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مقاله های ترجمه شده با   مقاله هایی را که برای درج در مجله می فرستید، با آموزش پیش دبستانی مرتبط باشد و قبًال در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید. مقاله یك خط در میان، 

در یك روی کاغذ و با خط خوانا نوشته یا حروف چینی شود (مقاله ها می توانند با نرم افزار وردـ  Wordـ  و بر روی لوح فشرده (CD) یا از طریق پست الکترونیکی 

مجله نیز ارسال شوند).  نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  محل قرار گرفتن 

مجله در، رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله  جدول ها، نمودارها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود. 

ضرورتًا مبین رأی و نظر مسئوالن رشد آموزش پیش دبستانی نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان با خود نویسنده یا 
مترجم است.  مجله از عودت مطالبی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نمی شود، معذور است.
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عزم تربیت یکپارچه کودکان سراســر ایران، نویدبخش تحول در 
سیاستگذاری و تصمیم گیری هماهنگ است.

طلیعۀ تحول در تعلیم وتربیت دوره پیش از دبســتان با آغاز هزارۀ 
سوم و همزمانی آن با فصل بهار طبیعت را می توان به شکوفایی نهال 

رشد و تعالی همه کودکان ایران تشبیه نمود.
این اتفاق و اتحاد و تقارن آن با فصل بهار یادآور این شعر ماندگار 

از یمینی شریف است:

مسعود تهرانی فرجاد

سر زد از پشـت ابـرها خورشیـد
باغ و بستـان دوبـاره زیـبـا شـد
فصل سرما و برف و باد گذشت
مـوقع گـردش و تـماشــا شـد

کودکان این زمیـن و آب و هـوا  
این درختان که پر گل و زیباست  
باغ و بستان و کوه و دشت همه  
خانــۀ مــا و آشیـانـۀ ماســت  

دست در دست هم دهیم به مهر   
میهن خویــش را کنــیم  آبــاد   
یـار و غـمخـوار همـدگر باشیـم   
تا بـمــانیـــم خــــــرم و آزاد   

برنامه ریــزی و اقدام برای مدیریت نظام منــد و هماهنگ در 
مهدهــای کودک و مراکــز پیش دبســتانی از دغدغه های مکرر 
دلســوزان تربیت کودکان به ویژه رهبری معظم انقالب اسالمی، 
حضرت آیــت اهللا خامنه ای)مدظله العالی(، بــوده، ولی همواره در 

پیچ وخم های قوانین دچار وقفه و عدم تحّقق شده است.
واکاوی اســناد و قوانین مربوط به مدیریت مهدهای کودک و 
پیش دبستانی های ایران نشان می دهد، از اواخر دهۀ 1340 با تغییر 
در رویکرد و مأموریت این مراکز، از آموزشی و پرورشی به مراقبت و 
نگهداری، تالش در زمینۀ تربیت کودکان تعدیل و تحدید شده است.

ناهماهنگی و عدم همســویی برنامه و فعالیت های مهدهای 
کودک با برنامه و اهداف مورد انتظار در نظام آموزشی و پرورشی و 
به تبع آن اسناد و قوانین تحولی تعلیم وتربیت کشور، از مهم ترین 
چالش های واقعی و اساسی حاکم بر مدیریت این گونه مراکز است.

تحلیل واقع بینانۀ وضع موجود و دستورات داهیانۀ رهبر معظم 
انقالب، به ویژه در سیاســت های ابالغی ایشــان در سال 1392، 
مبنــی بر »توجه به تعلیم وتربیت از ســنین مهدهــای کودک و 
پیش دبستانی ها به عنوان امر حاکمیتی« و همچنین تصریح روشن 
ایشان در سخنان شهریورماه 1399 درخصوص »توجه اساسی و 
فراتر از نگهداری و مراقبت از کودکان در مهدهای کودک« مؤید 

این موضوع است.
طرح این دغدغه ها مسئوالن را به تکاپو و تصمیم برانگیخت و 
سرانجام در روزهای پایانی پاییز )99/9/25( شورای عالی انقالب 
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فرهنگی مسئولیت حوزه های برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و ارزیابی بر 
مهدهای کودک را به وزارت آموزش وپرورش واگذار کرد تا فرصتی برای 
برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه بر مهدهای کودک و پیش دبستانی ها 

ایجاد شود.
امیدواریم همگان همت کنیم و دســت در دست هم با این تصمیم 

خطیر در آغاز هزارۀ سوم، آینده ســازانی در طراز اهداف و آرمان های 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و به تعبیر اسناد تحولی تعلیم وتربیت 

کشور، برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و جامعۀ 
مهدوی تربیت کنیم. 

در این صورت شــاهد آغاز تحــول بنیادین از 
بنیادی ترین سن تعلیم وتربیت، یعنی همان اوان 
کودکی و سال های پیش از دبستان خواهیم بود.  انتظار 
این است آن گونه که نظم و هماهنگی در فعالیت ها را به متربیان 

آموزش می دهیم، آنان نیز هماهنگی و انســجام در برنامه ها و 
فعالیت هــا را از متولیــان تعلیم وتربیت، اعم از سیاســت گذاران، 

برنامه ریزان، مجریان و مربیان ببینند. در این صورت تربیت کودکان 
اثربخش بوده و در عمل الگو برای تربیت نسل آینده هستیم.
ان شاء اهللا
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       اشاره
والدین به  تناسب توانمندی های خود، آگاهانه یا ناآگاهانه از سبک های 
متفاوت فرزندپروری برای تربیت کودکان خود استفاده می کنند 
و هر چند که اوقات زیادی را با فرزندان خود سپری می کنند اما 
تربیت کودکان امری لذت بخش و در عین حال پیچیده است. نکته 
این است که توجه به چه مسائلی می تواند در موفقیت والدین در 

تربیت فرزندان اثرگذار باشد؟

کلیدواژه ها: والدین تأثیرگذار، تربیت مؤثر، فرزندان مسئول

دکتر بتول سبزه
عضوهیئتعلمیگروهعلومتربیتیدانشگاهفرهنگیانتهران

  والدین اثربخش به استقالل فرزندان خود کمك می کنند.
یکــی از بخش های اصلی کار ما به عنوان والدین این اســت که با تمام 
مراقبت هایی که از فرزندان خود بــه عمل می آوریم، به این موضوع توجه 
کنیم که کودکان در هر مرحله از دورۀ رشــد، آمادگی های الزم برای انجام 
کارهای خاصی را کسب می کنند. بنابراین، به جای اینکه همچنان ما به عنوان 
والدین تمام کارهای مربوط به آن ها را انجام دهیم، باید تشویقشان کنیم در 
انجام برخی کارهای مربوط به خود مشارکت کنند. برای مثال، کودکان بعد 
از دوســالگی قادرند فعالیت هایی نظیر غذا خوردن و لباس پوشیدن را انجام 
دهند. با وجود اینکه آن ها برای انجام این کارها به آموزش و همراهی والدین 
نیاز دارند، اما برخی از والدین همچنان اصرار دارند تا سنین دبستان همچنان 
لباس پوشیدن و تغذیۀ فرزندانشان را خودشان انجام دهند. این رفتار نه تنها 
وقت و انرژی زیادی را از والدین می گیرد، بلکه فرصت رشــد توانایی های 
کودکان و همچنین لذت  بردنشــان از موفقیت و توانمندی های گوناگون را 
نیز از آنان سلب می کند. لذا والدین اثربخش به کودکان خود کمک می کنند 

به طور مستقل وظایف مربوط به خود را انجام دهند، مستقل فکر کنند، راه حلی 
برای مشکالت خود بیابند و به طور عمیق به توانمندی های خود ایمان بیاورند.

  والدین اثربخش روابط دوستانه و محکمی با یکدیگر دارند.
کودکان به طرق متعــدد از والدین خود تأثیر می پذیرند. جان گاتمن 
معتقد اســت، کیفیت رابطۀ والدین، بر کیفیت روابط آن ها با کودکان تأثیر 
عمیقی می گذارد. والدینی که با یکدیگر روابط دوســتانه دارند، در توجه به 
نیازهای فرزندان خود کوشا و صبورترند و در تربیت آن ها متناقض یا ضد و 
نقیض عمل نمی کنند. به عبارت دیگر، وقتی تعامل والدین با یکدیگر براساس 
عشــق، عالقه و احترام به یکدیگر باشد، فرزندان نیز اولین و ماندگارترین 
درس های زندگی خود را از آن ها الگو می گیرند. چنین والدینی با رفتارهای 
خود به فرزندان می آموزند که چگونه با دیگران روابطی احترام آمیز و دوستانه 
برقرار کنند، تعارضات خود را به شیوه های صحیح حل کنند و در نهایت شیوۀ 

زندگی مطلوب و مناسب را بیاموزند.
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  والدیـن اثربخـش الگویـی مطلـوب برای فرزنـدان خود 
. هستند

اکثر والدین تمایل دارند فرزندانی مسئولیت پذیر، قابل اعتماد، درستکار، 
راستگو و مهربان داشته باشند. برای تربیت چنین فرزندانی باید آگاه باشیم که 
آموزش چنین ارزش هایی به کودکان، مانند آموزش شنا، فوتبال، َدف، آشپزی 
یا غیره نیست که از طریق کالس های آموزشی یا کتاب ها امکان پذیر باشد. 
بلکه کودکان، مدت ها قبل از اینکه توانایی خواندن دربارۀ آن ها را فرا گیرند، 
ارزش ها و اخالقیات را از تعامالت خود در زندگی روزمره با والدین می آموزند. 
کودکان سخاوتمند و بخشنده، در کنار والدین سخاوتمند و بخشنده پرورش 
می یابند. لذا کلید اصلی تربیت کودکان این است که به عنوان والد، در درجۀ 
اول الگوی مناسب و مطلوبی برای فرزندان خود باشند. اگر فرزندان، والدین 
خود را دوســت داشته باشند، ارزش های آن ها را نیز دوست خواهند داشت و 
بــه آن ها احترام می گذارند و تالش می کنند آن ها را درک کنند و این را در 

رفتارهای خود نشان دهند.

  والدیـن اثربخـش به درسـتی بـا فرزنـدان خـود ارتباط 
برقـرار می کننـد.

بــرای برقراری رابطۀ رضایت بخش، باید با فرزندان خود برخورد مؤثری 
داشــته باشــیم. برخورد مؤثر می تواند دو وجه داشته باشد. اینکه ما چقدر و 
با چه کیفیتی به فرزندانمــان گوش می کنیم و دیگر اینکه چگونه با آن ها 
صحبت می کنیم. مسلم است ما به عنوان والدین با فرزندان خود زیاد صحبت 
می کنیم، اما چه مقدار از این صحبت ها شامل عیب جویی، یادآوری، انتقاد، 
تهدید، نصیحت، ارزیابی، مقایسه، استهزا و غیره می شود؟ بنابراین، این نحوۀ 
صحبت  کردن دقیقاً به معنای کاهش رابطه با فرزندان است، نه توسعۀ ارتباط. 
لذا ارتباطی مؤثر است که در درجۀ اول بر احترام متقابل مبتنی باشد. احترام 
متقابل در رابطه بدین معنی است که فرزندان و والدین به یکدیگر اجازه دهند 
باورها و احساســات خود را صادقانه بیان کنند و مطمئن باشند طرف مقابل 
به آن ها گوش می دهد. به واقع، والدین مؤثر همانند آینه ای عمل می کنند که 
کودکان خودشــان را به وضوح در آن ببینند و با ارائۀ بازخورد بجا و مناسب 
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نشــان می دهند صحبت های آن ها را به خوبی گوش داده و منظور آن ها را 
درک کرده اند. قطعاً حالت های چهره، اعمال، ُتن صدا و به اصطالح زبان بدن 

آن ها نیز مؤید این مطلب خواهد بود. 

  والدین اثربخش قاطعانه عمل می کنند و می دانند چگونه و 
چه زمانی »نه« بگویند.

بســیاری از والدین می دانند که قاطع بودن در برابر فرزندان کار دشواری 
اســت. برخی از والدین نمی توانند قوانین مناسبی تنظیم کنند. آن ها قوانین 
خود را در قالب تهدید بیان می کننــد، اما آن ها را پیگیری نمی کنند. برای 
مثال ممکن اســت مادری به فرزند خردسالش بگوید: »این هفته تماشای 
تلویزیون ممنوع اســت«، اما ممکن است همین امشب را استثنا قائل شود! 
ران تافل، از درمانگران حوزۀ خانواده، می گوید: »اگر ما به عنوان والدین از 

قوانین چشم پوشی کنیم، به فرزندان خود لطمۀ زیادی وارد می کنیم«. 
کودکان در ســنین خردسالی نیاز دارند قوانین و محدودیت های واقعی و 
روشنی را دنبال کنند. قوانیِن به اصطالح »الستیکی« که بدون دلیل تغییر 
می کنند و انعطاف غیرقابل درکی دارند، برای آن ها مناســب نیســتند. لذا 
نکتۀ کلیدی این اســت که در مقام والدین اثربخش، رعایت تعادل و پرهیز 
 از ســخت گیری یا سهل گیری افراطی در مشــخص کردن محدودیت ها، 
حد و مرزها و تعیین قوانین برای فرزندان، موجبات به وجود آمدن ساختارهای 
معقول و قابل پذیرشی را فراهم می آورد که موفقیت و همدلی بیشتری را بین 

والدین و فرزندان در پی خواهد داشت.

  والدین اثربخش، زمان هایی را برای بازی و ســرگرمی با 
کودکان خود فراهم می کنند.

الرنس کوهن، از روان شناســان بالینی حوزۀ کودکان، در کتاب خود 
با عنوان »والدین بازیگوش«، عنوان کرده اســت: »والدین اثربخش، پدر و 
مادری بازیگوش هستند و همیشه به  خاطر دارند که مهمان بازی یا خاله بازی 
در کنار فرزندانشان چقدر مهم است«. البته این موضوع بدان معنی نیست که 
والدین باید تمام وقت با کودکان خود بازی کنند یا هر لحظه از روز آن ها را 
سرگرم کنند، بلکه به معنای این است که لذت دنیای کودکی را درک کنند 
و با شرکت در بازی های آن ها، تجربۀ لذت بخشی را برای آنان فراهم کنند. 

بازی های ساده، برخالف تصور والدین که غالباً آن را نادیده می گیرند، به 
طرزی عمیق، ارزشــمند و معنی دار هستند. والدینی که بیش از حد مقید به 
برنامه ریزی هستند، گمان می کنند وقت کافی برای بازی با عروسک ها یا 
بلوک ها و همراهی کودکان ندارند. در صورتی که چنین بازی هایی می توانند 

در درجۀ اول برای والدین مفید باشــند و آن ها را لحظاتی از اســترس های 
زندگی پرمشغله رها کنند و فرصت های ارزشمندی را برای شناخت واقعی 

فرزندان و ایجاد ارتباط عمیق و پایدار بین آن ها فراهم کنند. 
از طرف دیگر، هر یک از انواع بازی هایی که کودکان با والدین خود تجربه 
می کنند، نکات جدیــدی را به کودکان می آموزند. همان گونه که توپ بازی 
توانایی های جسمی کودکان را تقویت می کند، می تواند پایبندی به قوانین 
و حــس همکاری را نیز به آن ها بیاموزد. مهمان بازی و خاله بازی هم راهی 
برای تمرین و نشــان  دادن آموخته های کــودکان دربارۀ نقش ها و مفاهیم 
اجتماعی برای آنان فراهم می آورد. بازی های ســاختمانی، چیدن بلوک ها 
روی هم و ساختن خانه، برج یا قلعه با همراهی یکدیگر، عالوه بر افزایش 
قدرت تجسم و تخیل، مهارت های آن ها را در استفاده از عضالت ریز بدن و 
هماهنگی آن ها با یکدیگر افزایش می دهد. ترتیب  دادن بازی های نمایشی، 
بر اعتمادبه نفس کودکان در بیان افکار و احساسات می افزاید و مهارت های 

کالمی آن ها را تقویت می کند.
خالصه اینکــه والدین اثربخش از هر فرصتی بــرای گذراندن وقت با 
کودکان خود اســتفاده می کنند و با همراه  کردن کــودکان خود در هنگام 
آشپزی، خرید مایحتاج، تعمیر ماشین و انجام سایر امور منزل، زندگی واقعی 

را با آن ها بازی می کنند.

  والدین اثربخش به فرزندان خود عشق می ورزند.
ابراز عالقه و عشــق بی پایان به فرزندان، در قلب پدر و مادراِن اثربخش 
است. خداوند مهربان و حکیم عشق و عالقه به فرزند را در نهاد ما قرار داده و 
طوری برنامه ریزی کرده است که فرزندان خود را دوست داشته باشیم. والدین 
اثربخش عشق خود  را  از طریق محبت  کردن به فرزندان نشان می دهند. محبت  
کردن می تواند در هر مرحله از زندگی فرزندان به شیوۀ متفاوتی ابراز شود. قطعًا 
محبت  کردن برای یک نوزاد، به معنی در آغوش  کشیدن، لمس  کردن و فراهم 
 کردن احساس امنیت است. برای کودک نوپا، محبت  کردن به معنی تأیید و 
 تشویق و تمجید بی پایان اوست. برای کودکی در سن مدرسه، محبت کردن 
به معنی آموزگاری و الهام بخشــی درس های زندگی است و برای نوجوان، 
محبت  کردن به معنــای درک وی و ارائۀ راهنمایی های به موقع و منطقی 
اســت. بنابراین، محبت  کردن فقط به گفتن کلمۀ »دوستت دارم« منحصر 
نیست. گاهی اوقات نگاهی محبت آمیز یا لبخندی اطمینان بخش و تأییدکننده 
می تواند عشق بی پایان والدین را نسبت به فرزندان نشان دهد. با وجود این، 
والدین اثربخش، بیش از همه با حضور مداوم، مطمئن، مراقب و مؤثر 

در زندگی فرزندان، عشق خود را به آن ها نشان می دهند.
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پریسا رجائی / مدیرمهدکودکمشهدمقدس
 زهرا رجائی / دستیارتخصصیروانپزشکی

ویروس کرونا از جمله ویروس هایی است که باعث عفونت های تنفسی 
می شود. این ویروس می تواند به شکل  بیماری های خفیف مانند سرماخوردگی 
تا بیماری های شدیدتر مانند مرس و سارس نمایان شود. به تازگی این ویروس 
به نام کووید19 نام گذاری شده است. این بیماری برای اولین بار در شهر ووهان 
در استان هوبی چین آغاز شد؛ جایی که چندین مرکز درمانی، گروه هایی از 
بیماران مبتال به مشــکالت شدید تنفسی با علت نامعلوم را گزارش کردند 
)Zhang, Wang, at el, 2020:1-6(. ســازمان بهداشــت جهانــی این 
بیماری را تهدیدی بزرگ برای ســالمت جســمانی و روانی معرفی کرده 
است، چرا که شــیوع بیماری کووید19 زندگی روزانه و عادی خانواده ها را 
تغییر داده و به شکل ویژه ای بر سبک زندگی خانواده ها تأثیر گذاشته است.

