با هم سفرة عيد را چيديم؛ 
صحبت از سين ها و هفت سين، 

چرايی و دليل بودن آن ها را در 
س��فرة تحويل س��ال شنيد. حس 
ديدن چيزهای تازه را در س��فرة عيد و 
تركيب آن ها را بر سر ميز و به 

شكل نو تجربه كرد. 

چه بگویم از بهار...

دكتر مرجان گودرزی
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زيبايی چرخيدن ماهی های قرمز در تنگ بلور و شعلة شمع و آيينه 
و قرآن و بوی اسپند تازه روح تازه ای در او دميد. با خود گفتم قطعاً 
تغيير را با نغمه »يا مقلب القلوب و االبصار« او هم حس كرده است.
- با هم سفر كرديم به شمال؛ ديدن دوست و آشنا، مادر بزرگ 
)عزيز جون( و پدربزرگ، )بابا قنبر(، چهره های خندان و  دست های 

مهربان آن ها را به هنگام دادن بهارانه و شاد باش بهار شاهد بود.
- خوردن خوراكی، آجيل و ش��يرينی با هم و ديد و بازديد ها را 
ش��اهد بود. حرف های تميز و تازه، تغيير آب و هوا و بوی گل و گياه را 
تجربه كرد. شنيدن از بچه های دايی، شغل تازة عمو، تمام شدن درس 
عمه، تولد پس��ر و دختر كوچك فاميل و بزرگ تر شدن، قبول شدن، 

موفقيت ها و تغييرات نو تجربه ای روحی و ذهنی را برايش فراهم آورد.
- هنگام فراغت، انجام دادن كارها و تكاليف نوروزی اش را تجربه 
كرد. تكاليفی تازه و به ش��كلی نو و مهم تر، چن��د روزی نبودن در 
مدرس��ه و در كنار ك��ودكان و بزرگان و آماده ش��دن برای بعد از 

تعطيالت را تجربه كرد. 
- چ��ه بگويم از بهار كه كودكم همة گفتنی ها را با تجربة با 

هم بودن شاهد شد
و شايد اين احس��اس او را من بيشتر تجربه كردم كه سال 

آينده چه خواهد شد...
حيرت و سؤال بدون جواب او را كه گويی در ذهنش غوغايی 
پدي��د آورد، تنها من حس كردم. زمانی ك��ه در آغوش بزرگان 
خانواده، آدم های خيلی بزرگ تر از خود، مادر بزرگ ها، پدربزرگ ها 
و پيران و س��المندان جای می گرفت و او را می بوييدند و دست 
نوازش آن ها را تجربه می كرد، ديدن دستان چروك و چهره  های پر 
از تغييرات سال ها، موی سفيد و ديگر تفاوت های جوانان و پيران، 

انديشه و سؤالی تازه را در ذهنش ايجاد كرد كه آيا می شود زمان به 
عقب برگردد؟ همه می توانند دوباره جوان و تازه شوند؟ آيا می شود 

آن ها را هم در س��ال آينده، مثل امس��ال و يا حتی جوان تر و تازه  تر 
ديد...؟ اين سؤال های انديشمندانه را من تجريه كردم و من 

هم شاهد اين حيرتم... چه بگويم از بهار..

آشنایی با مراکز پیش دبستانی

اشاره
همن��وا برای تعميق 

تجربه ه��ا و ايجاد نظريه های نوين 
برنامه ها و دوره هايی را در زمينة فراگيری 

طراحی و برگزار می كند. اولويت آموزش��ی اين 
برنامه ه��ا به طور هم زمان تقويت مربي��ان در ارتباط 

آگاهانه و مؤثر با كودكان، تغيير نگرش اوليا نس��بت به 
كودك و رشد او و حمايت از كودك در زمينة شناخت خود، 

دغدغه هايش و تمرين مسير پرداختن به اين دغدغه هاست.
اگر مربی و ولی نگاهی تيزبين برای شكار موقعيت های ساده 
يا پيچيدة زندگی داشته باشند، تفكيك ها كنار می روند و زندگی 
روی ديگر خود را كه لحظات كش��ف اس��ت به ما می نماياند. اين 
تيزبين��ی نيازمند تمرين و ديدن دقيق لحظات تعامل  با كودك در 
آيينة كودكمان است كه بازخورد نگرش، كالم، كنش و واكنش هايمان 
را به وضوح نشان می دهد. همنوا به منظور باز شدن چشم ها به روی 
آيينه دوره هايی ب��رای اوليا و مربيان برگزار می كند تا در هم افزايی 

دريچه های جديدی را به سوی خود گشوده بيابيم.
برای نزديك ش��دن به حقيقت رشد، همايش و دوره برگزار 
می كند. ارتباط مداوم و به روز با صاحب نظران داخلی و خارجی 
و مستند كردن تمامی فرايندها، همچنين ايجاد زمينه های 
هم��كاری و هم افزايی مي��ان عالقه مندان، دانش��جويان، 
استادان و افراد و انديشه های آفرينشگر از فعاليت های 

همنواس��ت. اين مؤسس��ه برای برقراری ارتباط از 
امكانات حضوری و مجازی به صورت تعاملی 

استفاده می كند. 
a . t a r a g h i j a h @

gmail.com

چه بگویم از بهار...

منوا
همراه  با مؤسسة ه
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كرة 
از  يكی   جنوبی 
كشورهای آسيای شرقی است كه در نيمة جنوبی 
ش��به جزيرة كره قرار دارد. اين كشور از شمال با كرة 
ش��مالی و از غ��رب - از طريق دري��ای زرد - با چين 
همس��ايه است و درعين حال از جنوب شرقی، از طريق 

تنگة كره، با ژاپن ارتباط دارد.

موقعيت جغرافيایی
كرة جنوبی كش��وری نيمه كوهس��تانی اس��ت كه 
ارتفاعات آن به طورعمده در نواحی مركزی و شمال شرقی 
واقع شده اند. جلگه ها و جنگل هايی وسيع و فراوان خاك 
اين سرزمين را پوشانده و آب وهوای آن گرم، مرطوب و 

پرباران است. 
طی س��ال های 1910-1945 ژاپن بر اين كشور 
تسلط داشت. در سال 1948، حكومت جمهوری در 
كرة جنوبی پايه گذاری شد و در پانزدهم اوت همان 

سال، كرة  جنوبی شكل گرفت.

آموزش پيش دبستانی
دورة پيش دبستانی در كرة جنوبی آموزش به 

كودكان سه تا پنج ساله را در برمی گيرد.
هدف هاي آموزش پيش دبستاني در كرة جنوبی 

عبارت اند از:
- ايجاد عادت هايی برای زندگی سالم 

- كمك به رش��د هماهنگ كودكان از جنبة 
جسمانی، مهارت های زبانی و خالقيت كودكان 

از طريق موسيقی، نقاشی و ...
- كمك به بهبود روابط اجتماعی 

- پرورش احس��اس عش��ق نسبت به 
خان��واده، دوس��تان و اطرافي��ان )2011, 

.)world data

تاریخچة دورة پيش دبستاني
نخستين كودكستان عمومی كره در 
سال 1976 تأسيس شد. از اوايل دهة 1980، 
آموزش دوران اولية كودك به سرعت توسط 
حدود 8300 مراك��ز عمومی و خصوصی 
مركز پيش دبس��تانی تأسيس شده از سال 
2002 توس��عه داده ش��د. گزارش وزارت 
آموزش وپرورش)2003(، نشان می دهد كه  
در سال 2002، تعداد 550256 كودك در 
مراكز پيش دبستانی كره حضور داشته اند 
و 29/6 درص��د از كودكانی كه در محدودة 
سنی كودكستان بوده  اند، ثبت نام كرده اند. 
البته، »در مقايس��ه با گسترش چشمگير 
امكانات رفاهی در زمينة نگهداری كودك، 
امكان��ات رفاهی مراكز پيش دبس��تانی در 
وضعيتی ثابت باقی مانده است.« )2004، 

 .)OECD
طبق آمار ملی، در سال 2008، حدود 
8344 كودكس��تان ب��ا 537822 كودك 
ثبت نام ش��ده )كه 48 درص��د آن ها دختر 
بودند( و 34601 معل��م )كه 98/3 درصد 
آن ها زنان بودند( وجود داش��ته است. نرخ 
ثبت نام كودكان سه تا پنج سال 38 درصد 
برآورد شده بود. تعداد متوسط كودكان در 
هر كالس 21/9 و نرخ متوس��ط كودكان/ 
 world ،2011( معلم 15/551 بوده است

.)data

نقطة عطف مراقبت از كودك پيشرفت 
اصولی امكانات رفاهی در سال 1991 بود؛ 
زمانی كه اليحة مراقبت از كودك تصويب 
شد. بعد از ابالغ اين قانون، امكانات رفاهی 
نگهداری از كودك در نحوة كيفيت مراقبت 
و كاركردهای آموزش��ی همچنين خدمات 
نگهداری از كودك فراهم ش��د. درحالی كه 
آم��وزش كودكس��تان تحت نظ��ر وزارت 
آم��وزش، علوم و فن��اوری اس��ت، وزارت 
بهداش��ت و رفاه از امور مربوط به خدمات 
نگه��داری از ك��ودك حماي��ت می كن��د. 

.)world data ،2011(

گونه های مراكز پيش دبستاني
برخی مراكز پيش دبستانی و نگهداری 
از كودكان به خردس��االن با نيازمندی های 
خ��اص ني��ز خدمت رس��انی می كن��د. به 
مؤسسات آموزش خصوصی كه اين خدمات 

را عرضه می كنند هاكون گفته می شود.
مراك��ز نگهداری ك��ودكان موقعيت و 
امكان نگهداری از كودكان زير شش سال را 
فراهم می كند. اين مركزها را دولت، مقامات 
محلی )به صورت خصوصی( يا مؤسس��ات 
و ش��ركت هايی اداره می كنند كه كودكان 
كارمن��دان خ��ود را نگه��داری می كنند و 
»وزارت بهداش��ت و رف��اه« ب��ر مديريت و 
مس��ئوليت های آن ه��ا نظ��ارت دارد. اين 
مراكز عموم��اً اتاق های بازی دارند )2004، 

.)OECD
در س��ال 2005، ح��دود 2804 مركز 
نگه��داری كودك در كش��ور ك��ره وجود 
داشت كه به 972391 كودك تا پنج سال 
خدمت رس��انی می كرد. بيش از 95 درصد 

آموزش پيش دبستانی در كرة جنوبی
دكتر محمد آرمند
مرضيه قاسمی راد كليدواژه ها: كره جنوبی، كودكستان، برنامة آموزشی.
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اي��ن مراكز اتاق های ب��ازی خانگی )41/9 
درصد( خصوصی داش��تند كه ب��ه 89/1 
درصد از كودكان خدمات عرضه  می كرد. 
83/3 درصد اين مراكز در شهرس��تان ها و 
شهرها قرار داشت و 16/6 درصد در جوامع 
روس��تايی بودن��د. امكانات رفاه��ی مراكز 
نگهداری ك��ودك به ميزان 39/8 درصد از 
آن مراكزی اس��ت كه كمتر از 20 كودك 
دارند. امكانات رفاهی ملی يا دولتی تمايل 
بيشتری برای بزرگ تر شدن به ميزان 35/4 
درصد نسبت به انواع خصوصی آن - كه از 
91 -66 كودك مراقبت می كنند - دارند. 
برحسب شايس��تگی های كاركنان، مراكز 

از  ك��ودك  دانش آموختگان نگه��داری 

نس  ليس��ا
ه ها  نش��كد ا د
)16/6 درص��د(، 
دانش آموختگان 
يپل��م  ق د فو
ه ها  نش��كد ا د
)59/2 درص��د( 

و دانش آموختگان 
دبيرستان ها )24/2 

اس��تفاده  درص��د( 
 ،2011( می كنن��د 

.)world data

مربيان مراكز پيش دبستاني
مي��زان تحصيالت معلم��ان مراكز پيش دبس��تانی معموالً 
فوق ديپلم يا ليس��انس اس��ت. بس��ته به مكان و مح��ل، مراكز 
پيش دبس��تانی برنامه های پاره وقت، نيمه وقت و تمام وقت ارائه 
می كنند كه »وزارت آموزش و منابع انسانی« بر مديريت مراكز 

پيش دبستانی نظارت دارد.
دانش��گاه ها و مركز آموزش عالی در كرة 

جنوبی عه��ده دار آم��وزش به 
معلم��ان هس��تند. عالوه 

بر اي��ن مراك��ز، دولت 
دانش��گاه ملی تعليم و 
تربيت كره را در س��ال 
كرد.  تأس��يس   1985

اين دانشگاه در زمينه هايی 
ازقبيل هداي��ت تحقيقات بر 

مراكز پيش دبستانی و مدارس 
ابتداي��ی و راهنمايی، همچني��ن ارائة 

براسـاس 
آمـار یونسـكو در سـال 

از  درصـد   91 مجمـوع  در   ،2005
كودكان كـره ای در برنامه های مراقبت 

و آموزش پيش از دبستان ثبت نام شده اند 
و ایـن آمـار حاكی از آن اسـت كه تنها 

9 درصـد از آن ها به ایـن خدمات و 
برنامه ها دسترسی ندارند
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می كن��د.)2010،  فعالي��ت   ضمن خدم��ت  آموزش ه��ای 
stateuniversity.com(. معلمان مراكز پيش دبستانی در 
مراكز دولتی عالوه بر شايس��تگی در زمينة مراقبت و آموزش 
دوران اولية كودكی، بايد ويژگی ها و مش��خصه های مربوط به 
يك كارمند دولتی را داش��ته باشند. همچنين نيروی انسانی 
)معلم كمكی، دس��تيار مرب��ی و...(  در برنامه های مراقبت و 
آموزش وپ��رورش دوران اولي��ة كودكی وج��ود دارد، )ضيايی 

نجف آبادی، 1386(.
معلمان مراكز پيش دبس��تانی به طور معمول ليس��انس 
دانشكده ها، دانشجويان سال سوم دانشكده های فنی و حرفه ای 
يا دانش��كده های مش��ابه با گرايش آموزش پيش دبس��تانی 
هس��تند. تقريباً اغلب معلمان مراكز پيش دبستانی )94/7 
درصد( دانش آموختة دانشكده ها هس��تند؛ 21/6 درصد 
آن ها ليسانس دانش��كده ها و دانشگاه ها و هفتاد درصد 
ي��ا س��وم  دوم  دانش��جويان س��ال 

دانشكده ها هستند .

 در خص��وص مراكز پيش دبس��تانی 
مل��ی يا دولت��ی، 56/3 درص��د از معلمان 
فارغ التحصيل  ليس��انس از دانشكده ها و 
دانشگاه ها هس��تند، درحالی كه 80 درصد 
معلمان مراكز پيش دبس��تانی خصوصی 
دانشجويان س��ال دوم يا سوم دانشكده ها 
می باشند. تفاوت موجود در سطح آموزشی 
اين دو گروه از معلمان به سبب تفاوت در 
روش های اس��تخدام است. معلمان مراكز 
پيش دبستانی ملی يا دولتی با آزمون ملی 
دش��واری گزينش می ش��وند؛ درحالی كه 
معلمان مراكز پيش دبستانی خصوصی به 
قبول ش��دن در آزمون يا مدرك ليسانس 

.)world data ،2011( نيازی ندارند
اغلب كاركنان تمام وقت كار می كنند، 
اما درصدی از آن ها نيز به صورت پاره وقت 
در بخش مراقبت و آموزش وپرورش دوران 
اولية كودكی مش��غول به كارند. س��اعات 
كار قانونی 44 س��اعت در هفته است؛ اما 
بس��ياری از كاركنان بيش از اين ساعت ها 
كار می كنند. قوانينی برای تأمين هزينه و 
حداقل سطح ارتقای كاركنان و توصيه هايی 
آم��وزش  س��االنة  س��اعات  ب��ارة  در 
ضمن خدمت ب��رای آن��ان وجود 
دارد. برای مثال، هر س��ه سال 
يك بار معلمان جديد مراكز 
پيش دبستانی بايد شصت 
ساعت و معلمان بخش 
مراقبت از كودكان چهل 

نخستين 
كودكستان خصوصی تقریبًا 

یک قرن پيش و اولين كودكستان 
عمومـی در سـال 1976 در كره 

تأسيس شد
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ساعت از دوره های ارتقای حرفه ای بهره مند 
شوند. عالوه بر آن، گذراندن ساعات بيشتر 
دوره های كارآموزی در ارتقای رتبة كاركنان 
مؤثر است. برای مثال، معلم سطح دو بايد 
س��ی روز )180 س��اعت( بيش��تر آموزش 
مهارتی ببيند تا به س��طح ي��ك ارتقا يابد. 
موقعيت كاركنان غيرآموزش��ی شاغل در 
بخ��ش مراقبت و آموزش وپ��رورش دوران 
اولية كودكی پايين اس��ت. در مقايس��ه با 
معلمان كودكستان، كاركنان بخش مراقبت 
از كودكان س��اعات كار طوالنی تر )شصت 
ساعت در هفته برای كاركنان بخش مراقبت 
از كودكان در مقابل چهل ساعت در هفته 
برای معلمان كودكس��تان( مسئوليت های 
بيش��تر، تعطيالت كمتر و دس��تمزدهايی 
پايين ت��ر دارند )يونس��كو 2007 ، به نقل از 

ضيايی نجف آبادی، 1386(. 

برنامه های آموزشی
برنامة مراكز پيش دبس��تانی يكس��ان 
نيست. در بيش��تر مدارس خصوصی كره 
زبان كره ای تدريس می ش��ود، ولی تعداد 
زي��ادی از آن ها كالس زبان انگليس��ی نيز 
دارن��د. در برخی از مراكز پيش دبس��تانی 
تقريباً به طور كامل زبان انگليسی تدريس 
می شود. برنامه هاي درسي ديگر شامل هنر، 
موس��يقي و مهارت هاي گوناگون و س��اده 

مي شود.
برنامة آموزش��ی مراكز پيش دبستانی 
ملی به آموزش هايی دربارة سالمتی، جامعه، 
بيان، زبان و اكتش��اف در زندگی روزمره با 
استفاده از مجموعه ای از فعاليت های متنوع 
و روش ه��ای تدريس تمرك��ز دارد. دولت 
برنامه هايی رايگان برای مراكز پيش دبستانی 
تمام وق��ت و همة كودكان ك��ره ای فراهم 

.)certificationmap ،2010( می كند
برنامة آموزشی مراكز پيش دبستانی بر 
قوانين و فرهنگ های سنتی تأكيد می كند: 
مثالً به تعداد زيادی از مؤسسات ECEC در 

كره برای تهية غذاهای سنتی، خوراك های 
مختصر و زمان فعاليت، پيشنهادهايی داده 

می شود. 
سه نوع برنامة آموزشی در مراكز پيش 
دبس��تاني وجود دارد. الف. برنامة آموزشی 
كودكس��تان هاي مل��ی ك��ه معتبرترين و 
كاربردی ترين برنامة آموزش��ی اس��ت. اين 
برنامه در س��ال 1969 ش��روع شد و دارای 
يك چرخة بازبينی پنج ساله است. ششمين 
اص��الح آن در اواخر س��ال 2000 صورت 
گرفته است و مفاد آن پنج حوزة يادگيری 
را تحت پوش��ش قرار می دهد )بهداش��ت 
جسمانی، تعامل اجتماعی، قدرت بيان، زبان 
و تحقيق( و  در دو سطح تنظيم شده است. 
معلمان از اين برنامة آموزش��ی با مراجعه 
ب��ه دوازده راهنمای تدريس ش��امل يك 
بازنگری ساالنه - يكی برای هر ده موضوع 
و ماده هاي��ی برای برنامه ه��ای تمام وقت - 

.)OECD ،2004( .تبعيت می كنند
ب. مراكز پيش دبس��تانی نيم وقت كه 
برنام��ه هايی  نيم روز ه دارند )از س��اعت 9 

.)14-
ج. مراكز پيش دبس��تاني با برنامه هاي 
گس��ترده  )از س��اعت 7-18(. مراك��ز ب��ا 
برنامه های تمام وقت اغلب برای خانواده های 
ش��هری مورد اس��تفاده ق��رار می گيرند؛ 
درصورتی ك��ه برنامه ه��ای نيمه وق��ت در 
خانواده های روستايی ترجيح داده می شوند 

.)world data ،2011(

خالصه و نتيجه گيری
مراكز پيش دبس��تانی در كش��ور كرة 
جنوبی كودكان سه تا پنج ساله را پوشش 
می دهن��د. مهم ترين هدف ه��ای آموزش 
پيش دبستانی در آن كشور ايجاد عادت هايی 
برای يك زندگی سالم و پيشرفت جسمانی، 
تعادل، توسعة توانايی در درك ديگران و بيان 
ايده ها و ديدگاه ها با استفاده از زبان مناسب، 
موسيقی، حركات موزون و نقاشی و توسعة 

عادات ضروری ب��رای زندگی روزمره و 
پرورش احساس عشق به خانواده، دوستان 
و همسايگان اس��ت. هم دولت هم بخش 
خصوصی اين مراكز را اداره می كنند و در 

برخی مراكز به افراد با نيازهای خاص 
نيز خدمات ارائه می ش��ود. اين 

مراكز به طور تمام وقت يا 
نيمه وقت خدمت رسانی 
مي��زان  و  می كنن��د 

تحصيالت معلمان فوق ديپلم 
يا ليسانس است كه دانشگاه ملی 

تعليم و تربيت و س��اير دانشگاه ها به 
تربيت نيروی انسانی اين مراكز می پردازد.
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خانه 
تكانی يكی از 

رسوم زيبا و قديمی 
ايراني��ان اس��ت. البته در 

بعضی از كش��ورهای ديگر نيز 
اين رس��م به نوعی وجود دارد و مردم 

برای سال جديد يا هنگام برگزاری مراسم 
خاص به تميزكاری می پردازند. در ضمن، 
با توجه به اينكه نظاف��ت و پاكيزگی جزو 
ايمان ما نيز تلقی می ش��ود، به اهميت آن 
هميشه توجه داشته ايم. اين رسم در گذشته 
با مشاركت همة اعضای خانواده، فرزندان، 
همسايه ها و اقوام صورت می گرفته و افراد 
ب��ا همكاری و كمك يكديگر به تميزكاری 
معابر، خانه ه��ا، بام ها، زيرزمي��ن، ظرف و 
ظروف و محيط اطرافشان می پرداخته اند. 
در گذشته، زيباسازی محيط خانه، دكان ها، 
خيابان ها، بازارها و محله ها با شادی و شور 
و شوق همگانی صورت می گرفت. عالوه بر 
غبارروبی، گردگي��ری و زدودن آلودگی ها 
نوعی غبارروبی ه��م در روح و روان صورت 

آش��تی  و  می گرفت��ه 
كردن ها، ديد و بازديدها 
و دوس��تی ها در اي��ن ايام 
كه فضا تمي��ز و دل ها آرام تر 
بوده، بيش��تر رواج داشته است. 
مس��ئلة عمده در اي��ن روند اين 
اس��ت كه با ورود فناوری و اش��تغال 
اف��راد خان��واده و تغيير نظام س��نتی 
خانواده به مدرن و خانواده های گس��ترده 
به هس��ته ای، فعاليت ه��ای همگان تغيير 
كرده و بيگانگ��ی، دوری و حركات فردی 
جايگزين ح��ركات و فعاليت های جمعی 
و مش��ترك شده اس��ت. به همين جهت، 
بس��ياری از خانواده های ام��روزی ترجيح 
می دهند كه برای خانه تكانی و تميزكاری 
از كارگ��ر، فرد كمكی يا نيروهای خدماتی 
اجتماعی بهره مند شوند. انگار فكر می كنند 
ديگر وقت اين اعمال اش��تراكی برای خود 
و خانواده شان وجود ندارد. مطمئناً، اگر به 
نيات اوليه نياكانمان توجه كنيم، درمی يابيم 
كه هميشه و به نوعی س��عی داشته اند از 

 دهيم
ه را تكان

ودكان خان
با ك

ک بين
 باری

دكتر مریم

اگر به نيات اوليه نياكانمان توجه كنيم، 
درمی یابيم كه هميشه و به نوعی سعی 
داشته اند از فعاليت های زندگی جمعی 
برای ارتباط، دوستی، همكاری و هم فكری 
و مساعدت بهره گيری كنند و كارها را نيز 
با عنایت به ارضای نيازهای فردی و جمعی 
انجام دهند

كليدواژه ها: خانه تكانی، خانواده، نظام سنتی.