(Shen, Yang, at el, (.2020 
گاش، چاترجی و دابی نشان دادند، در زمان بروز بحران، به ویژه بیماری های 
همه گیر، کودکان به احتمال بیشتری دچار مشکالت روان شناختی می شوند 
)Ghosh,at el, 2020: 34-42(. با شیوع بیماری کووید19 مراکز متعددی 
از جمله مهدهای کودک و مدرسه ها تعطیل شدند، روابط اجتماعی به شدت 
محدود شد و فعالیت های اوقات فراغت خارج از خانه لغو شد یا بسیار کاهش 
یافت. این امر، کالفگی و بی حوصلگی را در کودکان به دنبال داشته است. 
همچنین، بیماری کووید19 با تأثیر گذاشتن بر رفتار روزمرۀ مردم به گسترش 
احساس اضطراب، افسردگی، ترس و نگرانی های مزمن در بین افراد جامعه، 

به ویژه گروه های حساس، مانند کودکان منجر شده است.
شیوع کووید19 می تواند با پیامدها و مشکالت روان شناختی در کودکان 

همراه باشد. بررسی پژوهش های منتشر شده در این زمینه نشان دهندۀ برخی 
از این پیامدهاست که در ادامه ذکر می شوند:

   افزایش مشکالت رفتاری و هیجانی: بسته شدن پیش دبستانی ها، 
مهدهای کودک و قرنطینه شــدن در خانه، به کاهش فعالیت های بدنی و 
تعامالت اجتماعی در کودکان می انجامد که همین موضوع مشکالت رفتاری 
و هیجانی را بیشــتر می کند. بر اساس پژوهش ژیائو و همکاران مشکالتی 
از قبیل بیش فعالی، کابوس های شــبانه، خستگی و بی حوصلگی، کاهش 
اشــتها، نگرانی، تحریک پذیری و بی توجهی از جمله مشکالت هیجانی و 
 Zhang,at el,( .رفتاری هســتند که در دوران شــیوع کرونا دیده می شوند

.)2020:10-20

 مشکالت مربوط به خودتنظیمی: شیوع کووید19 با مشکالتی 
از قبیل خودتنظیمی، به علت تغییر ســاعت خواب، تماشای طوالنی مدت 
تلویزیون و اســتفادۀ مداوم از گوشی های هوشمند برای انجام فعالیت های  
درسی، روند عادی زندگی بزرگ ساالن و کودکان را تغییر می دهد. این موارد 
ممکن است مشــکالت و مسائل روان شناختی مهمی برای کودکان ایجاد 

.) (Wang, 2020کنند
* اضطراب و ترس: در اثر شیوع بیماری کووید19 و قرنطینه شدن 
کودکان در محیط خانه و اخبار مرتبط با این بیماری، از قبیل انتقال ســریع 
بیماری و مرگ، کودکان دچار ترس و اضطراب می شــوند. ترس از دست 
دادن والدین و اضطراب مبتال شــدن به بیماری در کودکان دیده می شود 
)Bao, at el 2020(. همچنین، بر اساس نظر دالتون، ریپا و آستین بیماری 

      اشاره
روان شناختی  مشکالت  و  پیامدها  با  می تواند  کووید19  شیوع 
در کودکان همراه باشد. یکی از این مشکالت ایجاد اختالل در 
دلبستگی کودکان است در این مقاله می کوشیم بیشتر در این 
خصوص دانسته و راهکارهایی را برای مدیریت بهتر آن مرور 

کنیم.

کلیدواژه ها: کرونا، دلبستگی، کودک، مهدکودک

تأثیر ویروس کرونا بر دلبستگی کودکان
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کووید19 از شیوع باالیی برخوردار است. این شرایط زمینۀ افزایش استرس 
و اضطراب را در والدین ایجاد می کند و ممکن اســت با افزایش استرس و 

 )Dalton, Rapa & Stein, 2020( اضطراب در کودکان هم همراه باشد
   مشکالت مربوط به سازگاری و راهبردهای مقابله ای: بسیاری 
از کودکانی که به مهد کودک یا مدرسه پیش دبستاني می روند، با بسته شدن 
این مراکز مشکالت مربوط به ســازگاری دارند. در محیط پیش دبستانی و 
مهدکودک، معمواًل کودک با دوستان خود تعامالت اجتماعی زیادی برقرار 
می کند. پژوهش ها نشــان می دهند، با بسته شدن این مراکز و نیز کاهش 

فعالیت های اجتماعی در نتیجۀ بیماری کووید 19، تعامالت کودکان به ویژه 
با گروه همساالن کاهش می یابد. کاهش تعامل با همساالن با مشکالتی در 

.)Park, at el, 2020( سازگاری اجتماعی مرتبط است
   تجربۀ بدرفتاری و آزار هیجانی: تصمیم تعطیلی مشاغل در زمان 
اوج شــیوع بیماری کووید19 ممکن است برای برخی خانواده ها مشکالت 
اقتصادی به بار آورد که خود می تواند به افزایش تعارضات خانوادگی منجر 
شود. افزایش تعارضات خانوادگی در بسیاری مواقع بدرفتاری با کودکان را در 
پی خواهد داشتltafim & Linhares, 2016) (. به نظر می رسد، مشکالت 
اقتصادی و تعارضات خانوادگی بر الگوی فرزندپروری و چرخۀ تعامل والدین 

و کودکان اثرگذار است.
   شدت مشــکالت روان شناختی در کودکان: کودکانی 
که دچار برخی از اختالل های روان شناختی مانند کم توجهی/ بیش 
فعالی یا اختالل اوتیسم هستند، در زمان قرنطینه های کرونایی، 
با مشــکالتی اعم از دریافت نکردن درمان و مداخلۀ مناســب، 
اختالل در کنترل رفتار و خودتنظیمی، بازگشت وعود نشانه های 
بهبودیافتۀ روان شناختی مواجه هستند. این کودکان ممکن است 
نتوانند با شرایط ناشی از بیماری کووید19 به خوبی همراه 

.)Narzisi, 2020(.شوند
   افسردگی و استرس پس از آسیب: 
ماندن در خانه برای بسیاری از کودکان خوشایند 
نیست و این می تواند به تجربۀ تنهایی و در 
نهایت افسردگی منجر شود. کودکانی 
که در اثر ایــن بیماری یکی از 
از  را  خانــواده  اعضای 
دست می دهند، به 
علت ناتوانی در 
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سوگواری و غم فروخورده شده، نشانه های استرس پس از آسیب یا استرس 
حاد را نشان می دهند )Roccella, 2020(. پیامدهای روان شناختی کووید 19 
برای کودکان باید بر اساس سایر موارد مداخله گر، از قبیل مشکالت زمینه ای 
والدین، داشتن اختالل روان شــناختی در کودک یا خواهر و برادر، نداشتن 

مهارت های حل مسئله و سازگاری نیز بررسی و توجه شود.

در این باره راهکارهایی ساده پیشنهاد می شوند:
   ابراز عشق و عالقۀ صادقانه به فرزندان، به گونه ای که بتوانند 

با ترس های خود کنار بیایند.
   توضیح آنچه اتفاق می افتد، به زبانی ســاده و قابل فهم 

برای کودکان.
   حل استرس های والدین با راهکارهای سازگارانه و مراجعه 
به متخصصان سالمت روان )نظیر مشاوران خانواده، روان شناسان و 

روان پزشکان( در صورت لزوم.
   انجام فعالیت های مفرح و خالقانه در طول روز برای کودکان.

   تقویت مهارت های فرزند پروری. از جمله مهمترین آن ها مقابله 
با استرس است.

مطالعات مشخص کرده است، هر اندازه استرس و اضطراب والدین باالتر 
باشد، میزان اســترس منتقل   شده به کودکان نیز باالتر می رود و در نتیجه 
حس ناامنی در آن ها تقویت و سبب شکل گیری شکل ناامنی از دل بستگی، 
به خصوص نوع اضطرابی آن، می شود. همچنین، کودکانی که دل بستگی امن 

دارند، احتمال کنارآمدنشان با این استرس بهتر است.
این راهکارها می توانند در تخفیف مشــکالت سودمند باشند. امید است 
با به کارگیری این راهکارها و نیز اســتفاده از اقدامــات مورد نیاز و مراجعه 
به متخصصان بهداشــت روان، بکوشــیم طی این پاندمی دشوار شرایط 

روان شناختی موجود را هرچه بیشتر برای کودکان سرزمینمان آسان کنیم.

Journal of Medicine. 15.
2. Worlometers (2020) https://www.

worldometers.info/coronavirus/ Accessed: 7 
Jun 2020.
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امروزه و در عصر رسانه ها دیگر نه جنس تعامالت مانند گذشته است و نه نسل حاضر 
رفتارهای قابل پیش بینی و مبتنی بر فضای ذهنی والدین و مربیان را دارند. امروز 

رفتارها کامالً از رسانه ها در انواع متنوع آن متأثرند، و نسل کودک و نوجوان ما 
که در عمل بومی های دیجیتال هستند، به سمت و سویی سوق داده می شوند که 

هم با بزرگ ترهای خویش شکاف آگاهی و دیجیتال دارند و هم تصویرهای 
ذهنی شان دستخوش فضای سراسر رسانه ای شده قرار گرفته است.

در این میان، سؤال این است که چه چیزی می تواند فضا را به سمت 
مدیریت هدفمند هدایت کند و کمتر موجب تغییرات مبنایی و بنیادین 

شود؟ در واقع، مهاجران دیجیتال که والدین و مربیان جزو این گروه 
هستند )افرادی که هم فضای دیجیتال را تجربه می کنند و هم فضای 
غیر دیجیتال را( چگونه می توانند با کمترین درگیری با فرزندانشان، 
همان بومیان دیجیتال یا نسل هزاره سومی ها که تنها فضای دیجیتال 
را تجربه کرده اند، همراهی کنند؟ اینجا ما باید از رهگذر سواد 
رسانه ای که در نهایت به تربیت رسانه ای منجر می شود، عبور 
کنیم. در این مسیر، باید بدانیم در تعریفی کلی، سواد رسانه ای 
به  مفهوم شناسی چگونه درک آن می تواند  بعد  و در  چیست 

تربیت رسانه ای منجر شود؟

کلیدواژه ها: سواد رسانه ای، کودکان، نسل هزارۀ سوم، تربیت رسانه ای

دکتر معصومه نصیری 
مدرسوپژوهشگرسوادرسانهای

ما به عنوان کسانی که می خواهیم رفتار منجر به تربیت رسانه ای اتخاذ کنیم، 
باید بدانیم اساساً سواد رسانه ای و اطالعاتی، نوعی از آموزش رسانه ای و اطالعاتی 

است که نه تنها در انتخاب نوع رسانه مؤثر است، بلکه محتوای رسانه ای را با دیدگاه 
انتقادی، تربیتی، فرهنگی و دینی، برای ایجاد نوعی از بینش و فهم در گزینشگری 

رسانه ای توسط مخاطبان، برای تحقق جامعۀ مطلوب، ارزیابی می کند و انتخاب مناسب 
را به مصرف کنندگان رسانه ای ارائه می دهد.

در این تعریف و مفهوم   شناسی، چند محور مهم معنایی وجود دارد که باید به آن ها دقت کرد 
تا هدف موردنظر، یعنی تربیت رسانه ای، محقق شود؛ هدفی که نهایت خواستۀ مربیان و والدین  فهیم و 

دلسوز در امر تربیت است. از جمله:

اشاره
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۸. ارائۀ انتخاب های مناسب به مصرف کنندگان رسانه ای: 
سواد رسانه ای و اطالعاتی نه تنها آموزش های مربوط به این حوزه را، بلکه 
باید انتخاب های مناسب و نمونه های مطلوب را نیز به افراد و خانواده ها و 
جامعه ارائه کند. در اینجا بحث تولید محتوای مناسب به شدت اهمیت پیدا 
می کند. تنوع محتواهای مناسب و مطلوب، نیازمند شناخت وضعیت فردی 
و اجتماعی جامعه و جهان بینی الزم در جهت سوق دادن جامعه به اهداف 
مطلوب اســت. بدون ایجاد انتخاب های مطلوب و مناسب در این زمینه 
نمی توان به تولیدات همه گونه ای که گاهی با اهداف خاص و گاهی نیز 
برای اهداف اقتصادی تولید می شود، اعتماد کرد. در اینجا نقش دولت ها در 
حمایت از این تولیدات و جهت گیری آن ها اهمیت فراوان دارد. بدون این 
حمایت، که بخشی از آن باید حمایت اجتماعی نیز باشد، تولید محتواهای 
مطلوب با مشــکالت فراوان روبه رو می شود و در واقع با چنین وضعیتی 
آموزش های سواد رسانه ای و اطالعاتی با هدف تربیت رسانه ای تأثیر خود 

را از دست خواهند داد.

۱. آموزش ســواد رسانه ای و اطالعاتی: ســواد رسانه ای و 
اطالعاتی نوعی از آموزش اســت. برای آموختن ســواد رســانه ای باید 
آموزش های مناسب با شــیوه های مطلوب و مؤثر ایجاد شوند. در اینجا 
نه تنها آموزش و شــیوه های آموزشــی مهم اند، بلکه تعلیم دهندگان و 
آموزشگران این سواد نیز باید از تبحر و تخصص و دانش کافی برخوردار 
باشند. مهارت در این زمینه و چگونه آموزش دادن نیز حائز اهمیت است. 
چه بسا آموزش هایی در این زمینه انجام گرفته اند که نتیجۀ معکوس داده اند 

و در جهت »رسانه هراسی« حرکت کرده اند.

5: انتخاب نوع رســانه و ابزارهای اطالعاتی مؤثر: انتخاب 
رسانه های مناسب و ابزارهای اطالعاتی مؤثر در این زمینه حائز اهمیت 
هستند. در این انتخاب، عوامل بسیاری می توانند تأثیرگذار باشند، مانند 
رســانۀ خاص، افراد پیرامون، زمان مصرف، مکان های مورد اســتفاده و 

باالخره چگونگی دسترسی و امکان دسترسی.

2: محتوای رســانه ای و اطالعاتی: محتوا اســاس بحث سواد 
رسانه ای و اطالعاتی است. همۀ موارد دیگر در واقع تکمیل کنندۀ عنصر 
مهم هستند. محتوای رســانه ای می تواند از تولیدکنندگان، شیوۀ توزیع 
محتوا، دریافت کنندگان و درجۀ تأثیرگذاری بر آنان، تا چرخۀ تولید محتوا و 

تأثیر بازخوردهای گوناگون مطرح شود.

6: دیدگاه انتقادی، تربیتی، فرهنگی و دینی: آیا سواد رسانه ای و 
اطالعاتی فقط باید با دیدگاه انتقادی آموزش داده شود؟ این موضوع مورد 
تأیید کامل نیست؛ اگرچه بحث انتقادگری به بحثی روشنفکرانه و جدی 
تبدیل شده است که اگر به مسائل با این دیدگاه نگریسته نشود، گویی از 
واقع گرایی دوری شده است! و  هر چند که یکی از مباحث مهم در این زمینه، 
دیدگاه انتقادی است، اما شاید مهم تر از آن، دیدگاه های تربیتی، فرهنگی و 
دینی، حداقل برای جوامعی مانند جامعۀ ایران، باشد که جامعه ای فرهنگی 
ـ دینی محســوب می شود. سواد رســانه ای اگر به سمت انتقادگری تنها 
سوق داده شود، در تربیت   فرهنگی آن می توان تردید کرد. انتقادگری باید 
به گونه ای هدفمند مطرح شود که بتواند به نتایج مفید و روشن منجر شود.

3.  ایجــاد بینش و فهم در گزینش رســانه ای توســط 
مخاطبان: سواد رســانه ای و اطالعاتی باید به ایجاد نوعی از بینش و 
فهم در گزینش رسانه ای توسط مخاطبان منجر شود. اگر این هدف تأمین 
نشود، آموزش های مربوط به سواد رسانه ای و اطالعاتی عقیم و غیرمفید 
خواهند بود. ایجاد بینش و فهم، یک حرکت آموزشی است. اگرچه بخشی 
از آن باید ذاتی باشــد، اما امکان توسعۀ آن با آموزش های متناسب وجود 
دارد. این بخش بســیار حساس و مهم است. چگونگی دیدگاه بینشی در 
این زمینه مهم است که معمواًل می تواند چالش های فراوان داشته باشد. 
توانمندی بینشی باید به گزینش مناسب منجر شود. این گزینش نوعی 
از اعمال درجۀ فهم در انتخاب نوع رسانه، محتوای رسانه ای و چگونگی 
مصرف رســانه ای است. این مسئله باید به شکل جدی و عمیق به افراد 

جامعه آموزش داده شود.

7. تحقق جامعۀ مطلوب: همۀ بحث در مورد ســواد رســانه ای و 
اطالعاتی این است که در نهایت باید از طریق آموزش آن به سمت تحقق 
جامعۀ مطلوب و هدفمند حرکت کرد. اگرچه این هدفمندی و ارزشی بودن 
در رابطه با جوامع گوناگون متفاوت است، اما در نهایت هر جامعه ای نوعی 
از مطلوبیت را در نظر دارد که تالش می کند به آن دست یابد. در جامعۀ 
اسالمی ما نیز، جامعۀ مطلوب آن است که بتواند از نظر اخالقی، فرهنگی، 

اجتماعی و  دیگر ابعاد بر پایۀ اصول اسالمی استوار شود.

4: ارزیابــی کردن: در مورد ســواد رســانه ای و اطالعاتی، نه تنها 
گزینشگری مهم است، بلکه ارزیابی مداوم توسط افراد، جامعه، خانواده، 
دولت و سایر نهادهای مؤثر در رابطه با آن اهمیت ویژه دارد. ارزیابی سواد 
رسانه ای و اطالعاتی به شکل مداوم توسط افراد و نهادهای فوق و به ویژه 
دانشگاه ها و دانشگاهیان و پژوهشگران، بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
در این زمینه نباید به یک سطح از سواد رسانه ای بسنده کرد. باید به سطوح 
گوناگون که در طی زمان می توانند متغیر و متفاوت باشند، توجه کرد. سواد 
رســانه ای و اطالعاتی یک حوزۀ بسته و محدود نیست، بلکه می تواند با 
گذشت زمان و توسعۀ ارتباطات و رسانه ها تغییر یافته و غنی سازی شود. 
این امر به شدت به ارزیابی مداوم و شیوه های ارزیابی و چگونگی نگاه کردن 

به ارزش های ارزیابی بستگی دارد.
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 این حوزه به توسعۀ نوعی از سواد 
منجر می شود که تمامی انواع رسانه )مثاًل 

شنیداری و نوشتاری( را در برمی گیرد.

اتحادیۀ ملی تعلیم 
سواد رسانه ای1  اصول 

محوری را ارائه می کند که 
باید تمامی مدرسان سواد 

رسانه ای، والدین و مربیان با 
آن ها آشنا باشند:

آموزش های مربوط به ســواد رسانه ای و اطالعاتی باید به تقویت تربیت 
اجتماعی، تعمیق فرهنگ سازی و توسعۀ دین داری منجر شوند. به همین دلیل 
تأکید می شود بحث های مربوط به این موضوع، بیش از آنکه نیازمند ترجمه 
از کتاب های غربی باشد، نیازمند تولید محتواهای داخلی با شناخت اجتماعی 

و فرهنگی است.
با این توضیح که بخشی برگرفته از مقدمۀ کتاب »اصول آموزش سواد 

رسانه ای به کودکان« است. باید تأکید کرد هدف از تدریس سواد رسانه ای 
این است که به افراد در سنین متفاوت کمک کنیم عادت های ضروری مربوط 
به پرســش و مهارت های بیان تفکرات انتقادی، برقراری ارتباطات مؤثر و 

حضور به عنوان شهروندی فعال در دنیای امروز را یاد بگیرند.