وادگی
ت خان

ی در تربي
ش خانه تكان

نق
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فعاليت های زندگی جمعی برای ارتباط، دوستی، همكاری و هم فكری و مساعدت بهره گيری 
كنند و كارها را نيز با عنايت به ارضای نيازهای فردی و جمعی انجام دهند. امروز كه افراد به 
نوعی رفاه طلب شده اند و از مؤلفه های مشاركت جمعی غافل می مانند، مسلماً فرصت انتقال 
تربيت سنتی و خانوادگی و همراهی با يكديگر را از خود و فرزندانشان می گيرند و به آن ها 
فرصت نمی دهند تا از بودن با يكديگر در فعاليت های جمعی و خانوادگی لذت ببرند. چه 
خوب است كه اندكی تأمل كنيم و امسال با فرزندان خود در اين حركت زيبا همراهی و 

تعامل بيشتری داشته باشيم.

نقش فرزندان به همراه والدین در مراسم خانه تكانی
خانواده نهادی اجتماعی اس��ت و مانند يك مجموعه عمل می كند؛ به طوری كه هر 
يك از اعضا در فعاليت ها و منافع آن شريك اند. كودكان به ويژه در سنين پايين )سال های 
كودكی( از طريق الگوگيری، تقليد و همانندس��ازی از والدين خود ياد می گيرند. اعمال، 
نگرش ها و باورهای والدين می تواند نقشی تعيين كننده در سرنوشت تربيتی فرزندانشان 
داشته باشد. چنان چه والدين نقش های فردی و جمعی شان را طوری ايفا كنند كه كودكان 
از اعمالش��ان به درس��تی پيروی كنند، تربيت آنان با موفقيت همراه می شود. بايد در 
مراس��م خانه تكانی، فرزندان را از خود دور نكنيم، برای آنان تكاليف گوناگون و هر 
چند كوچكی در نظر بگيريم تا سهم خود را در كنار والدين ايفا كنند و ياد بگيرند 
كه فعاليت های خانه و خانواده با همراهی، هم فكری و مشاركت به پيش می رود. 
بعضی والدين در اين هنگام هيچ نقشی برای فرزندان در نظر نمی گيرند؛ به 
همين جهت هم آنان در پايان كار بدون احساس مسئوليت، از آنچه به انجام 
رسيده است لذت وافر نمی برند و برای حفظ و نگه داری آن هم ممكن 
است تالش نكنند. بايد آن ها را در جريان فرايند كارها قرار دهيم تا 
احس��اس مسئوليت كنند و از ش��يرينی كار با پدر و مادر خود و 
تصميم گيری و تصميم سازی، تغيير و 

باید در مراسم خانه تكانی، 
فرزندان را از خود دور نكنيم، 

برای آنان تكاليف گوناگون و هر 
چند كوچكی در نظر بگيریم 

تا سهم خود را در كنار والدین 
ایفا كنند و یاد بگيرند كه 

فعاليت های خانه و خانواده با 
همراهی، هم فكری و مشاركت 

به پيش می رود

تبديل امور لذت ببرند. در اين موقعيت نيز 
نبايد از دخترها يا پسرها به تنهايی كمك 
بخواهيم بلكه بدون اينكه نگرشی جنسيتی 
ايجاد كنيم، از همة فرزندان خود بخواهيم 
تا نقش خود را ايفا كنند. از آن ها در نحوة 
انجام دادن امور نظرخواهی كنيم، ساليق 
آن ها را جويا ش��ويم تا احس��اس كنند در 
كنار والدين نقش تعيين كننده و پرثمری 
دارند. زيرا خانه تكانی فقط وظيفة مادرها و 
دخترها نيست و همه بايد در آن مشاركت 
داشته باشند. مطمئناً به اين شيوه است كه 
آن ها درس زندگی را می آموزند، مهارت ها 
را كسب می كنند و رفاقت و مهربانی را فرا 

می گيرند.   
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باشند. به نحوي كه از آن ها خاطره اي شيرین داشته باشد و این هماهنگي و توجه است كه كودک را زمـان و غيره در فرایند یاددهيـ  یادگيري اهميـت دارد و باید براي كودک خوش آیند تأكيد دارد. تمامي اعضاء و اركان آموزشي اعم از مربي، فضا، محتوا، روش ها،  قرآن كریم بر لذت بخش بودن فعاليت هاي قرآني براي كودكان اصـل اول در برنامـة انـس كـودكان بـا مسعود تهراني فرجاد
مي فرمایند: »َدِع ابَنَک یَْلَعُب َسْبَع ِسنين«، »كودک را در هفت سال اول رها كن تا بازي كند.« )وسائل الشيعه، ج 21، ص 462(.شده است. براي نمونه درخصوص هفت سال اول كودکـ  دورة پيش از دبستانـ  امام صادق)ع( در كالمي روشن و هدایت گر نيازهاي كودک است. در رهنمودهاي ائمة معصوم )عليهم السالم(، مكرر به ویژگي هاي مخاطب در تعليم وتربيت تأكيد است. كودک سرشار از جنب وجوش، تحرک و توان حسي، حركتي است و بازي اساسي ترین و مناسب ترین پاسخ به یكي از عناصر مهم و مؤثر در ایجاد عالقه به فعاليت هاي یاددهيـ  یادگيري در زمينة قرآن بازي هاي كودكانه به ادامة یادگيري عالقه مند مي سازد.

در این حدیث نوراني یک دنيا سخن پيرامون روان شناسي یاددهي و یادگيري به كودكان قرار دارد. البته، در این مجال مي توان به 
سني اوست. به عبارت گویاتر در تعليم وتربيت همواره باید به آزادي عمل كودک توجه جدي شود.این نكته توجه داده شود كه رها كردن كودک به معناي آزادي بي قيد و شرط وي نيست، بلكه منظور توجه داشتن به ویژگي هاي 
یعني در آموزش ها باید از هرگونه الزام، اجبار و اضطراب جلوگيري شود و كودک در فضایي كامالً طبيعي و توأم با آرامش قرار 

كه امام صادق)ع( به نقش بازي در دوران هفت سـال اول رشد بازي هم چون تنفس در هواي پاک براي كودک ضروري اسـت، از این رو است گيرد.
براي اسـتفادة مربيـان محترم در بـا این مقدمـه در ادامه چنـد نمونه بازي كودک تأكيد دارند.

فعاليت هاي قرآني معرفي 
مي شود.

بازي، نفس كشيدن كودک

عكس: ريحانه دارابی، مهدكودك فرشتگان اسفراين
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* بازي اول »توپ و شماره«
وسایل الزم: يك عدد توپ

اين بازي با هدف آشنايی، تمرين و تكرار سوره اي كوتاه و ساده است. با توجه به تعداد 

آيات سوره كوتاه موردنظر )حدود پنج آيه(، مربي براي هر كودك از شماره يك تا آخرين آيه، 

شماره اي را مشخص مي كند.

مراحل بازي: 

1. ابتدا چند بار سوره موردنظر جمع خواني مي شود.

2. با توجه به تعداد آيات كودكان گروه بندي مي ش��وند. مثالً اگر سوره چهار آيه 

دارد كودكان در گروه هاي چهارنفره قرار مي گيرند. چنانچه فضا باز و مناسب بود، 

مربي مي  تواند تمام كودكان را همزمان و با توجه به ش��مارة مخصوص خود در 
بازي مشاركت دهد.

3. كودكان در چند نوبت )حداقل دو بار( از آية اول تا آخر را با گفتن شمارة هر 
آيه قرائت مي كنند.

4. در صورت گروهي انجام شدن بازي، گروه اول به صورت حلقه اي مي ايستند 

و در وسط حلقه مربي، يا يكي از اعضاي گروه هاي ديگر، با در دست داشتن 
توپ مي ايستد.

5. فردي كه وس��ط حلقه قرار دارد، توپ را به هوا پرتاب مي كند و يك 

شماره را )با توجه به تعداد آيات سوره( با صداي بلند مي گويد. كودكي 

كه ش��مارة اعالم شده مخصوص اوست، بايد قبل از رسيدن توپ به 

زمين آن را بگيرد و آية خود را قرائت كند. در اين جا، ديگر نوآموزان 

به تشويق و شور و هيجان با گفتن عباراتي مانند »توپ رو بگير« 

مي پردازند. و همين طور در چند نوبت اين بازي ادامه مي يابد.

6. در خاتمه، اعضاي گروه دس��ت در دس��ت هم داده و 

سوره را بلند هم خواني مي كنند.

دوم  بازي   *
»آب شوید، یخ شوید«

مراحل بازي: 

1. كودكان با عالمت مربي، قدم زدن را شروع مي كنند، مربي نام سورة موردنظر 

را با صداي بلند اعالم مي كند.

2. مربي با گفتن جمله »آب ش��ويد« مانن��د جريان آب )مارپيچي( حركت مي كند و 

هم زمان سورة موردنظر را مي خواند و هرگاه مربي جملة »يخ شويد« را بيان كرد كودكان 

بايد ساكن بايستند و در حالت بدون تحرك و خواندن سوره قرار گيرند. اگر كودكي 

در حال حركت و خواندن باشد، از بازي بيرون مي رود.

3. فرايند بازي با گفتن جمالت »آب شويد و يخ شويد« ادامه دارد تا دو 

سه نفر باقي بمانند. اگر همة كودكان با دقت  بودند، بعد از چند 

نوبت تكرار سوره جديدی اعالم مي شود.

* چند نكته: 
* تأكي��د نكردن بر ال��زام و اجب��ار در فعاليت هاي در مراحل بازي با كودكان است؛تأكيد بر بُرد و باخت از اساسي ترين مسائل * توجه به حوصلة كودكان و عدم 

* توجه به ش��أن قرآن و ارزش هاي اصيل اس��المي در ياددهي � يادگيري؛
* تأكيد بر فعاليت هاي جمعي، تحرك و نشاط همة فرايند فعاليت هاي قرآني؛

در ه��واي پ��اك ب��راي ك��ودك * يادمان باشد بازي هم چون نفس كشيدن كودكان، و
ضروري است.

بازي، نفس كشيدن كودک

عكس: اعظم الریجانی
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اشاره
مقاله حاضر دربارة نقش��ه و فرايند طراحي و 

توليد محتواي زبان آموزي براي كودكان پيش دبس��تاني در مناطق 
دوزبانه است. تهية محتوا در پيش دبستان بر مبناي واحد كار با عنوان واحد 
يادگيري است كه در اين مقاله از روند و مراحل واحد يادگيري زبان آموزي 

كه بر سه مرحلة طراحي، توليد و ارزشيابي فعاليت هاي مربوط به 
يك واحد يادگيري مشتمل است.

آموزي كودكان مناطق دوزبانه
الگوي توليد محتوا براي زبان 

فریده عصاره

مراحل تهيه و تدوین یک واحد یادگيري زبان آموزي
الف( طراحي

ب( توليد فعاليت ها
ج( ارزشيابي

الف( طراحي و تهية نقشة واحد یادگيري
طراحي تفكر پيش از عمل است. كه معموالً، هر كسي پيش از اقدام به عملي دربارة 
آن مي انديشد و مقدمات، لوازم و روشي براي آن پيش بيني مي كند. نقشه اي گاه ذهني گاه 

عيني برايش طرح ريزي مي كند سپس، به آن عمل مبادرت مي ورزد.
فرض كنيد شما قصد برپايي يك مهماني را داريد. طبيعي است كه ابتدا به ويژگي ها 
و عاليق مهمان هايتان مي انديشيد و همين طور به  امكانات و مدتي كه براي طبخ غذاهاي 
مدنظر الزم داريد. سپس، در پي تهية خوراكي ها و ملزومات غذاها برمي آييد. از كجا خريد 
كنيد و نحوة طبخ آن ها چگونه باشد. به هرحال، پيش از برگزاري اين مهماني همة موارد 
ذكرشده و ذكرنشدة ديگر را پيش بيني مي كنيد. بديهي است چنانچه اين انديشه ها را بر 

روي كاغذ بياوريد، اجراي آن ها سهل تر مي شود.
در واقع، براي طراحي و تهية نقشة واحد يادگيري زبان آموزي در مناطق دوزبانه، 
مقدم��ات و ملزومات مورد ني��از آن را پيش بيني مي كنيد؛ يعني به عناصري 

كليدواژه ها: 
طراحي، نقشة يادگيري، زبان آموزي، مناطق دوزبانه، طراحي، 

تدوين فعاليت هاي يادگيري و ارزشيابي از فعاليت هاي يادگيري.