سواد 
رسانه ای به مشارکت مطلع 

و واکنش گرایانه و درگیرانۀ افراد 
منجر می شود که برای هر جامعه ای 

ضروری است.

این حوزه تأیید 
می کند که افراد از 
مهارت ها، اعتقادات 
و تجربه های فردی 

خود استفاده می کنند 
تا بتوانند دریافت 

خودشان را از 
پیغام های رسانه ای 

داشته باشند.

آموزش 
سواد رسانه ای منجر به ایجاد و 

تقویت مهارت های شنوندگان در 
تمامی سنین می شود. این مهارت ها 
نیز باید همانند سواد چاپ کردن، 
دارای رویه هایی یکپارچه، تعاملی و 

تکرارپذیر  باشند.

تعلیم سواد رسانه ای 
نشان می دهد که رسانه به عنوان 
بخشی از فرهنگ مطرح شده و 
به عنوان واسط هایی در راستای 

اجتماعی سازی عمل می کند.

تعلیم 
سواد رسانه ای نیازمند 

پرس وجوی فعال و تفکر 
انتقادی در مورد پیغام های 

دریافتی و ایجاد شده 
است.

پینوشت
1.NAMLE

از دیگر سو باید تأکید کنیم، سواد رسانه ای با هدف تنظیم رابطه ای منطقی 
و مبتنی بر اصل هزینهـ  فایده است؛ یعنی در برابر رسانه ها چه چیزهایی را 
از دست می دهیم و چه چیزهایی به دست می آوریم. دونکان، عضو انجمن 
سواد رسانه ای کانادا، سواد رســانه ای را پاسخی به حل مشکالت ناشی از 
رسانه ها معرفی می کند. وی در ضرورت این آموزش این دالیل را برمی شمرد:

ـ رسانه ها بر حیات فرهنگی و سیاسی ما سلطه دارند.
ـ تقریباً همۀ اطالعات، جز مواردی که آن ها را به طور مســتقیم تجربه 

می کنیم، رسانه ای هستند.
ـ رسانه ها قادرند الگوهای ارزشی و رفتاری پرقدرتی خلق کنند.

ـ رسانه ها، بی آنکه خودآگاه را فعال کنند، بر ما تأثیر می گذارند.
ـ سواد رســانه ای می تواند مصرف رســانه ای ما را لذت بخش تر کند و 

رابطه ای انفعالی را به رابطه ای فعال تبدیل کند.
با این وصف و اینکه تا حدی با چیستی و چرایی سواد رسانه ای آشنا شدیم 
و گزاره های مطرح در ذیل این مفهوم را درک کردیم، مبتنی بر نگاه بومی و 
ایرانی و اسالمی، آنچه اعتبار دارد و می تواند مقوم رفتارهای کودکان در سنین 
متفاوت لحاظ شود، بحث تربیت است. تربیت می تواند در کنار مهارت، از نسل 
هزارۀ سوم فرزندانی هوشمند و آگاه به محتوا و ابزار بسازد که شناکردن در 

هر جریان فکری را فراگرفته اند و ما دیگر نگران غرق شدن آن ها نیستیم.
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در گفت وگو با رئیس گروه برنامه ریزی و تدوین راهنمای 
تربیت و یادگیری دورۀ پیش از  دبستان

       اشاره

نمی شود.  آغاز  مدرسه  از  تعلیم و تربیت  عمومی،  باور  بر خالف 
بررسی های علمی سال هاست که نشان می دهند، کودکان پیش از 
آغاز مدرسه، توانایی باالیی برای یادگیری و تربیت پذیری  دارند. 
این تأثیرپذیری چنان است که آموخته های کودک پیش از ورود 
به مدرسه، شالودۀ شخصیت او را شکل می دهد. مقام معظم رهبری 
نیز بارها از ضرورت توجه به پرورش کودکان سخن گفته و این 

اواخر، آموزش و پرورش را به عنوان متولی اصلی آموزش کودکان 
پیش دبستانی معرفی کرده اند. گروه پژوهش و برنامه ریزی دورۀ 
وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  از  دبستان سازمان  پیش 
آموزش و پرورش، به دنبال سال ها کار تیمی و کارشناسی و مشورت 
با صاحب نظران، تدوین راهنمای برنامۀ تعلیم و تربیت دورۀ پیش از 
 دبستان را به انجام رساند. در این زمینه با مسعود تهرانی فرجاد، 
از  دبستان«،  پیش  دورۀ  برنامه ریزی  و  پژوهش  »گروه  رئیس 

گفت وگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 

تنظيم:سميه رمضانی پور
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 باسالم و خدا قوت با توجه به جذابیت شروع قرن 
جدید و همچنین فصل بهار، گروه زیرمجموعۀ شما 
در دورۀ پیش دبستانی چه برنامه ها و اقداماتی برای 
ارتقای این دوره انجام داده است یا در دست اقدام 

دارد؟
بنده هم به شــما و همکاران عرض سالم و خدا قوت دارم. 
مهم ترین دســتاورد گروه پیش از دبســتان در سال های اخیر، 
تدوین » راهنمای برنامۀ جامع تربیت و یادگیری در دورۀ پیش 
از  دبستان« بوده است. این برنامه بر اساس اسناد تحولی و قوانین 
باالدســتی نظام تعلیم و تربیت و ناظر بر سنین پیش  از دبستان 
و قبل از چهار ســال تدوین شــده است. با توجه به قوانینی که 
در خصوص مهدهای کودک مطرح و به آموزش و پرورش ابالغ 
شده، گروه پیش از  دبستان تدوین برنامۀ مزبور را در برنامه های 
خود قرار داد. به حول و قوۀ الهی از اواخر ســال 1397 تا پایان 
سال 1399، طی جلسه های مستمر با حضور کارشناسان، مربیان 
و اولیای کودکان پیش دبستانی، راهنمای برنامه جامع تربیت و 
یادگیری در دورۀ پیش از  دبســتان از تولد تا 6 سالگی را تدوین 

کردیم. 
شــایان ذکر اســت قبل از برنامه مزبور، راهنمای  برنامه ای 
ویژه کودکان 5 و 6 ســال با عنــوان راهنمای برنامه و فعالیت 
آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستانی با تصویب شورای عالی 
آموزش و پرورش از سال 1387 نقشه راه دوره پیش دبستان بوده 

است.
راهنمای برنامه جدید ویژگی های منحصر به فردی دارد. از 
مهم ترین آن ها دیده شــدن همه ارکان تعلیم و تربیت در برنامه 
تربیت و یادگیری کودکان پیش از دبستان و همچنین نگرش 
تمام ساحتی و توجه به رشد همه جانبۀ کودک است. به عبارت 
دیگر، این برنامه به هیچ عنوان به دنبال تربیت تک بعدی نیست، 
بلکه برنامه ریزان و تدوین کننــدگان آن معتقدند، کودکان باید 
در تمام ابعاد به صورت متوازن تربیت شــوند. به همین دلیل به 
همۀ ابعاد رشدی کودک و نیازهای او، از جمله نیازهای زیستی 
و بدنی، زیبایی شناسی، اجتماعی، شناختی، عاطفی و معنوی اش 
توجه شــده که در سند تحول بنیادین هم به عنوان ساحت های 

شش گانه از آن ها یاد شده است. 
ویژگی دیگر ایــن راهنما، توجه به رویکــرد فطرت گرایی 
توحیدی است. این رویکرد در همۀ برنامه ها و رویکردهای تربیتی 
آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد. در راهنمای  برنامه تربیت و 
یادگیری دورۀ پیش از  دبستان هم به طور عینی و ملموس سعی 
کرده ایم رویکرد فطرت گرایی توحیدی مورد تأکید و دست یافتنی 
و در عمل قابل پیاده ســازی و ارزیابی باشد. یعنی از کلی گویی 
پرهیز شده و شکل ملموس و کاربردی این رویکرد، برای مربیان، 

والدین و دیگر مخاطبان مشخص شده است.
  برنامۀ یادگیری دورۀ پیش دبســتانی دارای چه 
ویژگی های منحصر به فرد دیگری اســت که آن را 

متمایز می کند؟
این برنامه به ســبب ورود آموزش و پرورش به ســنین مهد 
کودک، برای اولین بار در نظام تعلیم و تربیت رســمی کشــور 
برای کودکان زیر چهار سال آماده شده است. یکی از مهم ترین 
ویژگی های آن توجه به نقش خانواده و رسانه، و تبیین انتظارات از 
آن ها برای تحقق شایستگی ها و هدف های مورد انتظار در تربیت 
کودکان اســت. به یک معنای دیگر، طبق نگاه و جهت گیری 
اصلی برنامه، اصراری نیست در اوان کودکی، تعلیم و تربیت از نهاد 
خانواده به مدرســه سپرده شود،  بلکه نهاد خانواده مبنای تربیت 
و مهم تریــن رکن تعلیم و تربیت کودک اســت. باور ما این 
است که والدین، مربیان اول کودك هستند. اگر بنا بر 
دالیلی خانواده ها مجبورند که کودکان خود را در سنین کودکی به 
مهدهای کودک بسپارند، الزم است که با آگاهی و اطالع کافی 
از برنامه های آموزشی مناسب و استاندارد، در تربیت کودک خود 

مشارکت داشته باشند.
ویژگی دیگــر این برنامــه توجه به نقــش مربی و نقش 
رسانه هاســت. به خوبــی می دانیم که کودکان ما خواســته یا 
ناخواسته در مواجهه با رسانه ها قرار دارند و صاحبان رسانه، اگر با 
جهت گیری های برنامۀ رسمی دورۀ پیش از  دبستان آشنا شوند، 
حتماً همراهی خواهند داشــت. به همین  منظور ذیل هر هدف، 

انتظارات برنامه دوره از رسانه ها مطرح شده است.
از دیگر ویژگی های برنامه توجه به ارزشیابی همه جانبه است. 

یکی از مهم ترین 
ویژگی های برنامۀ 
جامع تربیت 
و یادگیری 
پیش دبستانی توجه 
به نقش خانواده ها 
و تبیین انتظارات 
از آن ها برای تحقق 
شایستگی ها و 
هدف های مورد 
انتظار در تربیت 
كودكان است
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تاکنون در برنامۀ درســی بیشتر از متربی یا دانش آموز ارزشیابی 
تحصیلی و آموزشــی انجام می شده است تا مشخص شود که 
آیا به هدف های مورد نظر دست پیدا کرده ایم یا خیر. اما در این 
برنامۀ جامع، ارزشــیابی همه جانبه قرار است اتفاق بیفتد. یعنی 
عالوه بر متربی، دیگر عناصر برنامه هم باید ارزیابی شوند.باید 
هدف ها، جهت گیری، محتوا،  و دســت اندرکاران برنامه، اعم از 
مربی، رسانه و خانواده را به طور نظام مند و دقیق ارزشیابی کنیم. 
بــه عبارت دیگر، باید ببینیم هر یک از عناصر دخیل در برنامه، 
چقدر دقیق عمل کرده اســت تا کــودک را به هدف های مورد 

نظر برساند. 
رجوع به منابع دینی، علمی و قوانین باالدستی، تحلیل آن ها 
در چند کارگروه حرفــه ای، به ویژه در بحث مطالعات تطبیقی 
بیش از 10 کشور در حوزۀ پیش دبستانی، از دیگر ویژگی های این 

برنامه است که می توانم به آن اشاره کنم. 
 

  شــما به بحث توجه به رویکــرد فطرت گرایی 
توحیدی و عینی شدن آن برای دورۀ پیش دبستانی 

اشاره کردید. چگونه این رویکرد عینی شد؟
رویکرد فطرت گرایی توحیدی مبتنی بر ارزش های اسالمی 
و متون دینی است. انسان با سرشت و فطرت پاک آفریده شده 
است؛ به ویژه در آیۀ30 سورۀ »مبارکۀ روم«. نگاه فطرت گرایی 
اصل مهمی است که باید در دوره های تربیتی عینی و ملموس 
شود. براســاس ویژگی های کودکان پیش از دبستان، کودکان 
همواره تحت تأثیر رفتارها و گفتارهای خانواده و عوامل محیطی 
هســتند. آن چنان که هر چیزی را به شــکل گزاره و تصویر در 
خود ذخیره می کنند و بر این مبنا رفتارهایشان در طول زندگی 

پایه گذاری می شود. 
یعنی اگر کودک 4-3 ساله ای را پیوسته در معرض خشونت 
قرار دهیم، حتماً در بزرگ ســالی از او پرخاشگری خواهیم دید. 
حتی اشیا و عناصر طبیعی هم تحت تأثیر شرایط محیطی قرار 
دارند. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم فطرت کودک شکوفا شود، 
باید او را در معرض موقعیت های پاک و طّیب، و نیکو قرار دهیم. 
پس معنای عینی رویکــرد فطرت گرایی توحیدی در این دوره، 

قراردادن کودک در بستر طّیبات است؛ اعم از محیط طّیب، مربی 
و خانوادۀ طّیب و لقمۀ طّیب. منظور از به کار بردن کلمۀ »طّیب«، 
داشتن مبنای علمی و دینی است که با اسناد تحولی ما به ویژه 

دستیابی به مراتبی از »حیات طیبه« هم قرابت دارد.

  منظور شــما از استفاده از ظرفیت های درونی و 
بیرونی آموزش و پرورش چیست؟

با توجه به اهمیت خرد جمعــی و باور به اینکه کار گروهی 
ارزش و اعتبار بیشــتری دارد، قرآن به ما توصیه کرده است که 
در کارها مشورت و سپس به خدا توکل کنید. ما همین توصیه 
را مبنای عمل خود قــرار داده ایم. به همین منظور از مجموعۀ 
درون آموزش و پرورش، مانند معاونت آموزش ابتدایی، پژوهشگاه 
تعلیم و تربیت، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
و دیگر نهادهای مرتبط، دعوت رسمی به عمل آمد تا از نظرات 
آن ها بهره مند شویم. از متخصصان نهادهای بیرونی هم، مانند 
کارشناسان ســازمان بهزیستی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، 
متخصصان تعلیم و تربیت، روان شناســان کودک، روان شناسان 
علوم ســالمت، متخصصان علوم دینی، نمایندگان حوزه های 
علمیه، و نهادها و مؤسســه های مردمی دعوت کردیم در کنار 
ما باشــند. البته حضور در کارگاه ها و نشست هایی که از سوی 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای تدوین چارچوب 
برنامۀ درســی برگزار شدند، مبنای عمل ما در تدوین راهنمای 

پیش دبستانی قرار گرفته است.

 در پایان
از همۀ کسانی که در تدوین این راهنما زحمت کشیدند، تشکر 
می کنم. امیدوارم آغاز هزاره سوم و تدوین این سند تحولی، طلیعۀ 
تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور از بنیادی ترین دوره، یعنی 
دورۀ پیش دبستانی آغاز شود. ضمن آنکه امید داریم آیندگان این 
برنامه را کامل کنند؛ کما اینکه ما از دستاوردهای گذشتگان برای 

تدوین این برنامه استفاده کرده ایم.

راهنمای جامع 
تربیت و یادگیری 

دورۀ پیش دبستانی 
به هیچ عنوان 

به دنبال تربیت 
تک بعدی نیست، 

بلكه معتقدیم 
كودكان باید در 

تمام ابعاد به صورت 
متوازن تربیت شوند
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تربیت دینی در واقع مجموعه ای از باورهاســت که در فکر و عقیدۀ فرد 
ایجاد می شــود تا نوع خاصی از عمل و رفتــار را مبتنی بر ضوابط مذهب، 
در فرد به وجود آورد. این گونه اســت کــه در آیات قرآن می بینیم حضرت 
ابراهیم )علیه السالم( در دعای خود برای فرزندشان می فرمایند: »رب اجَعلنی 
ُمقیــَم الَصلوئَ َو من ُذریتی ... )ابراهیم/ 40(«: پروردگارا من و فرزندان مرا از 

برپاکنندگان نماز قرار بده... 
اکنون این سؤال مطرح می شود که محرک اصلی رسیدن به این مهم چیست؟

باز هم با اســتفاده از آیات قرآن پاسخ این ســؤال را در می یابیم؛ زمانی 
که حضرت ابراهیم )علیه الســالم( بعد از بازسازی خانۀ کعبه این گونه دعا 
می فرمایند: »ربَنا واجعلنا ُمسلمین لک و من ُذریتنا اُمه ُمسلمه لک ...)128/
بقره(«: پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار بده و از فرزندان ما هم گروهی 

تسلیم در برابر خودت قرار بده.
 بر این اساس، یکی از محرکات اصلی در مقولۀ تربیت دینی، تقویت روحیۀ 

تسلیم پذیری در مقابل فرمان حق است.

 کلید تربیت، شروع از خود
با نگاهی عمیق تر به آیاتی که آورده شــد، در می یابیم حضرت ابراهیم 
)علیه السالم( با اینکه خود در مسیر بندگی و تسلیم پذیری فرمان حق خانۀ 
کعبــه را برپا کرده بودنــد، اما باز هم در دعای خود اول ســازندگی خود را 
می خواهند؛ چراکه این پیامبر عظیم الشأن به یقین باور داشتند، تا زمانی که 
روحیۀ تســلیم پذیری را در خود ایجاد نکنند، نمی توانند در نسل بعد از خود 

آن ها را به وجود آورند.
 از این رو، در کالم بزرگان بســیار آمده اســت که؛ فرزندان ما آن چنان 

می شوند که ما هستیم؛ نه آن طور که دلمان می خواهد.
بنابراین، مهم ترین تالش برای ساختن جامعۀ سالم و تربیت نسل صالح، 
اصالح خود اســت که حاصل آن اصالح نسل آینده نیز خواهد بود. با این 
توضیح، تربیت فرزندان ما قبل از تولد آن ها و با تربیت خودمان آغاز می شود.

نقش والدین و مربیان اصلی کودک در تربیت، اساسی ترین نقش الگویی 
و تربیتی است.

       اشاره

در این مقاله سعی داریم در حد بضاعت خود، برخی راهکارهای 
رسیدن به محصول ناب در مقولۀ تربیت کودک، یعنی داشتن 
که  است  مهم  آنقدر  مسئله  این  کنیم  بیان  را  صالح،  فرزندان 

براساس آیات قرآن مایۀ روشنی چشم ما هستند.
وظیفه  مربیان  و  والدین  که  هستند  فرزندان گل هایی  واقع،  در 
دارند به عنوان باغبان آن ها را به گونه ای پرورش دهند که عطر 

دل انگیزشان همه جا را شاداب و با نشاط گرداند.