مانند موضوع، اهداف، زمان، نوع فعاليت ها 
و بدنة محتوايي اين فعاليت ها مي انديشيد 
و پيش بيني هايتان را مي نويسيد و سازمان 
مي دهي��د. در زير به طور اجمالي دربارة هر 

كدام از اين عناصر صحبت مي شود.
1. انتخاب موضوع

هر واح��د يادگي��ري از چند فعاليت 
يادگي��ري تش��كيل مي ش��ود ك��ه داراي 
ي��ك موض��وع عام و گس��تردة مش��تمل 
ب��ر فعاليت ه��اي زيرمجموعه اش اس��ت. 
معم��والً، موضوعات گس��ترده ب��ه لحاظ 
ارتباطات واژگان��ي و معنايي با موضوعات 
زيرمجموع��ه اش كارآمدت��ر از موضوعات 
جزئي مي باشند. موضوع هر واحد يادگيري 
بهتر اس��ت كه از باف��ت و موقعيت محيط 
كودك برگرفته باشد؛ موقعيت هايي مانند 
بازار، مهماني، خانه، كوچه، خيابان، مزرعه، 
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كودكان مناطق دوزبانه

پارك، روس��تا، مدرسه و مسجد كه كودكان پيوسته با آن ها سروكار 
دارند.

در انتخاب موضوع و تهية محتوا، الزم اس��ت معيارهايي از قبيل ويژگي هاي كودكان 
مانند سطح زباني، شناختي، عاليق و نيازهاي آن ها در نظر گرفته شود. مثالً، در حوزة درك 
زبان، عده اي در درك زبان فارس��ي توانايي اندكي دارند؛ عده اي ديگر داراي دركي بيشتر 
هستند يا ممكن است كامل از زبان فارسي باشند، ولي قادر به توليد زبان فارسي نيستند. 
در عوض، عده اي ديگر عالوه بر اين درك، داراي درجاتي از توانايي توليد زبان فارسي نيز 
هستند كه معموالً در اين مقوله نيز متغيرند. با توجه به اين ناهمساني در سطح زباني براي 
تهيه محتوا در يك استان مي توان ميانگين سطح زباني و شناختي كودكان را در نظر گرفت 

و به انتخاب موضوعات و تهية محتواي مناسب پرداخت.
عالوه بر سطح زباني و شناختي، در نظر گرفتن امكانات و فناوري هاي مورد دسترش 
در محيط هاي آموزشي و مهم تر، مدنظر داشتن شرايط اقليمي، فرهنگي و اجتماعي براي 
انتخاب موضوع ضروري است. قلمرو جغرافيايي كودكان مخاطب در كدام بافت اجتماعي 
اس��ت؟ بافت روستايي، عشايري يا شهري. زيرا كودكاِن متعلق به اين سه بافت ذهنيت و 
تجارب يكساني ندارند. بنابراين بهتر است موضوع ها و محتواي واحدهاي يادگيري بر مبناي 
ويژگي هاي اقليمي، فرهنگي و اجتماعي كودكان باشد. چنانچه مخاطبان از هر سه بافت 
مذكور باش��ند: در اين صورت، الزم اس��ت موضوعات واحدهاي يادگيري از هر س��ه بافت 

روستايي، عشايري و شهري برگرفته باشند.
2. انتخاب زیرمجموعه هاي موضوع واحد یادگيري

3. اهداف
اهداف يك واحد يادگيري معموالً از دو منبع گرفته مي شود: نخست از اهداف راهنماي 
برنامة زبان آموزي مناطق دوزبانه و وم از دل موضوع واحد يادگيري و نيز از اهداف يازده گانة 

مربوط به برنامة دورة آمادگي.

تعيين   .3
چارچوب محتوایي

چارچ��وب  از  منظ��ور 
محتوايي انتخاب واژگان، ساختارهاي 

زباني و كاركرده��اي زباني در يك واحد 
يادگيري زبان آموزي است.

واحد  یک  در  فعاليت ها  نوع  انتخاب   .4
یادگيري

در طراحي يك واحد يادگيري زبان آموزي، بهتر است 
براي نوع فعاليت هاي ياددهي يادگيري نيز تصميم گيري 
كنيم. مثالً، از بين فعاليت هاي زير تعدادي را انتخاب كنيم: 
قصه، بازي، نمايش، مكالمه )دونفره، چندنفره، تلفن كردن 
و...(، ديدن فيلم، فعاليت هاي علمي، حل مسئله )چيستان 
و...(، تصويرخواني و صحبت دربارة آن، نقاشي و كاردستي.

5. در نظر گرفتن زمان
بديهي است تعداد فعاليت ها با زمان اختصاصي واحد 
يادگيري بستگي دارد؛ مثالً، اين واحد يادگيري براي چه 
مدت زماني اس��ت؟ يك هفته، ده روز، چهار روز يا...؟ الزم 
اس��ت مدت درنظر گرفته ش��ده با حجم مطالب، سطح 
دش��واري فعاليت ها و نيز سطح زباني و شناختي كودكان 

متناسب باشد.
يكي ديگر از مواردي كه خوب است در طراحي 
واحد يادگيري در نظر گرفته ش��ود، زبان 
انتخابي براي فعاليت هاست كه كدام 
گونة گفتاري يا نوشتاري زبان 

در نظر است.

اجاق گازیخچال

وسایل

آشپزخانه

مكان ها

خـانه

كارهاي روزانه

كارهاي آشپزخانه

غذا درست كردن

غذا خوردن

ظرف شستن

تختخواب

وسایل

اتاق خواب

كارهاي انجام شده

موقعيت و محل

حمام
 وسایل

كارهاي حمام

ویژگي هاي خانه

بيدار شدن

دست و رو شستن

ورزش كردن

ناهار خوردن

تلویزیون دیدن

صبحانه خوردن

بازي كردن

آموزشگاه رفتن

شام خوردن

بازگشت از آموزشگاه
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در نهايت، موارد پيش بيني شدة مرتبط با عناصر مذكور را در جدولي تنظيم مي كنيم.

ب( تدوین فعاليت
بع��د از طراحي چارچ��وب محتوايي يك واحد يادگيري، نوبت ب��ه تدوين محتوا در 

فعاليت ها مي رسد. براي هر فعاليت نيز درنظرگرفتن موارد زير ضروري است. 
1. انتخاب اهداف. از ميان اهداف درنظرگرفته شده در واحد يادگيري اهدافي را براي 

فعاليت موردنظر انتخاب مي شود.
2. نوع فعاليت.

3. در نظر گرفتن موقعيت محيطي.
4. چارچوب محتوايي فعاليت از قبيل واژه ها )واژة پايه، مش��ترك، پاية اول و جديد( 

ساختارها و كاركردهاي زباني.
5. زمان اجراي فعاليت.

6. دستورالعمل مربي در هر كدام از مراحل فعاليت و نحوة اجراي آن ها براي مربيان و 

انتظارات و چارچوب محتوایي در یک واحد یادگيري زبان آموزي در مناطق دوزبانه
موضوع واحد یادگيري: ................................ نوع فعاليت ها: ......................... زمان: ....................

اهداف
واژه ها

كاركردهاي زبانيساختارهاي زباني واژه هاي جدیدواژه هاي پایة اولواژه هاي مشترکواژه هاي پایه

استفاده كنندگان ديگر شرح داده مي شود.
7. عنوان فعاليت.

ج( ارزیابي از واحد یادگيري
ارزش��يابي به گونه اي در تمام مراحل 
طراحي و تدوين فعاليت ها صورت مي گيرد. 
گاهي ممكن است هنگام تدوين فعاليت ها 
برخي از موارد مندرج در چارچوب محتواي 
واحد يادگيري مربوط به طراحي تغيير كند 
و اصالح شود يا به تعديل و اصالح محتواي 
هر فعاليت بينجامد. با اين حال، الزم است 
بعد از تدوين، فعاليت ه��ا يك بار ديگر نيز 
فعاليت ها بررسي شوند و با جدول چارچوب 
محتواي واحد يادگيري و فعاليت ها مطابقت 

داده شود.
اه��داف  فعاليت ه��ا  محت��واي  آي��ا 
درنظرگرفته  ش��ده را محق��ق مي كند؛ آيا 
واژه ها، ساختارها و كاركردهاي زباني مندرج 
در ج��داول چارچ��وب محت��وا و انتظارات 
مربوط به واحد يادگي��ري و فعاليت ها در 
محتواي فعاليت ها به كار رفته اس��ت؛ براي 
آموزش آن ها تمهيداتي در نظرگرفته شده 
اس��ت؛ آيا چارچوب محتوايي درنظرگرفته 
شده با كودكان مخاطب مناسب است؛ آيا 
زبان مورد اس��تفاده در فعاليت ها يك زبان 
طبيعي و برگرفته از زندگي كودكان مناطق 
دوزبانه موردنظر اس��ت؛ آيا فضا و امكانات 
متناسب اس��ت؛ آيا كودكان در فعاليت ها 
به خوبي مشاركت داده شده اند؛ آيا محتواي 
فعاليت با موضوع واحد يادگيري تناس��ب 
دارد؛ آيا در هر فعاليت هر سه مرحله آن با 
هم هماهنگ هستند و آيا از زبان طبيعي و 

واقعي استفاده شده است؟

الف( طراحي واحد یادگيري

انتخاب موضوع واحد يادگيري

انتخاب زيرمجموعه هاي موضوع واحد يادگيري

انتخاب اهداف

تعيين چارچوب محتوایي واحد

پايه

مشترك
پايه اول

واژه هاي جديد
انتخاب نوع فعاليت ها در واحد يادگيري

ب( تدوین یک فعاليت

درنظرگرفتن موقعيت و وضعيت محيطي، نوع فعاليت و اهداف

درنظرگرفتن چارچوب محتوایي فعاليت
كاركردساختارهاواژه ها

پس فعاليتفعاليت اصليپيش فعاليتمراحل تدوین فعاليت

دستورالعمل مربي

ج( بررسي و ارزشيابي

مراحل طراحي و توليد یک واحد یادگيري در یک نگاه 

انتخاب ساختارهاي زباني

انتخاب كاركردهاي زباني

انتخاب واژه

روند طراحي و توليد یک واحد یادگيري زبان آموزي در مناطق دوزبانه
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جلسه ای مشورتی داشته باشيد و يا به طور 
غيرمس��تقيم در بحث هايی مرتبط آن ها را 
شركت دهيد تا پدر نيز واقف شود كه اعمال 

و كردار او برای كودكش الگو است.
ضمناً مربی  گرامی، ش��ما خودتان هم 
دربارة اهمي��ت نمازخواندن به زبان ش��عر 
و كتاب هاي��ی ك��ه در اين رابط��ه و به زبان 
كودكانه موجود اس��ت، برای همة كودكان 
كالس صحبت كنيد و بيان كنيد كه هر فرد 
مسلمان در مقابل كارهايی كه خداوند دستور 
داده مس��ئول است و بايد از كودكی تمرين 
كند تا بتواند نزد خدا فردی دوست داشتنی 
و سالم شناخته شود. الزم می دانم در اين جا 
يادآور شوم كه همة مادران و پدران و مربيان 
بايد الگوی تمام نمايی برای فرزندانشان باشند 
و درس خداشناس��ی و پيروی از دستورات 

الهی را از كودكی به آن ها بياموزند. 
برای ش��ما مربی عزيز و دل سوز اوقاتی 
خوش را در كنار كودكان مركز آموزشی آرزو 

دارم.
سردبير

چرا پدرم نماز نمي خواند؟

سالم 
من مربی دورة پيش دبسـتانی در یكی از مراكز تهران هسـتم. مشكلی كه با 
برخی از بچه ها دارم، در پاسخ گویی به سؤال های آنان در مورد مسائل دینی است. 
مثالً به تازگی یكی از بچه ها از من پرسيد: »چرا شما نماز می خوانيد؛ مادرم هم نماز 
می خواند ولی پدرم نماز نمی خواند.« در این مواقع باید چه پاسـخی به او بدهم تا 

حرمت پدرش هم حفظ شود. 