 کلیدواژه ها: تربیت دینی، حاصل ناب، نقش الگویی، روشنی چشم

در این مقاله سعی داریم در حد بضاعت خود، برخی راهکارهای 
رسیدن به محصول ناب در مقولۀ تربیت کودک، یعنی داشتن 
که  است  مهم  آنقدر  مسئله  این  کنیم  بیان  را  صالح،  فرزندان 

وظیفه  مربیان  و  والدین  که  هستند  فرزندان گل هایی  واقع،  در 
دارند به عنوان باغبان آن ها را به گونه ای پرورش دهند که عطر 

 کلیدواژه ها: تربیت دینی، حاصل ناب، نقش الگویی، روشنی چشم

 زهرا مؤمنی موحد
کارشناسعلومقرآنوحدیث،استانقم
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 رفتارها، گفتارها و سبک زندگی والدین یا مراقبان اصلی، بر شکل گیری 
رفتارها و گفتارهای کودک تأثیر ویژه ای دارند؛ به گونه ای که هرگونه نقص 
و عیبــی در حاالت و رفتارهای کودک را می توان با اصالحاتی که در رفتار 

و گفتار یا سبک کلی و الگوی زندگی والدین صورت می گیرد، اصالح کرد.
در نتیجــه، هرگونه رفتار، کردار و گفتار پدر و مادر، مربی و معلم، و تمام 
کسانی که با کودک سر و کار دارند، در شکل گیری شخصیت کودک عاملی 
بسیار مهم و تأثیرگذار است و کودکان در لحظه لحظۀ زندگی این بازخوردها 

را دریافت می  کنند.

 پرورش در بستر طیبات
پرورش کودک از اوان تولد را باید در بستر پاک و طیب جست وجو کنیم، 
زیرا تربیت کودک از زمان انعقاد نطفه، بارداری مادر و پس از آن، تحت تأثیر 
مواجهۀ او با والدین، اطرافیان و محیط است. حال به چند نمونه از این عوامل 

می پردازیم:

۱. مهربانانه و صمیمی
 ارتبــاط والدین و مربیان با کودک در ایــن دوره از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است. وقتی به نیاز طبیعی کودک، یعنی محبت، به درستی پاسخ داده 
شود و کودکان از صمیم قلب احساس کنند والدین و مربیان آن ها را دوست 
دارند و نسبت به آنان عشق می ورزند، برقراری ارتباط مؤثر بسیار امکان دارد 
و تا زمانی که ارتباط مؤثر بین مربی و متربی ایجاد نشود، هیچ گونه اثر تربیتی 

هم رد و بدل نخواهد شد.
نوازش و توجه والدین و مربی به کودک، به او عزت نفس و شــجاعت 
می بخشد و توان روحی اش را در برابر مشکالت باال می برد. اکسیر محبت 

داروی معجزه آسایی است که از خود اثرات خارق العاده ای به جای می گذارد.
امام صادق )علیه الســالم( می فرمایند: »خداوند انسان را به خاطر شدت 

محبت و دوستی به فرزندش مورد لطف خویش قرار می دهد.«
نوازش، بوســیدن، بغل کردن، ابراز محبــت و عالقۀ فردی به تک تک 
کودکان، از برنامه های حتمی و مستمر هر مربی کودک است؛ چرا که تا مربی 
به این حقوق طبیعی کودک که ریشه در نیاز او دارد توجه نکند، اثر تربیتی 

مثبت نخواهد داشت.
پیامبر اکرم )صلی اهللا علیه و آله و سلم( در مورد بوسیدن فرزند می فرمایند: 
فرزندان خود را ببوســید، زیرا برای هر بوسه ای که به ایشان می زنید، یک 
درجه در بهشــت خواهید داشت که فاصلۀ هر درجه تا درجۀ دیگر به اندازۀ 

پانصد سال راه است!
بنابراین، برای پرورش نیکو در بستری پاک، ابتدا باید محیط مهربانانه ای 

ایجاد کرد و سپس از دروازۀ دوستی و صمیمیت وارد دنیای کودکان شد.
نکتۀ بسیار مهم و حائز اهمیت اینکه، کسانی که با کودک سر و کار دارند، 

باید مهربانی واقعی را در خود ایجاد و آن را تمرین کنند؛ اما چگونه؟
قطعاً بهترین روش و پایدارترین روش، اتصال به منبع مهربانی اســت؛ 
لذا هر چقدر ارتباط صمیمی مربی با منبع مهربانی، یعنی خدای مهربان )به 
معنای واقعی( بیشتر باشد، مهربانی واقعی در وجود او بیشتر و بیشتر ریشه 

خواهدکرد.

محبــت و مهربانی نیز مانند غذا و آب یکی از نیازهای کودک اســت. 
بنابراین، همان طور که برای غذا و آب مقداری معین الزم است تا احساس 
سیری حاصل شود و بیشتر از نیاز آن به جسم کودک آسیب می رساند، محبت 

بیشتر از نیاز نیز به روح کودک آسیب های جبران ناپذیری وارد می  کند.

۲. استفاده از کالم زیبا و طیب
کالم، بهره مندی متکلم از کلمات در برخورد با مخاطب برای انتقال مقصودی 
معین است. البته منظور از کالم تنها سخن  گفتن نیست، بلکه کالم شامل هر 

مطلب، محتوا و موضوعی است که بین متکلم و مخاطب انتقال می یابد.
از آنجا که کالم بیشترین تأثیر را روی کودک می گذارد، به عنوان ابزاری 
بــرای تعلیم در دوران کودکی، اهمیت فراوانــی دارد. هر نوع پیامی، چه از 
طریــق الفاظ و چه از راه رفتارها، در موقعیت های گوناگون توســط کودک 
دریافت و در درونش ثبت می شــود. پاک کردن این اثر بسیار سخت یا حتی 
غیرممکن خواهد بود. بنابراین، والدین و مربیان به عنوان متکلم می توانند با 
انواع روش های کالمی، کودک خود را تحت تعلیم و تربیت قرار دهند و به او 

قوانین زندگی را بیاموزند.
دورۀ اول زندگی، ســال های طالیی یادگیری کالم اســت. کودکان هر 
آنچه را از اطرافیان خود و به خصوص کسانی که با آن ها رابطۀ نزدیک دارند 

می شنوند، به راحتی یاد می گیرند و بروز می دهند.
همان طور که نوع زبان و گویش یاد گرفته می شود، محتوای کلمات نیز 
چه زیبا و طیب، و چه زشت و سخیف، ثبت می شود و در سخن گفتن کودک 

اثرات پایداری بر جای می گذارد.
بنابراین، از آنجا که نوع تکلم و محتوای کالم کودکان تحت تأثیر تقلید و 
تأثیرپذیری شدید از محیط است، والدین و مربیان باید با کالم طیب و زیبا، 

بذرهای تربیتی صحیحی در زمین خالی قلب کودکان بکارند.

۳. حضور لذت بخش در مکان ها و محافل مذهبی بانشاط
قرارگرفتــن در محیط های پاک معنوی مانند مســجد، مجالس علمی، 
مجالس ذکــر و دعا، در صورتی که با میل و رغبت کودک همراه باشــد، 
تأثیرات مطلوبی بر جســم و جان او خواهد گذاشت. همچنان که مشاهدۀ 
تصویرهای خبیث و گناه آلود و آزارنده موجب مخدوش شدن افکار و تخیالت 

کودک و بروز آسیب ها در رفتارش می شود.
کودکی که بســیاری از خاطرات شــیرین خود را در مجالس مذهبی و 
اماکن متبرکه تجربه کرده است، در سال های آتی زندگِی خود، حلقۀ اتصال 
معنوی ارتباط با قرآن و اهل بیت )علیهم السالم( را به سادگی پیدا می کند. بر 
این اســاس، یکی از وظایف ارزشمند مربیان در محیط های آموزشی، ایجاد 
فضای معنوی متناسب کودک است که با انجام نمایش عملی و نمادین در 
تعظیم شعائر دینی، می توان این بستر را فراهم کرد. همچنین، اینکه کودک 
نمازخواندن والدین و مربی را به صورت جماعت یا فرادا ببیند و لحظات بسیار 
شــیرینی هنگام نمازخواندن آن ها برایش رقم بخورد، تأثیر بسیار زیادی در 

تربیت صحیح دینی او خواهد داشت.
از این رو، چون تقلید کودکان و تأثیرپذیری از محیط در آنان بســیار زیاد 
است، اینکه آنان نمازخواندن والدین و اثر مهربانی آن ها را بعد از نماز ببینند، 

در نهادینه کردن تربیت نمازی در آنان بسیار مؤثر خواهد بود.
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۴. هماهنگی و هم سویی والدین با هم و هماهنگی آن ها 
با مربی

هم راســتایی والدین با هم در مسیر تربیت موجب ایجاد امنیت و حس 
اعتماد در کودک می  شود. هر قدر این هماهنگی و همراستایی والدین خدشه 
یابد، تعارضات کودک بیشتر و قدرت اعتماد او نسبت به حقایق کمتر می شود.

همچنین، چون والدین مربیان اصلی کودک هستند، گفتارها و رفتارهای 
ایــن مربیان اصلی، تأثیــر ویژه ای بر کودک دارند؛ بنابراین، هم ســویی و 

هماهنگی والدین با مربیان بسیار مهم و در تربیت مؤثر است.

۵. مراقبت از حس سیادت و کرامت کودک
همان طور که پیش از این بیان شد، در مسیر تربیت، مهم ترین حرکت، 
تقویت روحیۀ فرمان پذیری از خدای متعال و تســلیم پذیری در مقابل حق 
است. در واقع با داشتن این روحیه است که فرد برای انجام تمام آموزه های 

دینی حاضر است.
نکتۀ بســیار حائز توجه و دقیق اینکه، بر اساس روایات، درست در هفت 
سال اول زندگی، در صورتی که کودکان حق آزادی و نیز سیادت و فرمانروایی 
داشته باشند، و اولیاء و مربیان به خواسته ها و نیازهای منطقی آن ها توجه کنند 
و میل و خواستۀ کودک را بر میل و خواستۀ خود ترجیح دهند، کودکان نیز 

روحیۀ اطاعت پذیری و تسلیم پذیری در مقابل حق را پیدا می کنند.
بنابراین، هر کاری که به ســیادت کودک لطمه وارد کند، مانند خلف 
وعده، دروغ و تحمیل خواســته های خود، آسیب های فراوانی به کودک 
وارد می کند. از این رو، برای پرورش و تربیت الزم اســت کودکان در 
دنیای خود، که همان دنیای بازی و ســرگرمی است، آزادانه به کشف 
حقایق بپردازند و این وظیفۀ ما والدین و مربیان اســت که مفاهیم 
تربیتی و آموزشــی را در همین قالب هایی که مطابق میل کودک 
باشــد قرار دهیم و با آن ها در دنیایشان همراه شویم تا میوه های 
زندگی با کشف این حقایق به ثمر برسند و سرانجام مایۀ روشنی 

چشم ما شوند.

 سخن آخر
برای دســتیابی به تربیت صحیح دینی، باید قبل از هر اقدامی اعمال و 
رفتار خود را اصالح کنیم و ســپس در محیط مهربانانه، سرشار از عطر رب 
مهربان، از دروازۀ دوســتی و محبت به دنیای کودکان وارد و با آن ها همراه 
شــویم و با زبان خود کودکان با آن ها رفتــار کنیم و در نهایت اجازه دهیم 
مفاهیم تربیتی صحیح )بر اساس آموزه های دینی( را که ما آن ها را در دنیای 
آن ها در قالب های مخصوص کودکان قرار دادیم، آزادانه کشــف کنند تا در 

وجودشان نهادینه شود.

منابع
۱. قرآن کریم

۲. محمدی ری شهری، حکمت نامه کودک، انتشارات دارالحدیث
۳. اخوت، با کودکان خود طیب سخن بگوییم، نشر قرآن و اهل بیت نبوت
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مطالب پیش روی شما شامل دو قسمت است: بخش اول درباره نمایش 
خالق و بخش دوم تجربه ای از یک جلسۀ عملی نمایش خالق با کودکان 

پیش دبستان.

 بخش اول: نمایش خالق چیست؟
نمایــش خالق یک روند علمی و گروهی کار با کودک اســت که در 
آن مربی، با تشخیص توانایی ها و نیازهای کودکان و با کمک خودشان، 
مفهومی را در قالب نمایش به صورت غیرمستقیم آموزش می دهد )گروه 
پیش دبستانی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی،1388(. نمایش 
خالق ترکیبی از تئاتر و تعلیم وتربیت اســت. توانایی های بالقوۀ انســان 
را به فعل در می آورد. تفکر در آن هم شــهودی و هم منطقی اســت و 
تعلیم وتربیتی همراه با ســرگرمی و مشارکت اســت )آقاعباسی، 1384(. 
تأثیر ســازندۀ نمایش خالق به حدی اســت که امــروزه از آن به عنوان 
یکی از ابزارهای تربیتی بســیار مؤثر در تعلیم وتربیت معاصر یاد می شود 

)قاسم تبار،1391(.
از ایــن رو، نوع محتوای آموزشــی باید به دقت تعیین و به کمک مربیان 
مجرب و براســاس اصول صحیح آموزشی به کودکان آموزش داده شود تا 
نتیجۀ مطلوب حاصل و ذهن خالق کودک شــکوفا شــود. به این منظور، 
آموزش فعالیت های خالق در رشته های هنری، از جمله نقاشی، حجم سازی 
و موسیقی، به ویژه بازی های نمایشی، باعث شکوفایی و رشد ذهنی کودک 

می شود )فیض شیخ االسالم، 1385(.
نمایش خالق مهم ترین نمایش جهان است و سایر نمایش های دیگر از آن 

کمک می گیرند. در نمایش خالق، فرایند کار، نتیجه و محصول کار است. در 
واقع محصولی وجود ندارد. طبق قرارداد، در این نمایش، هیچ شخص، بازی، 
تمرین برای اجرا، متن، حفظ کردن نقش، وسیلۀ صحنه، لباس، صحنه آرایی 
و گریمی وجود ندارد. هرچند از برخی از این عناصر هم می توان استفاده کرد، 
اما آن چنان که پیداست، عمده نیست )آقاعباسی،1384(. در نمایش خالق، 
ساخت یک قصه یا نمایش در سطح حرفه ای و مطلوب هدف نیست، بلکه 
کیفیت مســیری که کودک به همراه مربی طی می کند و مشــارکت او در 
تمام مراحل مورد نظر اســت )گروه پیش دبستانی دفتر برنامه ریزی و تألیف 

کتاب های درسی،1388(.
در کتاب »پرورش خالقیت به کمک بازی های وانمودی«، ترجمۀ دکتر 
حمید علیزاده و علیرضا روحی می خوانیم: بازی های وانمود سازی )که اساس 
و پایۀ نمایش خالق هســتند( در این ابعاد تأثیرگذاری دارند: بهتر شــدن 
خلق وخو، خودآگاهی، مهارت تصور، مهارت های کالمی، آگاهی از احساسات 
و هیجانات، یادگیری نقش ها در موقعیت های اجتماعی جدید، انعطاف پذیری 

در موقعیت های جدید و خالقیت.
در مورد هر کدام از این موارد، مقاالت و کتاب های بسیار نوشته شده اند و 

ما می توانیم با انجام فعالیت های نمایشی، به همۀ آن ها بپردازیم.

 فضای نمایش خالق
بهترین فضا برای کار نمایش خالق، اتاقی اســت بدون هیچ وسیله. در 
مدرســه ها می توان از نمازخانه، سالن یا کالس های بزرگ برای این منظور 

استفاده کرد یا بخش هایی از کار را در کالس درس به اجرا درآورد.

راحله ملکان
عضوگروهتألیفپیشدبستانادارهکلآموزشوپرورش

شهرستانهایاستانتهران

پیشنهادی برای فعالیت های هنری
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 بخش دوم: کارگاه نمایش خالق
یک جلسۀ نمایش خالق با کودکان پیش دبستان را که تجربۀ این جانب 

بوده است، مطالعه فرمایید:

آماده سازی
جلسۀ اول نمایش خالق بسیار مهم است، زیرا شما باید بتوانید نظر کودکان 
را جلب کنید و با کمک بازی و جادو، روند نمایش خالق را جذاب ارائه دهید. 
به کودکانی که وارد بازی نمی شوند زمان دهید و فعالیت ها را به گونه ای پیش 
ببرید که آن ها را کم کم وارد بازی کنید. دقت کنید اصراری بر ورود بچه ها به 

بازی نداریم. آن ها اگر جدا هم ایستاده باشند، از نظر ذهنی فعال اند.
همچنین، بیان سه قانون در جلسۀ اول اهمیت بسیار دارد:

 قانون اول: هر زمان صدای این زنگ )ضربۀ دو چوب، صدای زنگوله، 
و ترجیحاً صداهایی که مثل زدن روی میز تکراری نباشد( را شنیدید، همه به 
مجسمه تبدیل می شوید )این قانون برای زمان هایی است که کنترل کودکان 

از دستتان خارج می شود(.
 قانون دوم: اگر کسی به دوستش برخورد کند، یک ستارۀ جادویی در 
ذهنش به دوســتش اضافه می شود. مواظب باشید ستاره هایتان کم نشوند؛ 
مثل جان شما در بازی رایانه ای )می توانید روش های دیگری را برای برخورد 

نکردن بچه ها با هم طراحی کنید(.
قانون سوم: اگر کسی دوستش را هل بدهد، روی صندلی می نشیند و 
سه دقیقه با ما بازی نمی کند. )این صندلی خاصی نیست، یکی از صندلی های 
کالس است که روبه روی ساعت گذاشته می شود. میزان زمان خارج بودن از 
بازی را هم روی ساعت به کودک نشان می دهیم. میزان اقتدار شما و نظم 

کالسی تان در حرف شنوی بچه ها نقش تعیین کننده دارد(.

تمرین های دستگرمی 
معلم: بچه ها، بیایید دســت هایمان را به هم بدهیم و یک خورشــید 
بزرگ درســت کنیم. )برای گرد و منظم ایســتادن بچه ها در ابتدای کار 

می توانید هر بار به شــکلی آن ها را منظم کنید، اما به جای گرد ایستادن، 
تصور خالقی ایجاد کنید. مثاًل شــکل خورشید یا دور یک زمین فوتبال 
را مطرح کنید. بعد از پیشرفت بچه ها می توانید این فعالیت ها را در زمان 
راه رفتن بچه ها مطرح کنید(. خب، حاال خورشید ما خیلی گرم است، همه 
گرممان شــده )با توضیحات مربی یا معلم، کودکان حرکات نمایشی آن 
را انجام می دهند. حرکات نمایشــی بچه ها می تواند با هم متفاوت باشد، 
اما اگر در جلســات اول هنوز ذهنیتی از کار ندارند، می توانید با حرکاتتان 
آن ها را راهنمایی کنید(. حاال خورشــید داغ شــده است )نوع حرکت هر 
کــودک تغییر می کند. آن هــا می توانند فردی یا گروهی تصویرســازی 
کنند. در بســیاری از حرکات، شــدت و اغراق را کم کم وارد می کنیم(. 
حاال خورشیدمان کوچک تر و کم کم سرد می شود )بچه ها حلقه را تنگ تر 
می کنند( و تبدیل به ماه می شود. شعر »تو که ماه بلند آسمونی« با انجام 

حرکاتی نمایشی خوانده می شود.

تو که ماه بلند آسمونی
منم ستاره می شم دورتو می گیرم

اگه ستاره بشی دورمو بگیری
منم ابر می شم روتو می گیرم

اگه ابر بشی رومو بگیری
منم بارون می شم چیک چیک می بارم

اگه بارون بشی چیک چیک بباری
منم سبزه می شم سر در میارم

تو که سبزه می شی سر در میاری
منم گل می شم و پهلوت می شینم

تو که گل می شی و پهلوم می شینی
منم بلبل می شم چه چه می خونم
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روشی دیگر براي دستگرمي: می توان کودکان را دعوت به نشستن 
کرد تا تک تک آن ها در جلوی دوستانشان نمایش بی کالم انجام دهند و یا 

فعالیت هایی گروهی ترتیب داد و همه در حال حرکت باشند: 
بچه هــای گل حاال فکر می کنیم که همه خوابند و ما می خوایم آرام راه 
برویم، )بعد از چند ثانیه راه رفتن( هر دو نفری که به هم رسیدن بدون صدا 
و به نوبت هر کدام کاری انجام داده و به هم نگاه کرده و حدس می زنند که 

دوستشان چه کاري انجام داده؟
مثل باقی مراحل مربی هم در حال فعالیت هســت و همان فعالیت را با 
بچه ها انجام می دهد. در انتها این مرحله را به مرحله بعد پیوند می دهید مثاًل 
می توانید کم کم به ســمت منطقه جدایی که جلوی دید همۀ بچه ها باشد، 
رفته شروع به حرکت کنید بچه ها باید حدس بزنند که شما دارید از کوه باال 

می روید و بعد از حدس آن ها وارد مرحلۀ بعد مي شویم.

نکته: پیشــنهاد من این است که یک یا دو ماه اول تنها روی نظم دهی 
کالس تمرکــز کنید و مرحلۀ دســتگرمی را به روش هــای گوناگون و با 
موقعیت سازی های کوتاه تمرین کنید. مثاًل بیان موقعیت آب کشیدن از چاه، 
فوتبال با یک توپ فرضی، بستنی خوردن و گم شدن در خیابان را انجام دهید.

درواقع دو مرحلۀ اول مهم ترین مراحل هستند. براساس نوآموز بودن و سن 
بچه ها، هر کالس می تواند زمان متفاوتی داشته باشد.

بداهه سازی 
تصویر کوهستان را به کودکان نشان می دهید: بچه ها بیایید امروز برویم 
اینجا. باید چه لباسی بپوشیم: کفش، جوراب، کوله پشتی و کاپشن. خب بیاید 
این ها را بپوشیم. )روی نوع پوشیدن و جزئیات آن تمرکز کنید. اگر کودکانتان 
نمی دانند چطور کوله پشتی را روی کولشان بیندازند، در تمرینات دستگرمی و 
پانتومیم، ابتدا به کمک یک کولۀ واقعی و بعد با جلب توجه آن ها به جزئیات، 

آنان را در این باره یاری کنید.(
 خب، حرکت می کنیم. مواظب باشــید اینجا سنگ ها کمی لق شده اند. 
دست دوستت را بگیر نیفتد! وای من یک عقاب می بینم! )هرچه فضاسازی 
شما بهتر باشد، احتمال اینکه شما سکوت کنید و کودکان کار را ادامه دهند، 
بیشــتر است. دانش آموزان خالق و جســور کالس در این مرحله بداهه را 
دســت می گیرند. مثاًل در یکی از کالس ها یکی از کودکان وانمود کرد از 

کوه پرت شد(.
 حاال همۀ آنچه اتفاق می افتد، باید در ادامۀ این ماجرا باشد. دیگر این شما 
نیستید که کار را ادامه می دهید. آنچه را در ذهن برنامه ریزی کرده اید، کنار 
بگذارید و کار را به بچه ها واگذار کنید، چون مطمئناً خالقیت آن ها از شــما 
بیشتر است. حاال یک گره ایجاد شده  است که همه باید سعی کنند آن را حل 
کنند. در جلسات اول کمک شما چشمگیر است، اما کم کم کودکان می آموزند 

در بداهه باید به دنبال یک گره باشند و بعد آن را حل کنند. مهم این است 
که شــما بتوانید جزئیات را برای آن ها بیشتر کنید. البته اگر فضاسازی شما 
خوب بوده باشد، بچه ها مثل خاله بازی های خود، مدت ها بدون خستگی آن 
را انجام می دهند. اما اگر متوجه شدید که دقت انجام کار آن ها زیاد است، با 
اضافه کردن جزئیات و فضاسازی های دیگر، به آن ها کمک کنید. در واقع این 

مرحله مهم ترین و زمان گیرترین مرحله است.
نکته: شــما در انتهای ســال تحصیلی کم کم به بازی نقش نزدیک 
می شــوید. آن قدر مهارت های نمایشی کودکانتان پیشرفت داشته است که 
حال می توانند یک داستان را بازی کنند؛ حتی بدون اینکه دیالوگی حفظ کنند، 

زیرا توانایی بداهه را پیدا کرده اند.

بحث گروهی
 بهتر است بعد از هر بداهه یا بازی نقش، دوستان همدیگر را نقد کنند. در 
سنین باالتر می توان از نگارش خالق استفاده کرد، اما در پیش دبستان باید 

بعد از چندین جلســه، بداهه و بازی نقش را با نیمی از بچه ها 
انجام دهیــد و از نیمی دیگر بخواهید با دقت به بازی 

آن ها نگاه کنند و آن را نقد کنند. از کودکان بپرسید: 
آیا نقش گربه خوب بازی شــد؟ چرا؟ چه کسی 

می تواند این نقش را بهتر اجرا کند؟
آیا باال رفتن از سنگ ها و کوه به گونه ای بود 
که شما احساس کنید آن ها دارند یک سرباالیی 
را طی می کنند؟ چه جاهایی خوب انجام دادند و 

چه جاهایی خیر؟ آیا شما می توانید این موقعیت را 
بهتر بازی کنید؟

چنانچه این مرحله انجام شود، نه تنها ما به فرزندانمان 
نقد سالم را آموخته ایم، بلکه مهارت های تفکر آن ها را نیز ارتقا داده ایم.
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در طول ســال های رشد، از میان جفت اعضای قرینۀ بدن، یکی از اعضا 
برای انجام کارها مهارت بیشــتری پیدا می کند. برای مثال، به مرور زمان 
افراد ترجیح می دهند از دست چپ یا راست خود برای نوشتن استفاده کنند. 
ســال ها پیش، دانشــمندی به نام زانگ ویل1 اعالم کرد، کودکانی که به 
اختالل خواندن مبتال هســتند، از لحاظ برتری جانبی دچار اشکال هستند 
)آزاد، 1364(. منظور از برتری جانبی این اســت که اعضای برتر در 
یك سمت از بدن قرار گیرند. از آنجا که عمل برنامه ریزی و کنترل 
هر نیمه از بدن به عهدۀ یکی از نیمکره هاست، بدین ترتیب به میزان 
قابل توجهی از بار مغز کاهش پیدا می کند و هماهنگی و دقت انجام 
کارها افزایش می یابد. تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شده اند، اثر 
جانبی شدن ناقص را بر اختالل یادگیری به اثبات رسانده اند )نجاتی،1393(. 
البته مطالعات گسترده ای در مورد جانبی شدن ناقص مغز در کودکان مبتال 
به اختالل بیش فعالی )حسنی، 1395(، اوتیسم )نجاتی، 1391(، عقب ماندۀ 
 ذهنی )جامعی، 1383( و لکنت زبان )بهرامی، 1391( نیز انجام شــده است 
که در تمام آن ها میان جانبی شدن ناقص مغز با این اختالالت وجود ارتباط 

مستقیم اثبات شده است.
چهار عضوی که برتری جانبی آن ها در یادگیری کودکان تأثیر زیادی دارد، 
چشم، گوش، دست و پا هستند. بسیار مهم است که همۀ چهار عضو برتر در 
یک سمت از بدن قرار گیرند، اما اینکه در سمت راست باشند یا چپ، اهمیت 
چندانی ندارد. برای بررسی یکسان بودن جهت برتری این اعضا می توان از آزمون 

زهرا شعبان
درمانگرکودکونوجوان

       اشاره

حرکت کودکان از حدود هشت ماهگی با چهاردست وپا رفتن آغاز می شود. به مرور پاهایشان قدرت 
راه رفتن پیدا می کنند و چیزی نمی گذرد که آن ها می توانند بپرند، لی لی کنند و با جست وخیز خود 
را به هر سو برسانند. زمانی که به سنین پیش از دبستان می رسند، تسلط خوبی بر حرکات بدنی خود 
دارند و می توانند با انعطاف باالیی در بازی های گروهی شرکت کنند. در این میان، کودکانی هستند 
که هنوز بر حرکات بدنی خود کنترل خوبی ندارند. آن ها در بازی ها نمی توانند با تسلط توپ را 
بگیرند، ایست کنند و با مهارت توپ را پرتاب کنند. این کودکان غالباً در بازی های گروهی از سوی 
هم کالسی هایشان انتخاب نمی شوند و به خاطر برخوردشان با وسایل اطراف، حتی در زمان راه رفتن 

معمولی، دست وپاچلفتی لقب می گیرند.

کلیدواژه ها: برتری جانبی، اختالل یادگیری، بیش فعالی، اوتیسم، لکنت

ادینبرگ2 استفاده کرد. اما با انجام چند آزمون ساده می توان از برتری جانبی سالم 
در کودکان نرمال اطمینان حاصل کرد. این ارزیابی مطابق مراحل زیر است:

*  از کــودک بخواهید با یکی از پاهایش به توپ ضربه بزند. پایی که برای 
ضربه زدن حرکت می کند، پای برتر است.

*  به دستی که کودک با کمک آن می نویسد توجه کنید. دستی که قلم را 
می گیرد، دست برتر است.

*  ساعتی را به کودک بدهید و از او بخواهید به صدای تیک تاک آن گوش 
دهد. گوشی که ساعت در برابر آن قرار می گیرد، گوش برتر است.

*  کاغذی را مانند یک دوربین لوله کنید و از کودک بخواهید با بستن یکی 
از چشــم ها از میان دوربین نگاه کند. چشمی که دوربین در مقابل آن قرار 

می گیرد، چشم برتر است )تبریزی، 1396(.
همان طور که مشاهده شد، اجرای این ارزیابی بسیار ساده و در عین حال بر 
یادگیری کودکان بسیار تأثیرگذار است. چنانچه با انجام این ارزیابی مشخص 
شد یک یا چند عضو در سمت دیگر بدن قرار دارند، با کمک تمرین های بعد 
می توانید برتری جانبی را در کودک تعدیل کنید. به این ترتیب که اگر یک 
عضو نیاز به جابه جایی داشت، آن را به سمت برتری سه عضو دیگر تمرین 
بدهید. اما اگر دو عضو در یک  سو بودند، برتری را به سمتی که دست برتر 
در آن قرار دارد، هدایت کنید. به یاد داشــته باشید، برطرف کردن مشکالت 
برتری جانبی کودکان در ســنین پیش از دبستان و پیش از شروع آموزش 

رسمی بسیار آسان است.
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تمرین هایی برای تقویت 
چشم برتری

  در اتاقــی تاریک نور لیــزر را روی دیوار 
بیندازید و از کودک بخواهید با بستن چشم غیربرتر، 
حرکت نور را با چشم برتر تعقیب کند. این تمرین را چهار بار در روز و 

هر بار 10 دقیقه انجام دهید.
   یک هدف کوچک را در انتهای اتاق روی دیوار قرار دهید. این 
هدف می تواند یک عالمت ضربدر وسط یک کاغذ سفید باشد که 
آن را روی دیوار آویزان کرده اید. از کودک بخواهید سمت دیگر اتاق 
بایستد و در حالی که چشم غیربرترش را بسته است، با انگشت اشاره 
به سوی آن شلیک کند. وقتی نشــانه گیری را خوب تمرین کرد، با 
کمک یک تفنگ ساچمه ای نشانه گیری دقیق تری انجام دهد. این 

تمرین را چهار بار در روز و هر بار یک دقیقه انجام دهید.
   در وسط یک ورق کاغذ با نوک مداد سوراخی به قطر پنج میلی متر 
ایجاد کنید. از کودک بخواهید در حالی که کاغذ را با هر دو دستش دور 
از صورت نگه داشته است، از میان سوراخ به اشیای مختلف نگاه کند و 
چشم برترش را به کار گیرد. به تدریج که مهارت بیشتری به دست آورد، 

باید اشیایی را که شما نام می برید به سرعت پیدا کند. این تمرین را 
چهار بار در روز و هر بار دو دقیقه انجام دهید.

تمرین هایی برای تقویت پا برتری
   از کودک بخواهید اشیای کوچکی را با 

کمک پای برتر از روی زمین بردارد.
  از کودک بخواهید با کمک پای برتر به 
توپ ضربه بزند و آن را به دروازه هدایت کند.

  از کودک بخواهید با پای برتر شکل هایی هندسی 
روی زمین بکشد.

این تمرین ها را روزی 15 دقیقه با او انجام دهید.

نتیجه گیری
برتری جانبی چهار عضو چشم، گوش، دست و پا تأثیرات زیادی بر 

یادگیری کودکان دارد. با ارزیابی اولیه از راست برتری یا چپ برتری این 
چهار عضو، می توان از برتری جانبی آنان اطمینان حاصل کرد. چنانچه در 
ارزیابی و آزمون های تکمیلی مشخص شد که یک یا دو عضو برتر با بقیۀ 
اعضا در جهت یکســان نیستند، می توان از تمرین اصالحی استفاده کرد. 
اصالح اعضای برتر در سنین پیش از دبستان به آسانی صورت می گیرد و از 

آسیب های بعدی در یادگیری کودکان پیشگیری می کند.

تمرین هایی برای تقویت گوش برتری
   گوش غیربرتر او را ببندید. نزدیک گوش برتر او 
بنشینید، با او صحبت کنید و برایش داستان بخوانید.
   به تدریج صحبت با او را آرام کنید تا شکل نجوا 

پیدا کند.
   با گفتن کلماتی در گوش برتر، از او بخواهید کلمات 

گفته شده را تشخیص دهد.
این تمرین را روزی دو بار و هر بار پنج دقیقه انجام دهید.

تمرین هایی برای تقویت دست برتری
   خمیری به کودک بدهید و از او بخواهید با کمک 

کف دست برتر آن را ورز دهد.
  از کودک بخواهید با کمک دست برتر توپی را به سبد 

بیندازد.
   از کــودک بخواهید مانند بازی بولینگ، مانع هایی را که روی زمین 
قرار گرفته اند، با کمک توپ و دست برتر بزند. این تمرین را روزی بیست 

دقیقه با او انجام دهید.

پی نوشت ها
1. zangwill
2. Edinburg
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تبیین دستور العمل مدیریت تولید محتوا و فرصت های تربیتی در دورۀ پیش  از دبستان

        اشاره

با توجه به اهمیت تولید محتوای مناسب در دورۀ پیش از دبستان، 
اعم از مهد و پیش دبستانی، به منظور هماهنگی و اثربخشی بیشتر 
در  دبستان  از  پیش  محتوای  تولید  کارگروه های  فعالیت های 
برنامه ریزی آموزشی، در آبان ماه  با سازمان پژوهش و  استان ها 
1399 دستورالعمل مدیریت تولید محتوا و فرصت های تربیتی با 
شمارۀ 101/183 مورخ 99/8/28 به استان ها ابالغ نموده است. 
در ادامه، چکیدۀ این دستورالعمل برای اطالع کارشناسان، مربیان و 

دیگر ذی نفعان ارائه می شود.
آموزش و پرورش باکیفیت در دورۀ پیش از دبستان ضامن تعالی و 
توسعۀ پایدار زندگی آحاد کشور و رسیدن به مراتبی از حیات طیبه 
در عرصۀ فردی و اجتماعی است. بر این اساس برای تربیت مؤثر 
کودکان مبتنی بر اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش کشور، به ویژه 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و دیگر اسناد 

رقیه قنبری
کارشناسارشدمدیریتآموزشی

باالدستی از جمله تبصرۀ 2، مادۀ 2 قانون تأسیس و ادارۀ مدارس و 
مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی )مصوبۀ 1395 مجلس شورای 
اسالمی( و آیین نامۀ اجرایی آن )مصوبه 99/2/27 هیئت وزیران(، 
برنامۀ درسی ملی، اساس نامه دورۀ پیش دبستان )مصوبۀ 699 مورخ 
و  برنامه  همچنین  و  آموزش و پرورش(  عالی  شورای   82/7/28
فعالیت های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش دبستان )مصوبه 770 مورخ 
87/4/25 شورای عالی آموزش و پرورش و راهنمای تفضیلی با شماره 
ابالغ 120/12126 مورخ 87/8/5(؛ عالوه بر مفاد اسناد و مصوبات 
مزبور به منظور هماهنگی بیشتر، دستورالعمل ذیل ابالغ می گردد. الزم 
است مسئوالن ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، مناطق آموزشی 
و مدیران مهدهای کودک و واحدهای آموزشی پیش دبستان سراسر 
کشور در تحقق این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسئولیت حسن اجرای 

این دستورالعمل به عهده مدیرکل استان می باشد.
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تولید محتوا و فرصت های تربیتی
در تولیــد محتوا و تدارک فرصت های تربیتی و یادگیری اثربخش، الزم 
اســت براســاس راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشــی و پرورشی دورۀ 
پیش دبستان در مراحل سه گانۀ: طراحی )نقشۀ یادگیری اعم از نیاز سنجی، 
تعیین اولویت ها، انتظارات، دامنۀ محتوایی و راهبردهای یادگیری و...(، تدوین 
)تدارک و سازمان دهی مجموعه ای از فرصت های تربیتی- تولید محتوا( و 
اجرا )چگونگی اجرای فعالیت ها و فرصت های تربیتی در موقعیت های متنوع 

یادگیری( به این موارد توجه شود:
 1. رشــد همه جانبه و متعادل کودکان در جهت تحقق اهداف مصوب دورۀ 

پیش از دبستان مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی؛
 2. توجه به رویکرد تربیتی و انس محور در برنامه و فعالیت های قرآنی و دینی 
به جای آموزش مســتقیم یا تأکید بر محفوظات و تعیین حد مشخصی در 

یادگیری برای کودکان؛
 3. توجه به رویکرد تلفیقی در طراحی، تدوین یا انتخاب محتوا و پیوند دادن 
مفاهیم و موضوعات یادگیری به موقعیت های پیرامون کودکان و بهره برداری 
حداکثری از پدیده های زندگی روزمرۀ آن ها به جای اختصاص  دادن ساعات 
اجــرای فعالیت به حوزه یا موضوع درســی خاص مانند علــوم، ریاضی و 

زبان آموزی؛
 4. تأکیــد بر تفکر، خالقیت، کار گروهی، کســب تجربــه، آزادی عمل 
کودکان، جهت دهی به فعالیت های واگرای کودک به جای حافظه محوری 

و آموزش های مستقیم و یکسویه؛
 5. منعطف بودن برنامه و فعالیت های تربیتی با توجه به موقعیت های مکانی 
)اقلیمی و بومی( و مدت زمان حضور کودکان در مهد کودک و کالس های 

پیش دبستانی؛
 6. استفادۀ متوازن و متنوع از انواع فعالیت ها اعم از بازی، قصه، شعر، نمایش، 
نقاشی و... با توجه به ویژگی های سنی و رشدی کودکان دورۀ پیش از دبستان 
از قبیل میزان تسلط بر حرکات و هماهنگی عضالت، آستانۀ تحمل و تمرکز 

کودکان )حدود 15 دقیقه( و...؛
 7. تأکید بر تولید یا انتخاب بسته های تربیت و یادگیری، با استفادۀ حداکثری 
از همۀ اجزا شامل: راهنمای مدیر، مربی، والدین، کتاب یا دفترچۀ کار کودک، 
لوح چند رسانه ای، وســایل بازی، ابزارهای دست ورزی، لوح مکتوب، کارت 
قصه و... . کتاب یا دفترچۀ کار کودک تنها یکی از اجزای بســتۀ تربیت و 

یادگیری است. لذا تولید و بهره برداری از همۀ منابع ضروری است؛
تبصره: تولید بسته های تربیت و یادگیری نباید موجب تحمیل هزینۀ اضافی 

به خانواده و مربی شود.
 8. کاهــش تعداد کتاب های کار کودک )حداکثر چهار جلد(، کاهش حجم 
هر کتاب )کمتر از 40 صفحه( و همچنین کاهش فعالیت های مداد-کاغذی 
با تأکید بر طراحی فرصت های تربیتی، کاربردی، متناسب با نیازها، عالیق 
و توانمندی کودکان مهد و پیش دبســتان و همچنین تفاوت های فردی با 

بهره برداری از تجربیات آن ها؛
 9. پرهیز از آموزش حروف الفبا، خواندن و نوشتن آن؛

 10. افزایش مهارت های ارتباطی و کاربرد زبان فارســی معیار در کنار زبان 
مادری، به عنوان یکی از مؤلفه های هویت کودکان، به ویژه در مناطق محروم 

و دو یا چند زبانه،2 به منظور بسط عدالت آموزشی مورد تأکید است.