س��الم، به شما تبريك می گويم كه به شغل شريف و مقدس مربی گری اشتغال داريد و 
درصدد كسب دانش افزايی و پاسخ گويی به سؤال های كودكان هستيد. می دانيد كودكان در اين 
سنين بسيار كنجكاوند و ذهن فلسفی دارند و حتماً نياز است كه به پرسش های آنان با دقت، 
حوصله و البته درست پاسخ داده شود. سر باز زدن از پاسخ يا موكول كردن آن به بعد و گفتن 

جمالتی همچون »حاال بعد می فهمی« شيوة درستی نيست. 
بايد به كودكان ساده، منطقی و درست پاسخ بدهيم. 

اما درمورد س��ؤال نمازخواندن كودك مورد نظر در كالس ش��ما؛ گفتنی است بايد برای 
كودكان توضيح دهيد كه نماز از اصول دين اس��ت و تمام مس��لمانان دنيا بايد به دستورات 
خداوند كه پل ارتباط با اوست عمل كنند. نمازخواندن راه ارتباط با خدا و استعانت از اوست 
و ما به خاطر نزديكی به او و ش��كرگزاری از نعمت هايی كه به ما ارزانی داشته است، هميشه 
در اوقات مقرر با او ارتباط برقرار می كنيم. هم چنين الزم اس��ت از كلمات و جمالتی كه به 
هنگام ارتباط با خدا و نماز خواندن اس��تفاده می كنيم برای كودكان بگوييم كه مثالً در اذان 
چه حرف هايی می زنيم يا هنگام ايستادن و نشستن چه می گوييم و به هنگام سجده كردن 

آرام��ش چه می گوييم و حتماً تأكيد كنيم كه نماز خواندن به همة  م��ا 
می دهد و نادرس��تی را از ما دور می كند. سپس مطرح 
كنيد كه مادر ش��ما زن خوب و مس��لمانی است كه به 
دستورات الهی گوش می دهد و نماز خواندن او نشانه 
زيبايی فكر و سالمت اوست و خداوند همة كساني را 
كه از دستوراتش پيروي مي كنند، دوست دارد. شما 
ني��ز بايد از او الگو بگيريد و وقت��ی به كالس اول و 
هفت سالگی رسيديد؛ راه و روش او را دنبال كنيد و 

حاال هم می توانيد كم كم از او تقليد كنيد.
اما در مورد پدر كودك كه گفته اس��ت نماز 
نمی خواند به او بگوييد مطمئناً در صبح های زود، 
اوقاتی كه در سر كار است يا شب ها نمازهايش 
را می خواند و ممكن اس��ت او را در اين هنگام 
مشاهده نكرده باشد )چون نبايد ذهن كودك 
را آشفته كنيد و انجام اعمال نادرست را مورد 
تأكيد قرار دهيد(. بهتر است به پدر گوشزد 
كنيد ك��ه اوقاتی را  در كن��ار فرزندش به 
عبادت مش��غول ش��ود تا كودك احساس 
بدی پيدا نكند و حتماً با كودكش در اين 
رابطه ك��ه در چه مواقعی نماز می خواند 
صحبت كند و درستی نماز خواندن در 

وقت شرعی را برای او توضيح دهيد.
با مادر و پدر كودك نيز می توانيد 
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اشاره
اهميت بازی در س��نين كودكی و نقش آن در ش��كل گيری 
شخصيت كودكان و ميزان يادگيری اصول و آموزه های اجتماعی 
بر هيچ كس پوشيده نيست و اكثر كارشناسان و متخصصان علوم 
روان شناسی نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه بازی نقشی مهم در 
فرايند شكل گيری شخصيت كودكان ايفا می كند. بنابراين، مربيان 
با انتخاب بازی های متناسب با روحيه و فيزيك جسمی كودكان 
و رعايت نكات ايمنی در حين بازی، ضمن فراهم كردن محيطی 
شاداب و فرح  بخش راه های رسيدن به تكامل شخصيتی و فيزيكی 

را برای آن ها هموار كنند.

الفبای بازی در مكان های عمومی
ب��ازی در مكان ه��ای عمومی و به ص��ورت گروهی با ب��ازی  در منزل 
تفاوت هايی دارد. از آنجا كه بازی در مكان های عمومی نظير مدرس��ه، مهد 
كودك و پارك گروهی است و از وسايل مختلف بازی استفاده می شود، رعايت 
نكات ايمنی و داش��تن آگاهی از نحوة استفاده از وسايل بازی موجود بيش از 
مكان های ديگر ضروری اس��ت. يك مربی بايد در حي��ن بازی در فضای باز و 
استفاده از وس��ايل بازی، عالوه بر آموزش نحوة تعامل با ديگران، ايستادن در 
صف، مراقب��ت از بچه های كوچك تر و مراعات قوانين بازی گروهی به ايمنی 
در فضاهای باز هم توجه داشته باشد. مديريت و مراقبت از بچه ها حين بازی 
در فضاهای باز و استفاده از وسايلی كه عموماً متحرك اند و در صورت رعايت 
نكردن نكات ايمنی ممكن است سالمت كودكان را به خطر بيندازند، بسيار 

مهم و ضروری است.

ایمنی هنگام بازی
ب��ازی در فضای آزاد، همواره ب��رای بچه ها بيش از مكان های 
مسقف، سرگرم كننده و مفرح است. استنشاق هوای تازه و رهايی 
از چهارديواری خانه های امروزی كه عموماً آپارتمانی هستند و بازی 
با گروه هم س��االن باعث ايجاد سرزندگی و نش��اط زائدالوصف در 
كودكان می شود كه اگر ساعت ها در اين فضاها بازی كنند، باز هم 
تمايل به ادامة بازی دارند و به عبارتی كودكان از بازی در فضای آزاد 

هيچ گاه خسته نمی شوند.
از ديگر علل تمايل بچه ها به بازی در فضاهای باز، وجود تعدادی 
وس��ايل و ابزار بازی است كه معموالً امكان تهية آن ها حتی برای 
خانواده ه��ای متمول در حي��اط منزل وجود ندارد. ب��ازی با گروه 
هم ساالن نيز از ديگر مزايای بازی در محيط های عمومی است كه 
ايجاد موقعيت برابر با آن در خانه های شخصی كمتر امكان پذير است.
به رغم مزايای فراوان بازی در فضای آزاد، اس��تفاده از وسايل 
ب��ازی گاهی اوقات خطراتی به همراه دارد. وس��ايل خراب و دارای 
ايراد فيزيكی، سطوح نامناسب برخی از آالت بازی، لغزنده يا خيس 
بودن وسايل، بی احتياطی بچه ها و ناآگاهی از نحوة استفاده درست 
از برخی وسايل بازی و فقدان نظارت اصولی و نظارت بر رفتار بچه ها 
باعث می شود تا هر از گاهی بچه ها در مدارس، مهدهای كودك و 

حتی پارك ها دچار حادثه شوند و آسيب ببينند.
همه س��اله در دنيا، بيش از 200 هزار كودك بر اثر اس��تفادة 
نامناس��ب از وس��ايل بازی آس��يب می بينند و راهی بيمارستان 
می ش��وند. بس��ياری از اين جراحت ها و آسيب ديدگی ها با نظارت 
صحيح و اس��تفاده از وسايل اس��تاندارد و مناسب قابل پيشگيری 
هستند. نظارت مربيان مدرسه بر وسايل بازی قبل از استفادة بچه ها 
از آن ها، در مهدهای كودك و آمادگی ها و آموزش چند نكتة ساده 

وحيد حاج سعيدی
كارشناس زبان انگليسی، استان گلستان

كليدواژه ها: ايمنی، بازی، وسايل بازی، زمين بازی.

استفاده از این وسایل
 در محيط های بازی كودكان ممنوع است
استفاده از این وسایل
 در محيط های بازی كودكان ممنوع است
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به بچه ها در نحوة استفاده از وسايل بازی بسيار حائز اهميت است و 
با رعايت چند نكتة ساده، قطع به يقين مدارس و مهدهای كودك 
و ب��ه تبع آن پارك ها به مكانی امن و ش��اداب برای بچه ها تبديل 
خواهند شد و از بروز حوادث ناگوار و تلخ جلوگيری می شود. چرا كه 
اگر كودك طرز رفتار صحيح را در مدرسه يا در مهد كودك بياموزد، 
در پارك يا ديگر مكان های تفريحی نيز همين رفتار درس��ت را از 

خود بروز می دهد.

آموزش نحوة استفاده از وسایل بازی
بچه های كوچك )حتی بچه های 5 يا 6 ساله( اغلب نمی توانند 
فاصله ها را درست اندازه گيری كنند و تخمين بزنند و قادر نيستند 
موقعيت های خطرن��اك را پيش بينی كنند. قبل از ش��روع بازی 
مربيان بايد به معرفی اسباب بازی ها و وسايل موجود بپردازند و نحوة 
استفاده درست و اصولی از وسايل بازی را به بچه ها آموزش دهند. 
برای اين كار مربی بايد از چند نفر از بچه های بزرگ تر كه قبالً از اين 
امكانات استفاده كرده اند، كمك بگيرد و نحوة درست استفاده كردن 

از وسايل را به بچه های ناآشنا و تازه وارد آموزش بدهند.

نظارت مربيان
مربيان ك��ودك و معلمان برای جلوگيری از بروز حوادث بايد 
بچه ها را از خطرات احتمالی آگاه س��ازند و در حين بازی در كنار 
بچه ها حضور مس��تمر داشته باش��ند. اگر به بچه ها اطمينان داده 
شود كه نظارت وجود دارد، بچه ها از انجام دادن كارهای خطرناك 
خ��ودداری می كنند. در ضمن اين اطمينان بايد حاصل ش��ود كه 
بچه ها از وسايلی استفاده می كنند كه با سن و فيزيك بدنی آن ها 
متناسب است. آشنايی مربيان با اصول ايمنی و كمك های اوليه نيز 
از ضروريات است تا اگر حادثه ای رخ داد، بتوانند اقدامات حمايتی و 

كمك های اوليه را سريع تر انجام دهند.

اصول ایمنی در مهدهای كودک و مدارس ابتدایی
ايمنی در مهدهای كودك و مدارس شامل ايمنی در:

- وسايل بازی،
- سطح فضای بازی،

- طراحی وسايل و
- مراقبت و طريقة نگهداری از اين وسايل

است. هر قدر وسايل و فضای موجود و طراحی وسايل و نحوة 
طراحی آن ها به استاندارد نزديك تر باشد، احتمال بروز حوادث كمتر 

است.
الف( وسایل بازی

وسايل بازی كه در مهدهای كودك و مدارس استفاده می شوند 

بايد متناس��ب با سن و فيزيك بدنی بچه ها انتخاب شوند و دارای 
جنس و كيفيت مناسب باشند. هر چند به دليل ارزانی و شكل پذيری 

آهن، امروزه اكثر وسايل بازی كودكان از آهن درست می شود، ولی بايد 
بدانيم كه بهترين جنس برای وسايل بازی كودكان، كائوچو و پالستيك 

فشرده است كه معموالً زنگ نمی زند و در صورت برخورد بچه ها با آن 
يا افتادن روی وسايل، بچه ها كمتر آسيب می بينند. تجهيزات بازی عالوه 
بر اين كه بايد از مواد با دوام س��اخته ش��وند كه از هم جدا نشوند و بر اثر 
تغييرات آب و هوايی نيز خراب نش��وند، بايد از مواد درجه يك و مرغوب 

ساخته شوند تا در بچه ها ايجاد حساسيت های پوستی نكنند.