 11. در فرایند زبان آموزی باید جهت گیری 
آموزش به گونه ای باشــد که نخســت 
مهارت شــنیداری نوآموز )خوب گوش 
دادن، توجــه به صداهــای اول و آخر 
کلمات، تشخیص زیر و بمی صداها و...( 

سپس مهارت های گفتاری )ادای کلمات، 
بیان اندیشــه، صحیح ســخن گفتن در برابر 

جمع و رعایت آداب آن، بیان احساســات، توصیف دیده ها و شنیده ها 
و ...( تقویت شــود. این برنامه با هدف ایجاد عالقه و آمادگی در نوآموزان 
پیش دبستانی برای کسب مهارت خوانداری و نوشتاری )در سنین باالتر(، 
از طریق مهارت های دست ورزی، تقویت ماهیچه های کوچک و هماهنگی 
چشم و دست، تصویر خوانی، تمیز دادن و بیان ارتباط نماد تصویری با نماد 
نوشــتاری، رعایت آداب نوشتن )صحیح نشستن، صحیح به دست گرفتن 
مداد، رعایت فاصلۀ چشم و کاغذ(، وصل کردن خط چین ها، ترسیم خطوط 
جهت دار و منظم افقی و عمودی با روش های جذاب و غیر مستقیم مانند 

بازی، نقاشی و ... اجرا می شود.
 12. پرهیز از آموزش زبان های خارجی در اجرای برنامۀ رســمی مهدهای 

کودک و پیش دبستانی ها؛
 13. در اجرای محتوا و فرصت های تربیتی به توانمند سازی مربیان و آگاهی 
بخشی خانواده ها در چارچوب برنامۀ مصوب پس از هماهنگی با مرجع ذیربط 

اقدام شود.
 14.  در اجرای محتوا و فرصت های تربیتی اهداف ارزشیابی مبتنی بر ارتقای 
کیفیت یادگیری، شناسایی نقاط قوت و ضعف، رفع کاستی ها، عدم مقایسۀ 
کودکان با یکدیگر با بهره وری از شیوه های غیرمستقیم و توصیفی و عدم 

نمره دهی و اطالع رسانی مطلوب به والدین مدنظر قرار گیرد.
در ادامۀ ابالغ این دســتورالعمل به اســتان ها، سه وبینار تخصصی به 
میزبانی اســتان های مازندران، کردســتان و تهران برگزار شــدند. وبینار 
تخصصی اســتان مازندران روز چهارشــنبه مورخ 99/10/17 با مهمانی 
استان  های تهران، اصفهان، فارس، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، گلستان، گیالن، قم و کرمانشاه برگزار شد. 
وبینار تخصصی استان کردستان مورخ 99/10/30 و با مهمانی استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، خراسان جنوبی، زنجان، 
سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، مرکزی، همدان و یزد، شکل گرفت. 
وبینار تخصصی شهرســتان های تهران هم مــورخ 99/11/8 با مهمانی 
استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر، لرستان 
و البرز انجام شد. در این وبینارها، خانم دکتر رخساره فضلی، مشاور معاون 
آموزش ابتدایی و مسئول هماهنگی دورۀ پیش دبستان و جناب آقای مسعود 
تهرانی فرجاد، رئیس دورۀ پیش از  دبستان سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی، سخنرانی کردند. 

امید اســت با توجه به تجربیات ارزنده و خالقیت مربیان 
عالقه مند و دلسوز، شاهد تحولی شایسته در زمینه تولید محتوا 

و بسته های یادگیری باشیم.
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لیال ولی زاده
دکترایمدیریتآموزشی

 در پژوهش هــای بین المللی مرتبط با موضوع شایســتگی های مربیان 
مهدهای کودک، ویژگی هایی ارائه شده اند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

  پرورش کمیت و کیفیت شــیوه های مشــارکت و ارتبــاط مربیان با 
خانواده های کودکان؛

  بهره منــدی از نظــرات و تجربه های والدین در برگــزاری برنامه های 
مهدکودک؛

  تالش برای ارتقای دانش و مهارت شخصی در حوزۀ کودکان؛
  اشتراک گذاری اطالعات جدید در حوزۀ کودکان به منظور توسعۀ دانش 

سایر مربیان و والدین؛
  هماهنگی و روابط اخالقی با سایر کارکنان مهدکودک؛

  حمایت از بهبود عملکرد مهدکودک با ارائۀ بازخورد منظم به فعالیت های 
کودکان و انطباق آن ها با سیاست ها، روش ها و مقررات مهدکودک؛

       اشاره

و  سیاست گذاران  دغدغه های  از  یکی  شایسته،  مربیان  تربیت 
و  اسناد  تمامی  محتوای  که  به گونه ای  است؛  بوده  برنامه ریزان 

دستورالعمل ها نشان دهندۀ عمق توجه و اقدامات آنان است.
مهارت های  و  دانش  به  کودک  مهدهای  مربیان  توانمندکردن   
تخصصی، نوعی سرمایه گذاری است و بهره گیری از اندیشه های 
علمی و کاربردی، به کارآیی و اثربخشی تربیت کودکان  می انجامد.
لیکن تربیت مربیان شایسته مسئله ای فراتر از دانش و مهارت های 
صرف یا شخصیت تلقی می شود. شایستگی تلفیقی از مؤلفه های 
مورد نیاز برای عملکرد مؤثر است. این مؤلفه ها مستقل از یکدیگر 
و  مسئولیت پذیری  و  پشتکار  تعهد،  شایستگی  مانند  نیستند؛ 
همچنین، اهمیت دادن و رعایت ارزش های اخالقی مانند صداقت 
و انصاف از سوی دیگر، نیازمند نگرشی مثبت به شرایط و نتایج 
البته متکی بودن به توانمندی های  انجام کار گروهی هستند که 

شخصی نیز به شکل گیری این شایستگی کمک می کند.
کلیدواژه ها: شایستگی، مهدکودک، مربی، کودک

  ایجاد نوآوری و تغییر در برنامه ها و فعالیت های مهدهای کودک.

به منظور شناسایی شایستگی های مربیان مهدهای کودک ایران، در این 
پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. در فرایند پژوهش، ابتدا اطالعات 
مورد نیاز برای اســتخراج مؤلفه های شایســتگی مربیان مهدهای کودک، 
پیشینۀ پژوهش، اسناد و قوانین کشورها و پژوهش های بین المللی مطالعه و 
بررسی شدند، لیکن به دلیل نبود الگوهای جامع و بومی در حیطۀ مربیگری 
مهدهای کودک، این نتیجه حاصل شــد که شناخت مؤلفه ها و کدهای آن 
از دیدگاه خبرگان و متخصصان داخلی نیز می تواند مفید باشد. لذا مؤلفه ها و 
زیرمؤلفه های شایستگی مربیان مهدهای کودک با استفاده از روش دلفی در 

سه مرحله با توافق خبرگان استخراج شدند.
در مرحلۀ اول از خبرگان خواســته شــد دیدگاه های خــود را در مورد 
شایستگی های مربیان مهدهای کودک بیان کنند؛ چنانکه تعیین نمونه ها 
و دریافت نظرات آنان تا اشــباع نظری پیــش رفت. در مرحلۀ دوم، تحلیل 
داده ها به روش کدگذاری صورت گرفت و با زیرمؤلفه های استخراج شــده 
از مرحلۀ اول دلفی و یافته های پیشــین پژوهش، فهرست کاملی از کدها 
در اختیار مشــارکت کنندگان قرار گرفت. در مرحلۀ سوم، دسته بندی نهایی 
مؤلفه ها و زیرمؤلفه های به دست آمده از مرحلۀ دوم در اختیار مشارکت کنندگان 
قرار گرفت و با تجمیع نظرات مشابه و متفاوت به صورت یک فهرست کامل، 
فهرست منسجمی از شایستگی های مربیان مهدهای کودک به شرح صفحه 

بعد تدوین شد:

یافته های پژوهش
در پژوهش حاضر چهار مؤلفۀ دانش، ویژگی های شخصیتی، توانایی ها، و 
مهارت های مربیان مهدهای کودک با 75 زیرمؤلفه استخراج شدند. کدهای 

نهایی مورد توافق خبرگان در جدول زیر ارائه شده اند.
 مهدهای کودک یکی از ظرفیت های کارآفرینی هســتند و مربیان در 
پیشبرد اهداف آن از جایگاه باالیی برخوردارند. بنابراین، بهره مندی از مشارکت 
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کدهاوزیرمؤلفههایشایستگیمربیانمهدهایکودکمؤلفههایشایستگیمربیانمهدهایکودک

دانشمربیانمهدهایکودک

تحصیالت دانشگاهی مرتبط با کودکان

بازآموزی مستمر در حوزه کودکان

آشنایی با فناوری اطالعات

آشنایی با مجامع ملی و بین المللی مرتبط با کودکان 

استانداردهای ابزار و محتوای آموزشی و کمک آموزشی کودکان

طراحی الگوی آموزشی ویژه هر مفهوم برای کودکان

آشنایی با حقوق قانونی شاغالن در کشور

بهره مندی از تجربه های مهدهای کودک خارجی و داخلی

ویژگیهایشخصیتیمربیانمهدهای
کودک

عشق و عالقه به کودکان

مسئولیت پذیری در مقابل کودکان و والدین

پایبندی به فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای جامعه

سالمت روح و روان به تأیید مراجع پزشکی

خالقیت و تحول گرایی

نظم و انضباط فردی و اجتماعی

پوشش ظاهری مرتب و مطابق با دستور العمل سازمان متولی 

عالقه به شغل مربیگری

انتقاد پذیری

رعایت اخالق در تمامی امور

تواناییهایمربیانمهدهایکودک

مشاهده و ارزیابی رشد همه جانبه کودک

اجرا و مدیریت برنامه ها و فعالیت های کودکان

ارجاع مسائل کودکان به مدیر مهد کودک

خودارزیابی

مدیریت بحران

رعایت مقررات و وظایف محول شده

ارتباط با اصناف و اتحادیه های مرتبط با مربیان مهد های کودک

مهارتهایمربیانمهدهایکودک

آموزش و یاددهی

حضور فعال در فعالیت ها و بازی های کودکان

ارتباط مؤثر با والدین کودکان

ارتباط مؤثر با کودکان

ارتباط مؤثر با کودکان با تفاوت های فردی و فرهنگی متنوع

کار گروهی و تیم سازی

ایجاد انگیزه یادگیری در کودکان

تسلط به هنرهای مرتبط با کودکان مانند نقاشی و کاردستی

توان گزارش هر گونه کودک آزاری به مراجع قانونی
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باالی مربیان در امور مهدهای کودک برای رســیدن کودکان به 
رشد همه جانبه که مهم ترین هدف تأسیس مهدکودک است، باید 
سرلوحۀ وظایف مدیر مهدکودک قرار گیرد. همچنین، اثربخشی 
برنامه ها و فعالیت های آن بــدون بهره مندی از مربیان کارآمد و 
شایسته میسر نیست. لذا توسعۀ کمی و کیفی مهدهای کودک از 
طریق ارتقای نیروی انسانی آن ها، به ویژه مربیان این نوع از مراکز، 
می تواند به افزایش جذب تعداد کودکان بهره مند از خدمات 
آموزش های پیش از دبستان در کشور، به عنوان یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی، کمک کند. از طرف دیگر، 
آن دسته از مربیان مهدهای کودک را می توان شایسته 
قلمداد کرد که نسبت به اثربخشی و خروجی برنامه های 
کودکان نیز متعهد باشــند و ضمــن انجام وظایف روزمــره با روش های 
تخصصی، برای تحقق اهداف و رسالت مهدکودک نیز برنامه ریزی متعهدانه 
داشته باشند. بنابراین، مربیان مهدهای کودک برای ارائۀ خدمات بهینه نیازمند 
شــناختی جامع از شرایط احراز خود هستند؛ شرایط و مؤلفه هایی که ضمن 
بهره مندی از علوم مرتبط و دانش و مهارت متناسب با مربیگری مهدهای 
کودک، دارای شاخص های فرهنگی و ارزش های دینی و ملی کشور به منظور 
خدمات اثربخش باشــد. چرا که هر کشوری چشــم اندازها، قوانین و البته 
فرهنگ و مذهب خاص خود را دارد و به طور حتم تمامی این موارد در تلفیق 
با دانش و علم روزآمد می تواند برای ارتقای سطح این حوزه مفید و مؤثر واقع 
شود. در این مطالعه نیز، عالوه بر نتایج سایر الگوهای بین المللی موجود، از 
نظرات و دیدگاه های صاحب نظران و متخصصانی استفاده شده است که در 
این زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی، فعالیت، مطالعه و تحقیق کرده اند و 
تألیفات علمی یا تجربۀ حرفه ای مستقیم یا غیرمستقیم در زمینۀ مربیگری 
مهدکودک داشته اند. بهره مندی از این دیدگاه ها باعث شده است مؤلفه های 

ارائه شده تا حد ممکن با ویژگی های بومی کشور ایران متناسب باشند.
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           اشاره

برای کاهش و درمان پرخاشگری راه های متعددی وجود دارند که در اینجا 
به چند نمونه اشاره شده   است.

 گوش به زنگ باشید: اگر کودک شما در زمین بازی شروع به پرتاب 
توپ به سمت بچه های دیگر کرد، به سرعت او را از زمین بازی خارج کنید. 
مجبورش کنید بنشــیند و بازی دیگران را تماشا کند. برایش توضیح دهید 
زمانــی می تواند به زمین بازی برگردد که بتواند بــا آرامش و بدون دعوا با 
بچه ها بازی کند. اگر عصبانی هســتید هم سعی کنید سر او داد نزنید یا به 
او نگویید بچۀ بدی است. در عوض، این شانس را به او بدهید که رفتارش 
را تغییر دهد. به او آموزش دهید که پرخاشــگری راه مناسبی برای ارتباط 
برقرارکردن با دیگران نیست. وقتی خودتان در عین عصبانیت داد نمی زنید، 

به طور غیرمستقیم به او می آموزید که باید خشم خود را کنترل کند.
 به سرعت رســیدگی کنید: همان هنگام که نخستین نشانه های 
پرخاشگری را در کودک می بینید، سریع واکنش نشان دهید تا همان لحظه 
بداند که کار نادرستی انجام داده است. به طور مثال، هنگامی که خواهر و برادر 
با هم دعوا می کنند، سریع و با صدای جدی بگویید که »دیگر بس است!«. 
این بهترین روش برای آن است که کودک متوجه شود کار اشتباهی انجام 

می دهد.
  فکر کودك را رشد دهید: در موقع پرخاشگری نباید عصبانی شد 
یا بر سر کودک داد کشید. عصبانی شدن ممکن است اثر فوری داشته باشد، 
ولی در درازمدت کاری بیهوده است. باید از جر و بحث و جار و جنجال دست 
کشید و با گفتن داستان ها و بیان مسئله برای باالبردن سطح آگاهی و اندیشۀ 

کودک کوشید.
 کودك را از موقعیتی که موجب عصبانیتش شده است دور 
کنید: حتی اگر شده چند ثانیه، او را دور کنید تا متوجه شود اگر کار اشتباهی 
کند، گاز بگیرد یا کودکان دیگر را کتک بزند، دیگر نمی تواند بازی کند. برای 

یک کودک مهدکودکی پنج دقیقه کافی است تا در رفتارش بازنگری کند.
 برنامه ریزی داشته باشید: تا حد امکان به رفتارهای پرخاشگرایانه به 
یک شکل واکنش نشان دهید. پاسخ های کسل کننده و قابل پیش بینی شما 
)خیلی خب، باز هم دوســتت  رو زدی، دوباره جریمه می شی(، الگویی پدید 
خواهد آورد که کودک شــما آن را تشــخیص می دهد و انتظارش را خواهد 
داشــت. این باعث می شود کودک واکنش شما را حدس بزند و به مرور زمان 
بیاموزد نباید این رفتار را انجام دهد. بنابراین حرف های شما را قبول خواهد کرد.

 کودك را با حقوق دیگران آشــنا کنید: کودک باید با حقوق و 
وظایف خود در برابر دیگران آشنا باشد و گمان نکند والدین و احیاناً دیگران 
موظف اند هر رفتاری را که از کودک بروز کرده اســت متحمل شوند، بلکه 
کودک باید راه کنترل نفس خود را بداند. اگر پرخاشــگری کودک شما به 
دارایی هــای کس دیگری صدمه وارد کند یا خرابی به بار آورد، باید خودش 
آن را درست کند. او می تواند یک اسباب بازی شکسته را با چسب بچسباند، یا 
اشیایی را که در زمان عصبانیت پرت کرده است، جمع کند. حتی ممکن است 
الزم باشد از پول  توجیبی خود برای جایگزینی یا تعمیر شیء موردنظر استفاده 
کند. این کار را به عنوان تنبیه بروز ندهید، بلکه آن را نتیجه ای طبیعی از عملی 
پرخاشگرانه بدانید؛ کاری که هرکسی که چیزی را شکسته باشد، باید انجام 
دهد. همچنین مطمئن شوید کودکتان وقتی پایش را از حدود فراتر می گذارد، 
حتماً عذرخواهی کند؛ حتی اگر مجبور باشید خودتان او را نزد فرد آسیب دیده 
ببرید و تا زمانی که عذرخواهی کند صبر کنید. عذرخواهی وی ممکن است در 
وهلۀ اول ریاکارانه به نظر آید، ولی در نهایت درس موردنظر را خواهد آموخت.