ب( سطح زمين بازی
س��طح زمين بازی از مهم ترين عوامل كاهش دهندة ميزان جراحت 
هنگام افتادن از وسايل بازی است. سطح زيرين وسايل بازی بايد به اندازة 

كافی نرم و حجيم باشد تا هنگام سقوط بچه ها مانع آسيب ديدگی شود. 
سيمان، آسفالت، بتن و سنگ فرش به هيچ عنوان برای سطح زير وسايل 
بازی مناس��ب نيستند و غيرايمن محسوب می شوند. چمن، خاك و خاك 

نوع پوشش فشرده نيز نامناسب اند؛ چرا كه آب و هوا و 
مواد بچه ها باعث كم شدن قابليت اين 

در محافظت از بچه ها می شوند.
سطح محوطه بازی بايد از 
مواد نرمی مانند خاك اره، شن، 
ماسه نرم و كائوچوی نرم شده پر 

شده باشد. سنگ فرش ساخته شده 
از مواد كائوچوئی كه از نظر ايمنی تست 

شده باشد نيز مناسب است. سطح زير وسايلی 
كه كمتر از 2/5 متر ارتفاع دارند، بايد حداقل 30 سانتی متر از مواد نرم 
ذكر شده پر شده باشد. در ضمن مواد نبايد به صورت بسته بندی مورد 
استفاده قرار گيرند؛ چون خاصيت نرم بودن و انعطاف پذيری آن ها كم 

می شود.
س��طح بازی بايد عاری از آب و نخاله های مختلف نظير صخره، 
ش��اخه و ريش��ه درخت باش��د تا باعث زمين خوردن بچه ها شود. 
همچنين اين سطح بايد فاقد موادی نظير چوب، تكه های سيمان 

و سنگ شكسته يا آهن زنگ زده باشد.
اگر ارتفاع بچه ها و س��طح )مثالً پريدن از سكو( باالتر از 3/7 
باش��د، اين سطح مناسب و ايمن نيست و بايد از هرگونه پريدن 
خودداری ش��ود. در مجموع استفاده از تجهيزات با ارتفاع بلند 
در مدارس جايز نيست. فضای پشت وسايل بازی نيز تا 2 متر 
بايد از مواد نرم پر شده باشد. با توجه به بلندی سرسره و تاب 
استفاده از مواد نرم در اطراف اين وسايل بيش از وسايل ديگر 

ضروری می نمايد.

همه 
دنيا،  در  ساله 

بيش از 200 هزار كودک بر 
اثر استفادة نامناسب از وسایل 

راهی  و  می بينند  آسيب  بازی 
بيمارستان می شوند

دورة چهارم. شمارة 3    
بهار 1392        

رشد آموزش پيش دبستانی
25



به خاطر داشته باشيد كه اس��تفاده از مواد نرم از بروز حوادث 
نمی كاهد، بلكه باعث رساندن جراحت به حداقل می شود و رعايت 
ايمنی در هر حال ضروری و طبيعی اس��ت. همچنين هر قدر كه 
ارتفاع تجهيزات بيشتر باشد، خطر جراحت و سقوط از آن بيشتر 
اس��ت و مراقبت بيش��تر از كودكان در اين مكان ها ضروری است. 
در حال حاضر بهترين پوش��ش برای مكان های بازی قطعه هايی 
اسفنجی است كه بسيار نرم و در عين حال در مقابل تغييرات آب 

و هوايی مقاوم اند.

ج( طراحی و فضا
تجهي��زات بازی بايد برای دو گروه س��نی متفاوت طراحی يا 
انتخاب ش��وند. گروه سنی پيش دبستانی و كودكان مدرسه ای. در 
مهدكودك های استاندارد، زمان بازی و حتی ايمنی فضای محيط 
بازی اين دو گروه س��نی كامالً متمايز از يكديگر اس��ت. به منظور 
جلوگي��ری از ازدحام، بچه های كوچك نبايد از تجهيزات كودكان 
بزرگ تر استفاده كنند؛ چرا كه ممكن است به آسيب ديدگی آن ها 
منجر شود. به عالوه بزرگ ترها نيز نبايد از وسايل بچه های كوچك تر 
استفاده كنند؛ زيرا وسايل كوچك و فضای اختصاص يافته به آن ها 
ممكن است برای بزرگ ترها دردسر ايجاد كند. رعايت نكات زير نيز 

در به حداقل رساندن آسيب ها و جراحات ضروری است:
 برای وس��ايلی كه در ارتفاع ق��رار دارند، نرده های ايمنی و 

حفاظ نصب شود.
 وس��ايل با ارتفاع باالتر از حدود 70 سانتی متر بايد حداقل 

2/70 متر از يكديگر فاصله داشته باشند.
 تاب، االكلنگ و ديگر تجهيزات متحرك، بايد در فضايی جدا 

از محل بازی ساير بچه ها قرار داده شوند.
 ت��اب باي��د حف��اظ )كمربند 

ايمنی( داشته باشد.
 ه��ر تاب بايد حداقل 60 
س��انتی متر از ديگ��ری فاصله 
داشته باشد و حداقل حدود 70 
سانتی متر از فضای ديگر وسايل 
و نردة ايمنی فاصله داش��ته 

باشد.
 وس��ايل بازی نبايد 
قسمتی داشته باشند كه 
سر، دس��ت، پا يا هر عضو 
ديگری داخ��ل آن ها گير 
كند. تمامی منافذ جاهای باز 
)مثالً پله های نردبان سرسره( 
نبايد كمتر از 9 س��انتی متر يا 

بيشتر از 32 سانتی متر باشند.
 وس��ايلی با قس��مت های متح��رك نظير تاب، 
االكلنگ نبايد قسمتی داش��ته باشند كه دست يا 

اعضای ديگر بدن بچه ها در آن گير كند.
 س��طح وس��ايل ب��ازی نباي��د دارای خوردگی يا 
زنگ زدگی باش��د و باعث به وجود آم��دن جراحت در اندام بچه ها 

شوند.

د( مراقبت و طریقة نگهداری از وسایل
فرق��ی نمی كند كه كودك در خانه بازی كند يا در مدرس��ه، 
مهد كودك يا پارك، تميز بودن و ايمن بودن وس��ايل جزء نكات 
ضروری اس��ت. وسايل بازی نبايد شكسته يا خراب باشند. وسايل 
فلزی نبايد زنگار داش��ته باشند و اين كه وسايل چوبی نبايد ترك 
يا تراشة ريز داشته باشند. حصار اطراف محوطة وسايل بازی بايد 
كامل و به اندازه باش��د تا مبادا بچه ها به طور ناگهانی و با دو از آن 
خارج يا وارد آن شوند. از سوی ديگر به منظور جلوگيری از خطرات 
احتمالی مربی يا مسئول خدمات مدرسه بايد هر روز وسايل بازی 
را بررس��ی كند و در صورت مش��اهدة ايراد يا خرابی آن را گزارش 

عكس: اعظم الریجانی
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دهد و با پوشاندن روی آن وسيله مانع استفاده از آن 
شود. اگر بخشی از تجهيزات خراب يا ناقص اند 
يا بدكار می كنند، بايد بچه ها را از استفادة از 
آن منع كرد و بالفاصله به مدير يا مس��ئول 

خدمات اداره اطالع داد.
م��واد پوش��انندة س��طح محي��ط بازی 

به خصوص اطراف تاب، سرس��ره و چرخ وفلك بايد 
به طور مرتب بررس��ی شوند تا حالت نرمی خود را حفظ 

كنند. بخش هايی نظير قس��مت های سفت، قالب مانند، پيچ ها و 
لبه های تيز و انتهايی را بايد به طور مرتب بازديد كرد.

اگر در مدرس��ه جعبة ماسه بادی وجود دارد، بايد دائماً جعبه 
را از نظر وجود اش��يای خارجی نظير وسايل تيز، شيشة شكسته، 
س��نگ ريزه و... بازرسی كرد. هنگام شب بايد روی جعبة شن را با 
محافظی پوشاند تا مانع نفوذ حيوانات و حشرات به داخل آن شود.

آموزش به بچه ها هنگام استفاده از وسایل بازی
استفاده از وسايل و تجهيزات ايمن و استاندارد و نظارت دقيق 
مربيان در جلوگيری از بروز حوادث ناگوار نقش اساسی دارند. اما اين 
يك طرف قضيه است و خود بچه ها نيز بايد آگاه باشند كه چگونه 
از وسايل استفاده كنند و هنگام بازی از خود و ديگر هم ساالن خود 

مراقبت كنند و در قبال خود و ديگران احساس مسئوليت كنند.
چند نكته كليدی كه بايد به بچه ها آموزش داده شود:

- هنگام بازی با تاب، سرسره و االكلنگ همديگر را هل ندهند 
و كمی صبور باشند.

- از وسايل درست استفاده كنند. از نردبان سرسره باال بروند و 
روی تاب نايستند.

- هنگام بازی وس��يله های خود را نظير اس��باب بازی، كيف، 
سطل، كتاب و... را اطراف وسايل بازی نگذارند؛ چرا كه ممكن است 

پای ديگر بچه ها به آن ها گير كند.
- اگر هوا نامساعد است يا قبالً باران آمده است از وسايل خيس 
و لغزنده اس��تفاده نكنند؛ زيرا لغزنده بودن سطح وسايل باعث سر 

خوردن و افتادن و صدمه ديدن آن ها می شود.
- در طول تابستان، برخی از وسايل بازی به ويژه وسايل بازی 
نظير سرسره و االكلنگ به ش��دت داغ و خطرناك می شوند. حال 
خودت��ان قضاوت كنيد وس��يله ای كه آن قدر داغ ش��ده كه حتی 

نمی توان لمس كرد، آيا می تواند برای تفريح سالم مناسب باشد؟
- س��عی كنيد بچه ها هنگام بازی لباس های بنددار نپوشند و 
گردن بند و دست بند نيز به همراه نداشته باشند؛ زيرا احتمال گير 
كردن به وسيلة بازی يا كشيده شدن تصادفی توسط ديگر بچه ها 

وجود دارد.

نحوة استفاده از وسایل خاص
برخ��ی از وس��ايل ب��ازی 
موجود در مهدهای كودك 
و مدارس به لحاظ ساختار 
فيزيك��ی و حركت با بقيه 
تفاوت دارند و استفاده از آن ها 
به مهارت و رعاي��ت نكات ايمنی 

بيشتری نياز دارد. ايمنی هنگام بازی با االكلنگ، 
سرس��ره و وسايلی كه نياز به باالرفتن دارند خيلی مهم است؛ زيرا اين 

وسايل با يكديگر فرق دارند و استفاده از هر كدام از آن ها احتياط و مهارت 
خاص خود را الزم دارد. در واقع برخی از آن ها طوری طراحی شده اند كه 

كودكان هر قدر محتاط باش��ند، باز هم خطر در كمين آن هاس��ت. اما چه 
كنيم كه ضريب خطر و جراحت در هنگام استفاده از اين وسايل كاهش يابد؟ 

الف( ایمنی هنگام استفاده از تاب
بيش��ترين جراحت در بازی، هنگام اس��تفاده از تاب صورت می گيرد، اما 
رعايت چند نكتة س��اده احتمال خطر را هنگام استفاده از اين وسايل كاهش 

می دهد.
- تاب بايد از وسايلی نظير كائوچو و پالستيك فشرده ساخته شود نه فلز 

و چوب.
- بچه ها همواره بايد روی تاب بنش��ينند و ايس��تادن روی پا يا زانو هنگام 
تاب بازی خطرناك اس��ت. آن ها بايد با دو دس��ت تاب را محكم نگه دارند و دو 

كمربند ايمنی آن را نيز ببندند و تا ايستادن كامل تاب پياده نشوند.
- ديگر بچه ها نيز بايد از تاب فاصله بگيرند از راه رفتن و دويدن اطراف تاب 

خودداری كنند و در فاصلة دو متری عقب و جلوی تاب نايستند.
- استفادة هم زمان از تاب توسط دو نفر غير مجاز است؛ مگر اينكه تاب برای 

دو يا چند نفر طراحی شده باشد.