 او را از زشتی کارش آگاه کنید: کودک باید دریابد که با پرخاشگری 
خود عمل ناپسندی انجام داده و هرگز نباید از زدن، ویران کردن و پرخاش و 
عتاب خود راضی باشد، بلکه باید به خاطر عمل زشتی که انجام داده است، از 

طرف مقابل عذرخواهی کند.
  ناکامی ها را رفع کنید: باید مسائلی را که باعث ناکامی می شوند از 
بین برد، یا قدرت تحمل کودک را در برابر ناکامی باال برد تا حداقل کودک 
پذیرای ناکامی باشــد و پرخاشگری نکند. الزم است مطابق توان کودک از 

او انتظار داشت.

  

نباید اجازه داد پرخاشگری و خشونت در کودک تثبیت شود 
و به صورت عادت درآید. اگر کودک متوجه شود با این روش 
می تواند موفق شود، هرگز زیر بار خیرخواهی و حرف دیگران 
به  برای رسیدن  و در همه حال  نتیجه همیشه  نمی رود. در 

خواسته هایش از ابزار پرخاشگری استفاده می کند.

عصبانیت،  پیش دبستان،  کودک  پرخاشگری،  کلیدواژه ها: 
حقوق کودک و دیگران، خشم

شیما ناصری
دانشجویکارشناسیارشدعلومتربیتی

سیامک طهماسبی
دکترایروانشناسیبالینی،استادیاردانشگاه

علومبهزیستیوتوانبخشیتهران
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 محیطی صمیمی ایجاد کنید: والدین با ایجاد روابط دوستانه 
و محیط صمیمانه و گرم می توانند تا حدی زمینۀ پرخاشگری را کم کنند. 
همچنین، از طریق ذکر و بیان مالطفت ها، محبت ها و خوبی هایی که در 
دیگران وجود دارد، می توان بذر محبت و لطف را در دل افراد کاشت و آن ها 
را نسبت به یکدیگر خوش بین کرد. باید به کودک تفهیم کرد با رفتارهای 

پرخاشگرانه نمی تواند برای خود دوست خوب انتخاب کند.
 سرگرمی و اشتغال ایجاد کنید: بیکاری و نداشتن وظیفه فرد را 
دچار پرخاشگری می کند. باید کودک را به کاری که موردعالقه اش است 

سرگرم کرد تا فرصت فکر کردن برای دعوا و تهاجم را نداشته باشد.
 به لجبازی ها بها ندهید: بعضی کودکان از طریق لجبازی و خشونت 
می خواهند به هدف خود برسند. والدین باید سعی کنند از طریق بی اعتنایی 

به لجبازی ها و بها ندادن به آن ها، پرخاشگری او را بی اعتبار کنند.
  از عصبانیت دوری کنید : والدین در هنگام عصبانیت باید ســعی 
کنند بر خود مســلط باشــند و کنترل خود را از دست ندهند. اگر والدین 
به خشونت بپردازند، تماشای صحنۀ پرخاشگری، کودک را خشن خواهد 

کرد. دورکردن کودک از محیط های پرهیاهو و پر سر و صدا زمینۀ 
پرخاشگری کودک را کم می کند. باید تا آنجا که ممکن است 

کودکان را از کارها و اموری که جنبۀ خشــونت را در آن ها 
رشد می دهد، دور کنیم.

 از زمان تماشای تلویزیون بکاهید: کارتون ها 
و دیگــر برنامه های به ظاهــر معصومانۀ کودکان 

گاه سرشــارند از داد و فریاد، تهدید، هل دادن یا 
برخورد فیزیکی. پس سعی کنید به برنامه هایی 

که تماشــا می کند نظارت داشــته باشید؛ 
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 به خصوص اگر پرخاشگر شده باشد. اگر در یک برنامه اتفاقی می افتد 
که شما نمی پسندید، در موردش با او حرف بزنید: »دیدی چطور پسره اون 
یکی رو هل داد تا چیزی رو که می خواســت بگیره؟ این اصاًل کار خوبی 

نیست، هست؟«
 با کودك بازی کنید: از بازی هــای جنگی و نظامی برای کنترل 
پرخاشــگری استفاده کنید. حتی اگر در جمع کودک موجب سرافکندگی 
یا خجالت شما شد، سعی کنید با او بازی کنید. والدین دیگر شما را درک 
می کنند و جایی برای نگرانی وجود ندارد! همچنین، اســتفاده از ورزش، 

هوای آزاد، شوخی و مزاح در کاهش پرخاشگری مؤثر است.
 از کودك حمایت روانی کنید: به جای سرزنش کودک پرخاشگر، 
باید با حرف و رفتار او را متوجه کارش کرد. به او بگویید چرا چنین کردی؟ 
چرا ناراحتی؟ حاضرم به تو کمک کنم. برایش توضیح دهید همۀ انسان ها 
گاهی عصبانی و پرخاشگر می شوند، اما نباید به واسطۀ عصبانیت کسی را 
کتــک زد یا گاز گرفت. به کودک خود بیاموزید باید راه بهتری برای بیان 
خشم خود پیدا کند. برای مثال، بالشت خود را بزند یا به توپ شوت بزند، 
اما نباید به دیگران آسیبی برساند. از این طریق می توانیم برای او پناهگاهی 

اطمینان بخش درست کنیم که خود را در پناه ما قرار دهد.
 مثال بیاورید: مهم نیست چقدر از دست او عصبانی باشید. به هر حال 
از داد زدن، برخــورد فیزیکی و بد نامیدن وی خودداری کنید. عصبانیت، 
به جای اینکه رفتار وی را تغییر دهد، به او می آموزد که پرخاشگری کالمی 
و فیزیکی راهی برای برخورد در زمان عصبانیت است. در مقابل، با کنترل 
خشــم خود و برخورد خونســردانه در مواقعی که پایش را از خط بیرون 

می گذارد، مثالی خوب از نحوۀ برخورد به او بدهید.
 رفتار خوب او را تشوق کنید: به جای اینکه تنها وقتی که کودک 
کار بدی می کند به او توجه نشان دهید، سعی کنید وقتی کار خوبی می کند 
هم او را تشــویق کنید. به این ترتیب، او به طور غیرمستقیم می آموزد که 
رفتارهــای خوب پاداش های خوبی هم دارند. او می تواند به تدریج جادوی 
رفتار مؤدبانه و درست را بیاموزد. مثاًل وقتی از او می خواهند نوبت بازی را 
بــه دیگری بدهد، و او به جای اینکه موس را از جایش بکند، جای خود را 
به کودک دیگری که منتظر است می دهد، بگویید که چقدر به او افتخار 

می کنید. به او نشان دهید کنترل نفس و حل دعوا  رضایت بخش تر از 
برخورد فیزیکی با دیگر کودکان است و نتایج بهتری در پی دارد. تقویمی 
روی در یخچال یــا در اتاق خوابش بگذاریــد و وقت هایی که می تواند 
عصبانیت و خشم خود را کنترل کند، با چسب های رنگی به او جایزه بدهید. 
وقتی تعداد خاصی از این چســب ها را دریافت کرد، یک جایزۀ کوچک به 

وی بدهید؛ مثل رفتن به شهربازی یا خرید یک اسباب بازی جدید.
  از کمك گرفتن نترســید: برخی کودکان در مقایسه با دیگران 
مشکل پرخاشگری بیشــتری دارند. اگر پرخاشگری کودک شما مداوم 
و شدید اســت، در کارهای مدرسه و دیگر فعالیت های گروهی مزاحمت 
ایجاد می کند، یا نسبت به کودکان یا بزرگ ساالن دیگر حمله های فیزیکی 
می کند، با دکتر روان شناس او مشورت کنید. به کمک هم می توانید به ریشۀ 
مشکل پی ببرید و تصمیم بگیرید آیا مراجعه به روان شناس یا روان پزشک 
الزم است یا نه. برخی اوقات یک مشکل یادگیری تشخیص داده نشده یا 
اختاللی رفتاری پشت این عصبانیت و خشم قرار دارد و برخی اوقات هم 
مشکل به خانواده یا مسائل عاطفی بازمی گردد. منبع مشکل هرچه باشد، 
مشــاور می تواند در مدیریت احساساتی که به پرخاشگری می انجامد، به 
کودک شــما کمک کند و به او یاد بدهد چگونه آن احساسات را در آینده 
کنترل کند. حل مشــکل پرخاشگری در کودک کاری پیچیده است و به 
صبر و حوصلۀ زیاد نیاز دارد، ولی با کمک گرفتن می توانید به نحو بهتری 
به هدایت عاطفی مورد نیاز کودک بپردازید تا رفتار ناشایست خود را پشت 

سر بگذارد.
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در شــرایط موجود، با شیوع کووید 19، امکان تعطیلی آموزش وپرورش 
دورۀ پیش دبســتانی به عنوان دوره ای رسمی و امری حاکمیتی، همچون 
ســایر دوره های تحصیلی، وجود ندارد. تعمیم دورۀ پیش دبســتان حسب 
راهکار 1-5 ســند تحول بنیادین و جذب حداکثــری نوآموزان با اولویت 
مناطق دوزبانه، دارای ضریب محرومیت، عشایر، حاشیۀ شهر و ...، استفاده 
از ظرفیت های مورد استفاده در سنوات گذشته از جمله کالس های چندپایۀ 
کم جمعیت، مدرسه های غیردولتی و فضای مازاد مدرسه های دولتی مورد 

تأکید است.
تصمیم گیــری در رابطه با آموزش وپرورش پیش دبســتانی حضوری، 
غیرحضوری و ترکیبی، با توجه به مصوبات ســتاد کرونا در سطح منطقه 
انجام می شود. با توجه به ویژگی های کودکان و نیاز آن ها به برقراری ارتباط 
با مربیان، بهترین و مؤثرترین شیوۀ آموزش، حضوری و ترکیبی است که 
در حال حاضر در برخی مناطق کشور، با رعایت پروتکل های بهداشتی، در 
حال برگزاری است. لذا حمایت از تداوم فعالیت کالس های پیش دبستانی 
شروع  شده و افزایش آن ها حسب انتخاب و تمایل خانواده ها ضروری است.

آموزش مجازی رایگان ویژۀ نوآموزان دورۀ پیش دبستانی است که تاکنون 
ثبت نــام نکرده اند و جایگزین آموزش حضوری، ترکیبی و غیرحضوری، با 
هدایت مستقیم مربی پیش دبســتانی، نخواهد شد، بلکه پاسخی متناسب 
با موقعیت موجود اســت. حفظ و ارتقای کیفیت آمــوزش و پرورش دورۀ 
پیش دبستانی مستلزم توجه به ویژگی های کودکان، اهداف پیش بینی شده 
در برنامۀ درســی مصوب 770 شورای عالی آموزش وپرورش، با استفاده از 

چندرسانه ای های جذاب و جلب همراهی و مشارکت والدین است.
ر راســتای تســهیل شــرایط حضور همگانی در این طرح و رعایت 
حداکثری دستورالعمل های بهداشتی، امکان ثبت نام نوآموزان بازمانده از 
دورۀ پیش دبســتان از طریق پایگاه های ثبت نامی اعالم شــده در کلیۀ 
شهرســتان ها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور فراهم شده است. 
پس از ثبت نام در پایگاه های معرفی شــدۀ منطقه و احراز هویت، ثبت در 
سامانۀ سناد و کالس بندی در شبکۀ شاد انجام می شود و امکان استفاده 
از محتــوای فعالیت های موجود در برنامه برای کودک و خانواده میســر 

می شود.

در دورۀ پیش دبستان
دکتر رخساره فضلی
عضو هیئت تحریریه
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جسمی ـ 
حرکتی

اهداف 
مورد انتظار

از فعالیت های
تلفیقی دوره

کانال 
بازی و 
سرگرمی

کانال 
انس با قرآن 

و هویت

کانال 
هنر و

خالقیت

کانال 
قصه، شعر و 

سرود

کانال 
زبان آموزی

کانال 
آموزش و مداخله 
به هنگام نوآموزان 
عادی نیازمند توجه 

بیشتر

کانال 
فعالیت های 

علمی
محتوای ویژه 

برای بهره مندی و 
ارتقای دانش و مهارت 

مربی، تسهیل گر و 
همیار آموزش

محتوای
همیاران

تسهیلگران 
آموزش

محتوای 
کودک

کانال 
کارشناسان و 

مدیران کانال 
خانواده و

همیارآموزش

کانال 
مربی و 
تسهیل گر

کانال های 
فعالیت  کالس های آموزش تخصصی محورهای 

پیش دبستانی
در برنامه شاد

در سطوح ملی،
استانی و منطقه ای و کالسی

شادنما
ده و آرشیوی 

ش زن
پخ

برنامه های صداوسیما

شبکۀ آموزشی شاد فرصتی است که مربیان می توانند با نوآموزان و اولیا 
ارتباط داشته باشند و جریان یادگیری را هدایت و تسهیل کنند. محتوای دورۀ 
پیش دبســتانی در کانال هایی در شبکۀ شاد بارگذاری می شوند و در اختیار 

مربیان و والدین قرار دارند.
  با توجه به اینکه تجربۀ آموزش رسمی، آن  هم در فضای مجازی، برای 
نوآموزان پیش دبستانی و والدین آن ها تجربه ای نو و جدید است، الزم است 
مالحظاتی در نظر گرفته شود تا ضمن جلب اعتماد آن ها، تعاملی دوسویه و 
مؤثر برقرار شود. عالوه بر برگزاری کالس در شبکۀ شاد، الزم است با تولید 
و بهره برداری از چندرسانه ای های جذاب، فعالیت های آموزشی و پرورشی 
به انضمام روش کار، در قالب راهنماهای ســاده و روشن در اختیار والدین 
قرار گیرند تا آن ها بتوانند نقش تربیتی خود و همیاری با مربی را در منزل 

به خوبی ایفا کنند.
براساس سند برنامۀ درسی ملی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، 
برنامه های آموزشی و تربیتی دورۀ پیش دبستان و میزان حضور نوآموزان، با 
توجه به ویژگی های کودکان، منعطف و سیال است. بر این اساس، جدول 

زمان بندی برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشــی و پرورشــی دورۀ 
پیش دبســتان و هماهنگی برنامه های ملی- استانی و منطقه ای به ادارات 
کل آموزش وپرورش ارســال شده است. توجه به شرایط فرهنگی و بومی، 
تفاوت های فردی، تلفیقی و پودمانی بودن فعالیت ها متناسب با توانایی ها، 
نیازها و عالقه های فطری کودکان، با مشارکت و فعال بودن خانواده ها در 

تحقق اهداف، مورد تأکید است.
طی دو فصل گذشتۀ پاییز و زمستان برنامه های ویژۀ کالس پیش دبستان 
در مدرسۀ تلویزیونی ایران در شبکۀ قرآن، روزهای شنبه از ساعت 11 و در 
شبکۀ آموزش همه روزه از ساعت 13:30 پخش شده است. شما می توانید 
با مراجعه به سایت شبکه های مزبور، از ساعات پخش برنامه در فصل بهار 
مطلع شوید و از آن بهره برداری کنید. همچنین، انتظار می رود با استفاده از 
ظرفیت صداوسیمای استانی در دو بخش رادیو و تلویزیون، بستر دسترسی 
همۀ کودکان به فعالیت های آموزشی ـ پرورشی دورۀ پیش دبستانی فراهم 
شود. بهره برداری از کلیۀ امکانات موجود در گرو همراهی و مشارکت فعال 

خانواده ها در اجرای فعالیت های ارائه شده است.
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چالش های آموزشی در دورۀ پیش دبستانی 
از منظر تجربه های شخصی یک مربی 

براســاس یافته های علم روان شناسی و علوم تربیتی، سال های پیش از 
دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده ای دارند. در این 
دوران حساس و مهم، یادگیری کودکان عمیق تر، سریع تر و آسان تر انجام 
می شود. اگر این دوره، آن گونه که پیامبر خدا فرموده اند، با عطوفت، مهرورزی 
و اقتدار عاطفی کودکان همراه باشد، توانایی های آنان در جنبه های مختلف 

شکوفا می شود و پایه های اصلی شخصیت آن ها شکل می گیرد. 
ناگفته پیداســت که هدف اصلی از برگزاری آموزش پیش از دبستان، 
رشد همه جانبۀ کودکان است. ماکارنکو معتقد است، شیوۀ آموزش وپرورش 
کودک در دورۀ پیش از مدرســه تعیین کنندۀ موفقیت های تحصیلی او در 
دوران مدرسه است و مطمئناً سبب موفقیت های بعدی اش در عرصه های 
علمی و هنری می شود. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های آموزشی- تربیتی که 
در دورۀ پیش دبستانی انجام می گیرند، بسیار مهم و مستلزم بررسی عوامل 
مختلفی هستند. در این مقاله سعی شده است برخی از چالش های مربوط 
به چهار عامل مهم در آموزش دورۀ پیش دبســتانی شامل فضای آموزشی، 
کیفیت برنامه ها و  محتوای آموزشــی، نقش خانواده، و نقش مربی بررسی 

شوند.

فضای آموزشی
 اصواًل مناســب بودن یا نبودن  یک فضای آموزشــی در گرو پاســخ 
این ســؤال اســت که نشــاط الزم را به نو آموز می دهد یا نه. از آنجا که 
بازی طبیعی ترین فعالیت بچه هاســت و آن ها از طریق بازی خود را نشان 
می دهند، دنیای خود را کشف می کنند و دربارۀ آن می آموزند، باید فضای 
الزم و مناسب برای بازی کردنشان وجود داشته باشد. اما از آنجا که فضای 
آموزشــی این دوره با مدرسه های ابتدایی مشترک است، در عمل همیشه 
بازی ها به دالیل مختلف، از جمله مزاحمت برای دوره های تحصیلی باالتر، 
قابل انجام نیست. همچنین، معمواًل وسایل بازی مناسب این گروه سنی 
نیز وجود ندارد. البته امکانات سرمایشی و گرمایشی، نور، تزئینات و ظاهر 
کالس، کمیت و کیفیت نیمکت ها و عوامل دیگر نیز باید مناسب باشند تا 
کودک در مدت زمانی که در کالس حضور دارد، هم نشاط داشته باشد و 
هم احساس آرامش کند. چه بسا مواردی دیده می شود که نیمکت کالس 
مناســب جثۀ نوآموز نیست و او در تمام مدت نقاشی کشیدن، ایستاده کار 
می کند. بدیهی است که در این میان راحتی نوآموزان چپ دست را نیز نباید 

فراموش کرد.

        اشاره

کودکی و به عبارت دیگر دورۀ پیش از دبستان دورۀ بسیار مهم و 
حساسی است و بالطبع از نظر آموزش و رشد اجتماعی نیز اهمیت 
بسزایی دارد. بر این اساس، در مقالۀ حاضر سعی شده است عوامل 
و چالش هایی که در آموزش های دورۀ پیش دبستانی نقش مهمی 
دارند، بررسی شوند. گفتنی است که این مقاله محصول تجربۀ 
شخصی نگارنده در نقش مربی است و امید می رود که بتواند گامی 
هر چند کوچک در شناسایی چالش های آموزشی این دوره بردارد.