ب( ایمنی هنگام استفاده از االكلنگ
از آنج��ا كه اين وس��يله حداقل نياز به دو نفر برای ب��ازی دارد و هر دفعه 
بخش انتهايی آن با شدت به زمين برخورد می كند، استفاده از آن در مدارس 
و مهدهای كودك توصيه نمی شود؛ مگر اين كه دارای فنر محافظ و ضربه گير 

باشد. برای استفاده از اين وسيله موارد زير را توصيه می كنيم. 
- االكلن��گ دو صندلی دارد و ه��ر صندلی برای يك نفر، اگر كودكی 
چاق است نبايد در طرف ديگر دو نفر را نشاند بلكه بايد كودكی هم وزن 

او را پيدا كنيم.
- هنگام بازی بچه ها بايد روبه روی هم بنشينند و نبايد به هم پشت 

كنند.
- بچه ها بايد وسيلة محافظ را محكم نگه دارند و از لمس كردن 

ت  ر نظا
مربيان مدرسه بر وسایل 

بازی قبل از استفادة بچه ها از آن ها 
در مهدهای كودک و آمادگی ها و آموزش 

چند نكتة ساده به بچه ها در نحوة استفاده 
از وسایل بازی بسيار حائز اهميت 

است
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اشاره
امروزه، فن��اوری رايانه و اينترنت به طور وس��يع در جوامع 
انسانی گس��ترش پيدا كرده با تمامی جنبه های زندگی از خانه 
تا مدرس��ه و محل كار، خدمات بانكی، خريد و فروش، پرداخت 
ماليات و عوارض، خدمات پزش��كی و حت��ی رأی گيری تلفيق 
شده است. مهم ترين تغييراتی را كه اين فناوری به وجود آورده، 
مارش��ال مك  لوه��ان در اين عبارت خالص��ه می كند: »تبديل 

جهان به يك دهكدة جهانی است«.
كش��ور ما در بين 178 كشور جهان رتبه 87 را در استفاده 
از اينترن��ت دارد ك��ه براس��اس طبقه بن��دی اتحادي��ة جهانی 
مخابرات جزو كش��ورهای متوسط به ش��مار می رود. 35 درصد 
اس��تفاده كنندگان اينترنت را قش��ر جوان تش��كيل می دهند و 
ميانگين زمان صرف شده برای اينترنت 52 دقيقه در هفته بوده 
اس��ت. در صورت استفادة صحيح از رايانه می توان از فايده های 
آن بهره مند شد و با رعايت نكاتی هنگام استفاده از آن می توان 
مطمئن ش��د كه اس��تفاده از رايانه زندگی كودكان را در حال و 
آينده بهبود می بخش��د. از آنجا ك��ه رايانه در همه جای زندگی 
حاضر است، مهم است كه بفهميم چگونه می تواند رشد و تكامل 

كودكان را بهبود ببخشد يا منحرف كند.
كليدواژه ها: فناوری، خدم��ات ارتباطی، رايانه و اينترنت، 

ارتباطات، رشد و تكامل.

مزایای آموزش رایانه به كودكان پيش دبستانی
باتوج��ه به اينكه ذهن كودكان خالق و پوياس��ت و قدرت 
يادگي��ری بی نظي��ری ني��ز دارند ب��ا عالقه مند ك��ردن كودك 
ب��ه اس��تفاده از آن بزرگ ترين قدم را در ام��ر آموزش كودكان 

برداشته ايم؛
- هرگون��ه مهارت��ی ك��ه در كودكی كس��ب می ش��ود، در 
آينده جزو بزرگ ترين مهارت های ش��خصی فرد می شود. ضمناً 
شبكه های يادگيرنده )نورون ها( در كودكی با بار كمتر آمادگی 

يادگيری بيش تری دارند؛
- تقوي��ت مهارت حركتی ظريف كودكان و س��رعت عمل 

در آنها؛
- تقوي��ت مهارت تفكر منطقی و حل مس��ائل گوناگون در 

زندگی و 
- عالقه مند كردن كودكان به تكنولوژی اطالعات.

ایــــن هـــم       نـوعـــي اعتـــيــاد اسـت زمين خودداری كنند.
- ديگر بچه ها نيز نبايد پشت يا كنار االكلنگ با هم بازی 

كنند.

ج( ایمنی در هنگام استفاده از سرسره
سرسره می تواند وسيله ای ايمن باشد، اگر درست استفاده 

شود.
- بچه ها بايد هنگام باال رفتن از نردبان سرسره، ميله های دو 
طرف را محكم نگه دارند و هر بار يك پا را روی يك پله بگذارند.

- نبايد از سطح سرسره برای باال رفتن استفاده  كنند.
- پايين آمدن با س��ر يا ش��كم كاری بس��يار خطرناك و 

غيرمنطقی است.
- هر بار بايد يك نفر روی س��طح سرس��ره باشد. استفادة 

گروهی از سطح شيب دار سرسره خطرناك است.
- قبل از شروع بازی مربی بايد سطح سرسره و قسمت فرود 

را بررسی كند تا كثيف، خيس يا نامناسب نباشد.
- بعد از اين كه در هر مرحله سر خوردن تمام شد و عمل 
فرود انجام گرفت، بچه ها بايد بالفاصله از جايشان بلند شوند تا 

نفر بعدی به آن ها برخورد نكند.

وسایلی كه استفاده از آن ها در مدارس و مهدهای 
كودک ممنوع است

به رغم اين كه رعايت نكات فوق باعث به حداقل رس��يدن 
جراحات در كودكان می ش��ود، ذكر اين نكته نيز ضروری است 
كه برخی از وسايل بازی به هيچ عنوان مناسب مهدهای كودك 
و مدارس نيستند و استفاده از آن ها در مدارس ممنوع است. اين 

وسايل عبارت اند از:
1. تاب های زنجيری
2. تاب با ارتفاع باال

3. حلقه های آموزش ژيمناستيك
4. وسايلی كه امكان سقوط دارد؛ مانند جانگل جيم و چرخ 

و فلك بلند.
اس��تفاده از اين وسايل گاهی خطرناك است و در مواردی 
نيز به داشتن مهارت و گذراندن دوره )ژيمناستيك( نياز دارد كه 
به همين جهت استفاده از آن ها در مدارس و مهدهای كودك 

ممنوع است.

منابع
1.www. babysitter.com
2. www.buzzle.com
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- حين نشس��تن بر روی صندلی نبايد بر عقب زانوها فشار 
وارد شود.

- پاه��ا روی س��طحی محك��م )كف زمين يا روی س��طح 
شيب دار( قرار گيرد.

- سر بر روی گردن متعادل باشد.
- زاوية بين ساق پا و ران بيش از 90 درجه باشد.

- مچ به طور خنثی قرار گيرد )زاوية كمتر از 15 درجه(.
 يك محل كار نرمال طراحی شود. فضايی كه كودك بتواند به 
آن دسترسی پيدا كند، به راحتی بنشيند بدون اينكه بدنش 

را به طور متناسب خم كند تا بپيچاند.
 وضعيت صفحه نمايشگر كنترل شود. صفحة نمايشگر طوری 
ق��رار گيرد كه كودك بدون آنكه گردنش را به عقب و جلو 

خم كند، آن را به راحتی ببيند.
 تجهيزات مناس��ب در محل كار تعبيه شود. صندلی راحت، 
ميز ثابت، صفحه كليد س��طح پايين با شيب منفی، ماوس 

در اندازه های مناسب برای كودك.
 صفحة نمايشگر عاری از گرد و غبار باشد و نور كافی باشد.

ایــــن هـــم       نـوعـــي اعتـــيــاد اسـت

تأثيرات منفی استفاده از رایانه در كودكان:
1. مشكالت بينایی: 

ب��ه اعتقاد پزش��كان، كودكانی كه مدتی طوالن��ی از رايانه 
اس��تفاده می كنند، در معرض خطر نزديك بينی قرار می گيرند، 
تحقيقات نش��ان داده است كه كودكان به داليل ذيل برای ابتال 

به سندرم بينايی رايانه مستعدتر هستند:
- بی توجهی به مس��ائل بهداشتی و س��المت خود. ممكن 
است كودكان ساعت ها در مقابل صفحه رايانه بنشينند و بر آن 

تمركز كنند؛
- بيان نكردن مش��كالت بينايی توس��ط كودكان و ناديده 

گرفتن آنها و 
- ايس��تگاه های كاری رايانه اغلب متناسب با وضعيت افراد 

بالغ طراحی می شود و مناسب كودكان نيست.
برای پيشگيری از سندرم بينايی رايانه در كودكان بايد:

- قبل از شروع مدرس��ه معاينة كاملی از چشم كودكان از 
نظر ديد نقاط دور و نزديك صورت گيرد؛

- ايس��تگاه های كاری رايانه متناس��ب با وضعيت كودكان 
طراحی شود؛

- فاصلة بين نمايش��گر و چش��م ك��ودك 18 الی 28 اينچ 
توصيه می شود. فاصلة كمتر از 18 اينچ برای كودكان مضر است؛
- والدين بايد از رفتارهايی كه بر مش��كالت چشمی داللت 
می كند آگاه باش��ند از قبيل قرمزی چش��م، مالش مكرر آن ها، 
سردرد، موقعيت های غيرمعمول، شكايت از تاری ديد و خستگی 

چشم و 
- استفاده از پاالينده های مخصوص صفحة نمايشگر.

2. صدمات سيستم اسكلتی
 كودكانی كه طوالنی مدت از رايانه استفاده می كنند، ممكن 
است به مشكالت مچ، گردن و پشت دچار شوند. اين مشكل با 
وضعي��ت قرارگيری كودك در حين كار با رايانه مرتبط اس��ت. 

برای پيشگيری از اين صدمات:
 موقعيت صحيح قس��مت فوقانی ب��دن در حين كار با رايانه 

حفظ شود.
- پشت به وسيلة صندلی حمايت شود.

بازي هاي رایانه اي را مي توان مدیریت كرد

می كنند،  استفاده  رایانه  از  طوالنی مدت  كه  كودكانی 
ممكن است به مشكالت مچ، گردن و پشت دچار شوند

مژده طباطبایی
كارشناس ارشد برنامه ريزی درسی
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 زمان اس��تفاده از رايانه مديريت شود. صدمات فيزيكی با 
طول مدت زمان استفاده از رايانه در ارتباط است.

3. چاقی
كودكانی كه مدت طوالنی در مقابل رايانه می نشينند، خطر 
چاقی در آنان افزايش پيدا می كند، برای به حداقل رساندن خطر 
چاقی توصيه می ش��ود ك��ه مدت اس��تفاده از رايانه به يك الی 
روز  در  س��اعت  دو 
محدود و ب��ر انجام 
فعاليت هاي��ی  دادن 
مانن��د ورزش تأكيد 

شود.

تشنج   .4
اپيلپتيک

به طور  تش��نج 
اولي��ه به وس��يله ی 
از  ش��كل خاص��ی 
ايج��اد  اپی  لپس��ی 
اپی لپسی  می شود. 
)صرع( حس��اس به 
ن��ور زمان��ی ايجاد 
می شود كه كودك 
لرزان  نوره��ای  به 
حساس��يت  باالي��ی دارد. در اي��ن حالت، زمانی ك��ه در مقابل 
نورهای درخشان رايانه و فالش های ناشی از بازی های رايانه ای 
قرار می گيرد، تشنج آغاز می شود. عالئم شامل سردرد، تغيير در 
ميدان بينايی، س��رگيجه، گيجی، كاهش آگاهی و تشنج است. 

به محض توقف استفاده از رايانه عالئم ناپديد می شوند.

5. اثر اینترنت بر مهارت های اجتماعی
زمانی كه ك��ودك به اينترنت معتاد ش��د، انگيزه اش برای 
تعامل با ديگران كم می ش��ود كه خود آث��اری منفی بر ارتباط 
شخصی و تعامالت اجتماعی دارد و سبب ايجاد احساس تنهايی 

و به طور كلي كاهش سالمت رواني می  شود.

اینترنت و خانواده
استفاده از اينترنت به چند دليل بر روابط خانواده تأثير می  گذارد.

- اس��تفاده از اينترنت فعاليتی زمانگير است، پس می تواند 
مدت تعامل كودك را با خانواده اش كاهش دهد.

- اينترنت كش��مكش های جدي��دی را در خان��واده ايجاد 
می كند. وجود فقط يك رايانه در منزل رقابتی بين كودك 
و والدي��ن برای اس��تفاده از رايانه ايجاد می كند كه گاهی 

سبب كشمكش می شود.
- اس��تفاده از صفحات وب كه از نظر محتويات متناس��ب 
سن كودك نيست سبب بحث و كشمكش بين والدين و 

كودكان می شود.
- گاهی كشمكش ناش��ی از دستيابی كودكان به اطالعات 

خصوصی والدين است.
- والدي��ن نگران هس��تند ك��ه اينترنت كودك را از س��اير 
فعاليت ه��ا دور كند و همچنين اث��ر ايزوله كننده ای بر او 

داشته باشد.

6. اعتياد الكترونيكی
معت��ادان به اينترنت س��اعت های بس��يار طوالنی در طول 
روز را به اس��تفاده از اين وس��يلة ارتباطی می گذرانند به نحوی 
كه عملكرد ش��غلی و اجتماعی آن ها تحت  تأثير قرار می گيرد، 
كارشناسان اين نوع استفادة غيرطبيعی از اينترنت را در اصطالح 

»اعتياد به اينترنت« می نامند. 

7. بازی های رایانه ای
گس��ترش بازی های الكترونيكی و رايان��ه ای به تهديدی 

بزرگ تبديل ش��ده اس��ت. به اختصار مي توان گفت:
- اي��ن بازي ه��ا می توان��د به ب��روز بيماری ه��ای روانی و 

افس��ردگی نيز منجر ش��ود.
- يكی ديگر از تأثيرات بازی های رايانه ای ايجاد خش��ونت 

در كودكان اس��ت.
- بازی های رايانه ای س��بب صدمات مغ��زی طوالنی مدت 

می ش��ود. 
- بازی ه��ای رايانه ای پرتح��رك باعث ب��روز بيماری های 
اس��تخوانی و عصبی در ناحية دست ها و بازوها می شود. 
- يكی از داليل شب ادراری در كودكان بازی های ترسناك 

رايانه ای اس��ت.
برخی خانواده ها مان��ع انجام دادن بازی های الكترونيكی 
از س��وی فرزندان خود می ش��وند و در واقع با مخالفت كردن 
فرزن��دان را نس��بت ب��ه اس��تفاده از اين بازی ه��ا حريص تر 

می كنن��د..

در چند سال اخير رایانه به تدریج تا حدی 
جای تلویزیون را گرفته است و احتمال 
می رود كه در آینده ای نزدیک نقش 
عمده تری را در زندگی كودكان ایفا كند
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مدیریت  می توان  را  كودكان  رایانه ای  بازی های 
كرد:

بس��ياری از متخصصان معتقدند كه بهتر است كودكان زير 
سه سال اصاًل با رايانه و بازی های ويديويی آشنا نشوند و تا آنجا 
كه ممكن است با اسباب بازی های قابل لمس و واقعی مثل لگو، 

خانه سازی و... سرگرم شوند. 

موارد ذیـل را برای مدیریت مدت بـازی رایانه ای او 
پيشنهاد می كنيم:

- قب��ل از ارائة بازی رايانه ای محدودة زمان مش��خصی را 
برای ك��ودك تعيين كنيد. مث��اًل به او بگوييد تا اين س��اعت 
می توان��ی بازی كنی و عدد آن را برای مثال روی س��ی دقيقه 

قرار دهيد.
- وقت بازی كه به س��ر آمد، اگ��ر كودك به قانون اهميت 
داد او را تش��ويق كنيد و برای تمام كردن به موقع بازی پاداش 
دهيد. ولی اگر زمان را نديده گرفت يا برای زمان بيشتری وارد 

چانه زنی شد، به آرامی قوانين بازی را به او توضيح دهيد.
- ب��رای اين اعتراض كودك كه »االن من وس��ط بازی ام. 
اينجا جای خيلی حس��اس بازی است و...« راه حلی بينديشيد. 
اغل��ب بازی های رايانه ای، قابليت  ذخيره س��ازی بازی را دارند، 
بنابراين، بدون خراب شدن بازی، كودك قادر است وسط بازی 
هم، همه چيز را دس��ت نخورده برای نوبت بعدی ذخيره كند. 

شايد الزم باشد كه اين ذخيره سازی را به او ياد بدهيد.
- چند س��رگرمی ديگر برای وقتی ك��ه »زمان بازی تمام 
شده است« برای كودك در نظر بگيريد. مثل كمك در آشپزی 

به مادر يا كتاب خواندن با بابا يا مامان، نقاشی كشيدن و... .
- به او بگوييد قبل از بازی رايانه ای بايد همة كارهايش مثل 

جمع كردن اتاق و اسباب بازی هايش را انجام دهد.
- از قرار دادن رايانه در اتاق كودك و هرجايی كه او بتواند 

دور از چشم شما به بازی مشغول شود، خودداری كنيد.
همان گونه كه در باال اش��اره ش��د، رايانه باعث ايزوله شدن 
كارب��ر و ايجاد چاقی و تغيير بافت اس��كلت بدن )قوز، انحراف 
مهره های س��تون فقرات و...( می ش��ود. البته جنبه های مثبت 
به كارگي��ری رايان��ه در آموزش كودكان نيز انكارناپذير اس��ت: 
م��واردی مثل امال، رياضی و درك متون و خيلی از مهارت های 
ديگر و تقويت مهارت حركتی ظريف كودكان و س��رعت عمل 

آنها با اين بازی ها عملی است.
  

در چند س��ال اخير رايانه به تدريج تا حدی جای تلويزيون 

را گرفته اس��ت و احتمال م��ی رود كه در آينده ای نزديك نقش 
عمده ت��ری را در زندگی ك��ودكان ايفا كند. ب��رای اطمينان از 
استفادة بهينه و اينكه رايانه زندگی كودكان را در حال و آينده 

بهبود ببخشد، توجه به نكات زير الزامی است:
- آش��نايی والدين با رايانه و گذراندن دوره های آموزشی در 

اين زمينه و در صورت لزوم يادگيری برخی نكات از كودكان
- صحب��ت كردن ب��ا كودكان در نحوة اس��تفاده از رايانه از 
س��وی آنان و خطراتی كه هنگام اتصال به اينترنت ممكن است 

آنها را تهديد كند.
- قرار دادن رايانه در قسمتی از منزل كه بتوان فعاليت های 

كودك را تحت نظر داشت.
- محدود كردن زمان استفاده از رايانه.

- همراه��ی ك��ودكان هن��گام حض��ور آن��ان در اتاق های 
گفت وگوی اينترنتی.

- بررس��ی نامه های الكترونيكی كودكان و حذف پيام های 
نامناسب.

- اس��تفاده از نرم افزارهای فيلتركننده ب��رای جلوگيری از 
مش��اهدة محتويات نامناس��ب. چني��ن نرم افزارهايی می توانند 
نشانی تمام سايت هايی كه كودك به آنها سر زده را ثبت كنند تا 
والدين بعداً آنها را بررسی كنند. قابل ذكر است هيچ يك از اين 
نرم افزارها نمی توانند جايگزين همراهی والدين با كودكان شوند.

- برنامه ها متناسب با تكامل و رشد كودك باشند.
- تش��ويق كودك به تعامل با خانواده به جای استفاده بيش 

از حد از رايانه.
- رايانه ابزار مكمل آموزشی است نه راه آموزشی.
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الگوهاي جهاني آموزش  پيش از دبستان
نویسندگان: پریسا حبيبي و علي محمد احمدي قواچه

انتشارات سروش: 1390
تعداد صفحات: 227 صفحه

اين كتاب مشتمل بر شش فصل به انضمام دو بخش منابع و واژه نامه است.
بخش اول: با عنوان آش��نايي با الگوهايي از اروپا به بررس��ي الگوي رجيو اميليا و 
مونته سوري در ايتاليا و الگوي والدورف در آلمان پرداخته است. عالوه بر تاريخچه، در 
هر فصول مباني نظري، روان ش��ناختي و عناصر اساسي هر يك از الگوهاي مطرح در 
پيش ازدبستان از قبيل اهداف، محتوا و سازماندهي آن، روش و محيط يادگيري به طور 

مفصل و مبسوط مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم: با عنوان آشنايي با الگوهايي از آمريكا به بررسي الگوهاي اسكرپ و الگوي 
بانك استريت در اياالت متحده و الگوي اُنتاريو در كانادا پرداخته است. هر يك از فصول 
اين بخش مقدمه، تاريخچه و مروري بر زندگي پيشگامان هر يك از الگوها نامبرده را 

نيز دربردارد.
مباني نظري و روان شناختي و عناصر اساسي برنامه درسي شامل اهداف، محتوا و 
سازماندهي، محيط يادگيري، روش و ارزشيابي مورد بحث قرار گرفته است. از نكته هاي 
جالب توجه اين اثر، ارائة نمونه ای از برنامه هاي درسي الگوها و مقايسه آن ها با يكديگر 

است كه نشان از كاوش و پژوهش پديدآورندگان دارد.
اين كتاب حاصل پايان نامه هاي دورة كارشناسي ارشد پيش ازدبستان هردو نگارنده 
به راهنمايي دكتر فرخنده مفيدي، اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبايي، است. ايشان در 

مقدمة هفت صفحه ای اي��ن اثر را به 
لحاظ اطالع رساني و كمك به افزايش 
دانش دربارة الگوهاي جهاني آموزش 
در دورة پيش ازدبس��تان بسيار كيفي 
ارزيابي كرده اند. ايش��ان معتقدند كه 
مطالب آن براي دانشجويان رشته هاي 
عل��وم تربيت��ي در دورة كارشناس��ي 
ارش��د، كالس ه��اي  و كارشناس��ي 
ضمن خدمت مربي��ان و عالقه مندان 
به كار ب��ا ك��ودكان، برنامه ري��زان و 
كارشناس��ان از جذابيت بسيار خوبي 
برخوردار است و مطالعة آن را به همة 

عالقه مندان توصيه كرده اند.

دكتر پيمان خادمی

 باهمراهانمعرفی كتاب
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سالم
از این که با راه هاي مختلف با ما ارتباط 
سپاسگزاریم.  بسیار  مي کنید  برقرار 
از  بسیاري  دست نوشته هاي  از  تاکنون 
برآورد  و  گرفته ایم  بهره  خوبان  شما 
روز  مقاله ها  کیفیت  که  است  این  ما 
محتواي  و  است  یافته  افزایش  روز  به 
مأموریت  با  بسیار خوبي  تناسب  آن ها 

و اهداف فصل نامه دارد.

ارسال  با  نویسندگان  از  بعضي  گاه   
را  ما  همزمان  به طور  مقاله  چندین 
خوشحال تر مي کنند. اما جا دارد ضمن 
آن ها،  چاپ  افتادن  به تأخیر  از  پوزش 
در  ان شاءاهلل  که  بدهیم  را  نوید  این 
قرار  استفاده  مورد  بعدي  شماره  هاي 

مي گیرند.
همراهان  و  نویسندگان  از  تعدادي   
که  مي کنند  ارسال  را  نوشته هایي  نیز 
یا  ندارد  تناسب  فصل نامه  هدف  با  یا 
منابع  از  نوعي  به  یا  و  است  تکراري 
استفاده  ترجمه اي  صرفًا  یا  و  قدیمي 
کرده اند. که با عرض پوزش از پذیرش 

آن ها معذوریم.
 ضمنًا از همه عزیزان تقاضا داریم که 
زیبایي مطالب ارسالي خود را با افزودن 
منابع دقیق و زیرنویس هاي مرتبط کامل 
کنند. و به منظور پي گیري کارهاي خود 
سمت  و  تلفن  شماره  و  دقیق  آدرس 
خود را قید نمایند تا به نحو سریع تري 

با آن ها ارتباط برقرار نماییم.
راه هاي ارتباطي ما عبارتند از: صندوق 
تلفن  و  نمابر  پست الکترونیك،  پستي، 

پیام گیر.
تجربه  و  خاطره  پیشنهاد،  هرگونه   
ارسال  مي توانید  نیز  را  خود  عملي 
نمایید تا پس از ویرایش به چاپ برسد.

و  تقدیر  محبت ورزان،  شما  همه  از 
امیدواریم  هم چنان  و  مي کنیم.  تشکر 
باشید و سال خوش و  با ما همراه  که 

پربرکتي را برایتان خواستاریم.