فاطمه محمدی لندی
مربیپیشدبستان-استانخوزستان(ایذه)

خانواده-  آموزشی-  محتوای  آموزشی-  کلید واژه ها :  فضای 
مربی- چالش های آموزش- پیش دبستانی
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کیفیت برنامه ها و محتوای آموزشی
قرار اســت کودک در ایــن دوره مهارت های اجتماعــی نظیر تعامل با 
همســاالن، مهارت های خودیاری شامل رعایت نظم، مهارت های نوشتن 
مانند طرز صحیح گرفتن مداد و مهارت های حرکتی از جمله قیچی کردن و 
رنگ آمیزی را یاد بگیرد. پس مسلم است که برنامه ها و فعالیت های آموزشی 
باید محتوای مناسبی داشته باشند تا بتوانند در رسیدن به این اهداف به نوآموز 
کمک کنند. البته برای نیل به این مهم، برنامه های آموزشی نباید تنها شامل 
مطالب ارائه شده در کتاب ها باشــند،  بلکه الزم است طیف گسترده ای از 
آموزش های مختلف را در برگیرند. در این راســتا الزم است به نکاتی اشاره 

شود که با ذکر مثال اهمیت آن ها مشخص می شود:
  گاهی دیده می شود که اساس یک مبحث آموزشی برای کودک کاماًل 
ناشناخته است و الزم است در ابتدا کودک با توضیح یا نشان دادن تصویر های 
مرتبط، با اصل موضوع آشنا شود تا بتواند شعر یا مفهوم کاربرگ را درک کند. 
این مسئله در جوامع کوچک تر، با توجه به سطح سواد خانواده ها و آشنا نبودن 
برخی کودکان با موضوعات مختلف، قبل از ورود به پیش دبســتانی بیشتر 

مشهود است.
  چند وقتی اســت که در مراکز پیش دبســتانی هــر روز کاربرگ هایی 
با موضوعات مختلف به نوآموزان داده می شــوند تا برای مثال با  مشــاغل، 
شخصیت ها، اعیاد و غیره آشنا شوند. این کاربرگ  ها  همیشه آموزنده به نظر 
نمی رسند و برای کودک صرفاً کاربرد رنگ آمیزی دارند. بنا به نوع مناسبت، 
گاهی بهتر اســت کودک را در قالب نمایش یا بازی با وظیفۀ مشــاغل یا 
خصوصیات یک شخصیت آشــنا کنیم. همواره کاربرگ مرتبط با موضوع 

ضروری نیست.
  اگرچه به نظر می رسد کودک قبل از ورود به پیش دبستانی حتماً در خانواده 
یا مهد کودک آموزش هایی دیده است، باید به یاد داشته باشیم که ممکن است 
این گونه نباشــد یا الاقل همۀ افراد در یک سطح و به طور یکسان آموزش 
ندیده باشند. برای مثال، در فعالیت هایی که به استفاده از رنگ های خاصی 
مربوط است، گاهی می بینیم که نوآموز از رنگ های دیگری غیر از رنگ های 
خواسته شده استفاده کرده است. با پیگیری مسئله مشخص می شود که او 
با رنگ ها آشــنا نیست. پس در ابتدا باید رنگ ها را به وی آموزش می دادیم. 

بنابراین، گاهی مربی باید برنامه هایی فراتر از برنامه های آموزشی ارائه دهد.
  با توجه به ســطح هوش و توانمندی های متفاوت کودکان و همچنین 
وجــود برخی اختالالت یادگیری در بعضی نوآموزان، عالوه بر اینکه گاهی 
الزم اســت هم زمان از چند شیوۀ آموزشــی برای ارائۀ یک مطلب استفاده 
کنیم، الزم است این نکته را نیز در نظر بگیریم که از هر نوآموز باید به اندازۀ 
توانایی اش انتظار نظم، دقت و سرعت عمل در فعالیت ها را داشت. برای مثال، 
از نوآموز بسیار پرانرژی با شواهدی دال بر بیش فعالی، انتظار نمی رود که دفتر 

نقاشی اش تمیز و مرتب باشد یا همیشه 
کارهایــش را کامل و بادقت انجام دهد. 

چه بسا اگر چنین نوآموزی با توجه به سطح 
هوش باالیی که دارد گاهی بتواند این انتظار را 

برآورده کند، الزم است بسیار تشویق شود.

نقش بی  بدیل خانواده
 خانواده منشــأ اولیۀ بیشتر آداب، عادت ها، عواطف 

و تربیت کودک است. عالقه به یادگیری ، مهارت های 
نوشتن، حرف زدن، مطالعه و فکر کردن، همه در ابتدا در 

خانواده شکل می گیرند. در واقع، خانواده اولین نهاد اجتماعی 
است که کودک در آن پرورش می یابد و والدین در بیشتر رفتارها 

اولین مربی فرزندان خود هستند. نگاه خانواده به تربیت و تحصیل 
فرزندان و برنامه ریزی در این بــاره که از تعیین کننده ترین عوامل در 

موفقیت های آیندۀ آنان است،  هویت و ساختار شخصیتی کودکان را شکل 
می دهد. اما متأســفانه مشاهده می شود که هدف برخی والدین از فرستادن 
فرزندان خود به پیش دبســتانی، صرفاً گذشتن وقت  آن ها در خارج از منزل 
و رهایی چند ســاعته از شیطنت ها و کنجکاوی هایشان است. در واقع، این 
افراد نه تنها در یادگیری مهارت ها و آموزش ها هیچ گونه همراهی با نوآموز 
خود ندارند، بلکه تمام مسئولیت خویش در راستای تعلیم وتربیت کودک را 
نیز به عهدۀ مربی می گذارند و حتی گاهی  انتظار دارند که او کم کاری های 
آنان را هم جبران کند! چنین نگرشی از سوی خانواده ها، هم روند رشد همه 
جانبۀ کودک را، که مهم ترین هدف برنامه های آموزشــی این دوره است، 
مختل می کند و هم گاهی باعث می شود برخی استعداد ها و توانمندی های 
کودک نادیده گرفته شوند. این واقعیت را باید بپذیریم که قرار نیست تمام 
آموزه ها در مدرسه و واحدهای آموزشی پیش دبستان یا فقط با یادگیری در 
مدرسه به نوآموز منتقل شوند و حضور والدین در کنار مربی و همراهی با او 
در تعلیم مهارت ها یا کشف استعدادها الزم است. همچنین، گاهی مشاهده 
می کنیم که خانواده ها در فراهم کردن برخی امکانات ساده برای انجام برخی 
آزمایش ها یا همراهی نوآموزان در برگزاری جشن ها کوتاهی می کنند. بدیهی 
اســت که ســطح توقعات مربی باید در حد توان مالی خانواده  ها باشد، ولی 
متأسفانه در خانواده های متمکن هم کم کاری های سهوی و عمدی در این 

زمینه دیده می شود.  

نقش مربی
در همۀ مشاغل، وقتی فرد براساس زمینۀ تحصیلی مرتبط کارش را آغاز 
می کند، انتظار موفقیت بیشــتر است، اما وقتی پای موضوع مهم و حساس 
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تربیت کودکان به میان می آید،  دیگر نمی توان تنها به تحصیالت مرتبط اکتفا 
کرد و خصوصیات دیگری نیز اهمیت می یابند؛ چرا که مربی نقش الگویی 
بســیار مهم و تأثیرگذاری در رشد و تربیت کودک دارد. در این میان، آنچه 
قرار است مورد بررسی قرار گیرد، معیارهای انتخاب مربی از سوی مسئوالن 
نیست، بلکه وظایفی است که مربی بعد از پذیرش این شغل باید بپذیرد و در 

انجام بهینۀ آن ها بکوشد.
  انــرژی بچه هــا بیشــتر از بزرگ ترها نیســت و تحمــل بازی ها و 
کنجکاوی هایشان نیز نیازمند صبر و حوصلۀ بسیار است. بنابراین، مربی قبل 

از پذیرش این شغل باید از عالقه و توانمندی خود به آن اطمینان حاصل 
کند؛ چرا که کار با کودک بسیار سخت است و صبر و شکیبایی زیادی 

می طلبد. 
  گاهی مربی باید مادر شــود؛ اگرچه تجربۀ مادر بودن را تا 

آن لحظه نداشته باشد. کودک مجموعه ای از سادگی ها و 
پیچیدگی های عاطفی خاص خود است و مربی در هر 

اتفاق خوب یا بد، باید با عواطف مادرانه او را درک کند 
و تشخیص دهد که حاال وقت چه واکنشی به کنش 

رفتاری کودک اوســت. گاهی الزم است او را در 
آغوش بگیرد و به او محبت کند.

   باید به یاد داشــت، همۀ برنامه های 
آموزشی زمانی به بهترین شکل تأثیر 

خود را می گذارنــد که اواًل مربی 
در یاددهــی مفاهیم تربیتی و 

آنچه می گوید  به  اخالقی، 
عامل باشــد؛ به نحوی 
که ایــن مفاهیم بیش 
از گفتار او در رفتارش 
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تجلی داشته باشند. ثانیاً در ارائۀ مطالب، از شیوه های غیرمستقیم، با تأکید 
بر قالب بازی و ســرگرمی های هدفمند، استفاده کند. بر این اساس، مربی 
عالوه بر داشتن نقش الگویی، باید اصل بازی محوری را در اولویت شیوه های 
آموزشی خود قرار دهد و در ارائۀ مفاهیم به نوآموزان  از روش های مستقیم 

مرسوم مانند سخنرانی استفاده نکند.
  هر کودکی سرشار از استعدادها و توانمندی های بسیار و البته خاص است 
که با هیچ کدام از همساالنش نباید قیاس شود. مشاهده شده است که برخی 
نوآموزان به رغم هوشمندی هایشان،  گاهی مهارت  زبانی کافی برای خواندن 
یک شعر یا تعریف کردن یک داستان را ندارند. بنابراین، مربی باید همواره 
آمادۀ کشف موارد این چنینی باشد و هنرمندانه و در صورت امکان با کمک 

گرفتن از خانواده ها سعی در رفع این گونه ناتوانی ها داشته باشد. 
  گاهی نوآموزانی در کالس هستند که به دالیل مختلف در روند یادگیری 
با سرعت بقیۀ همساالن خود پیش نمی روند. ریشه یابی اولیۀ مشکل آن ها 
بر عهدۀ مربی هوشمندی است که متوجه این موضوع شده است. او در ابتدا 
می تواند با آزمایش های ساده قدرت بینایی و شنوایی نوآموز را بسنجد 
تا اگر ریشۀ  مشکل در ضعف  بینایی یا شنوایی است، برای رفع 
آن ها مسئله را با خانواده مطرح کند. برای نمونه، نوآموزی بود که 
با یک تست ساده مشخص شد مشکلش بینایی ضعیف است. 
موضوع با خانوادۀ او مطرح شد و با استفاده از عینک، روند یادگیری 
این نوآموز تغییر چشــمگیری 
کرد. البته همیشه موضوع 
به ایــن ســادگی هم 
موارد  برای  و  نیســت 
باید  حتمــاً  پیچیده تر 
همراه با  خانوادۀ نوآموز 
با یک کارشناس مشورت 

کرد.
   نحــوۀ برخــورد با کــودکان 
در دوران پیش دبســتانی بــا توجه به 
مقتضیات روحی و روانی آن ها در اعتماد 
به نفسشــان تأثیر زیادی دارد. بنابراین، 
شــیوه های رفتاری مربی طــی این دوره 
در افزایش یا کاهش اعتماد به نفس و رشــد 
اجتماعی و عاطفی نوآموزان بســیار مهم است. 
در این مورد می توان استفاده  از فعالیت های گروهی 

مناسب را  به مربی پیشنهاد داد.  
   ایجاد نگرش مثبت نسبت به محیط آموزشی را می توان 
با به کاربردن مجموعه ای از شیوه های آموزشی مختلف که نشاط و 
شادی به همراه داشته باشند، در کودک ایجاد کرد. چنان که مشاهده شده، 
در زمانی که کالس خیلی شــلوغ است، برخی نوآموزان احساس آرامش و 
امنیــت نمی کنند و عالقــه و انگیزۀ خود را به  ادامــۀ حضور در کالس از 
دست می دهند. به عکس، زمانی هم که کالس خیلی ساکت است، احساس 
اضطراب و نگرانی، انگیزۀ کودک را برای حضور در کالس از او می گیرد. این 
موضوع در روزهای آغازین سال تحصیلی که کودکان تجربۀ جدایی از والدین 

یا ورود به محیط جدید را ندارند، بیشتر به چشم می خورد.
  همچنین، در مناطقی با گویش ها یا لهجه های محلی، مربی باید ضمن 
حفظ کرامت کــودک و احترام به لهجه و گویش وی،  به او بیاموزد که در 
محیط آموزشی بهتر اســت از کلمات دیگری استفاده کند تا بتواند با همۀ 
هم کالسی هایش تعامل بیشتری داشته  باشد. در  مواردی مشاهده می شود که 
برخی نوآموزان به سبب  استفاده از واژگان محلی که برای همۀ هم کالسی ها 
قابل درک نیست، نتوانسته اند با آن ها تعامل داشته باشند و فقط در بازی های 
دسته جمعی که نیازی به ارتباط کالمی نیست با هم ارتباط دارند که البته این 

برای رشد اجتماعی و اعتماد به نفس نوآموز کافی نیست.
  فعالیت ها باید متناسب با هوش و توانمندی کودک و در راستای پرورش 
استعدادها و خالقیت او باشند. در غیر این صورت، جمع آوری کارهای زیبا و 
چشمگیر کودکان، تنها برای داشتن سندی در پوشۀ کار مربی برای ارائه به 
مسئوالن و والدین، کاری بیهوده خواهد بود. چه بسا گاهی الزم باشد  بیشتر 
زمان کالس را به آموزش موضوعی اختصاص دهیم که در محتوای آموزشی 
آن روز نبوده اســت، ولی برای نوآموزان مسئله شده و بهترین فرصت برای 

آموزش آن هاست. بنابراین،  تهیۀ پوشۀ کار نباید در اولویت کار مربی باشد.

نتیجه گیری
در پایــان می توان گفت، افزایــش کیفیت تربیت و آمــوزش در دورۀ 

پیش دبستانی الزامات خاصی  دارد؛ از جمله:
 مسئوالن باید محتوا، روش، فضا و تجهیزات تربیتی و آموزشی مناسبی را 

برای این دورۀ حساس در نظر بگیرند. 
 خانواده ها در تمام زمینه های آموزشی و تربیتی نوآموز به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم با مربی همراه باشند.
   بــه نقش الگویی مربی توجه جدی شــود؛ به طوری که افراد توانمند، 
عالقه مند و در عین حال عامل و الگو در تربیت، به عنوان مربی برای مراکز 

انتخاب شوند.
نکتۀ مهم اینکه توجه به همۀ عوامل یاد شده در کنار هم، راه 
رسیدن به تمامی اهداف تربیتی و آموزشی پیش از دبستان را 

هموار می سازد.  
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عالوه بر آثار طبیعی وراثت، بنای تربیت انسان در 
خانه و خانواده شــکل می گیرد. آداب و رفتار والدین و 
سایر اعضای خانواده شاکلۀ شخصیتی و اخالقی کودک 

را ترسیم می کنند.
از همۀ منابع دینی، علمی و تجربی برمی آید که در تربیت 

کودک به نکات اساسی زیر اشاره و تأکید دارند:
   فرزند، نعمتی است الهی که بر گردن والدین خود حق عظیمی 

دارد )از نام گذاری خوب تا هدایت و مراقبت الزم برای تربیت انســانی 
صالح(. برای نمونه به رسالۀ حقوق امام سجاد)ع( مراجعه کنید.

   والدیــن کودک، باید از دانش و تجربۀ الزم برای پرورش کودک 
خود برخوردار باشند.

  تا حد امکان از تک فرزندی پرهیز شود تا کودکان در تعامل انسانی 
با یکدیگر مراحل اولیۀ رشد را در اولین پایگاه تربیتی به خوبی طی کنند.

به جز موارد اســتثنایی که ممکن اســت از خاندانی صالح فرزندی 
ناراســت پدید آید )پســر نوح( و یا برعکس، به طور عمده کودکان، 

همچون گالب، محصول گل وجودی والدین خود هستند.
در یکی از شماره های سالنامۀ دین و دانش )حدود 50 سال پیش( 
نتیجۀ پژوهشــی درج شده بود که در آن دو خاندان مختلف به صورت 

طولی در چند نسل بررسی شده بودند:
در خانواده ای که در گذشتۀ دور پدر و مادری صالح، عالم و بافرهنگ 
و متخلق داشتند و شناسایی شده بودند، به طور عمده نسل فرزندان و 
انسان های مفید، اندیشمند و باافتخار تربیت  یافته و جوامع گوناگون از 

وجودشان بهره مند شــده اند و در خانوادۀ دیگری که بانیانش، افرادی 
ناســالم و منفی و مضر به حال جامعه بوده اند، عمدتاً نسل های بعدی 

نابهنجار، بدکار و قانون شکن تربیت یافته اند!
اینک به برخی از روش های شایستۀ تربیتی و مورد انتظار از خانواده ها 
در قبال کودکان اشاره می کنیم و رابطۀ آن ها را با ساحت های شش گانۀ 
تربیت )زیستی ـ اعتقادی ـ هنری ـ اجتماعی ـ اقتصادی، و علمی و 

فناوری( نشان می دهیم.

رسالت اصلی خانواده
مرتضی طاهری

عضوهیئتتحریریه
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ساحت تربیتیردیف
رفتارهای مورد انتظار از والدین

 و خانواده در قبال کودکان

۱
زیستی، بدنی، 

بهداشتی

ـ رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، به ویژه در 
مقابل کودکان، برای الگودهی به آن ها

ـ تشویق کودکان به انجام ورزش های سبک 
و حرکات ورزشی کم خرج

ـ تغذیۀ ساده و سالم و رعایت تعادل در 
مصرف مواد غذایی

2
اعتقادی و 

اخالقی

ـ معرفی و انجام مناسک مثل نماز و روزه در 
مقابل دیدگان کودک و نشان  دادن خلق نیکو 

همراه با عبادت
ـ یاری رساندن به نیازمندان و برخورد کریمانه 

با آنان در حضور کودکان

اجتماعی3

ـ همراه بردن کودکان به مراسم گوناگون، 
به طوری که با طبع آن ها سازگار باشد

ـ معرفی مشاغل به آن ها و ایجاد عالقه به 
دیگران و مشارکت در امور اجتماعی

هنری4

ـ نشان دادن هنرهای زیبا مثل نقاشی به 
کودکان

ـ بردن آن ها به نمایشگاه های هنری کودکانه
ـ تهیۀ لوازم سادۀ هنری مثل لوازم نقاشی

ـ تشویق آن ها به خلق آثار هنری

علمی و فناوری5

ـ ایجاد کنجکاوی علمی در مورد زمین، 
آسمان و طبیعت

ـ پرسش از کودکان و تشویقشان به تفکر و 
خواندن داستان از کتاب

ـ باز و بسته  کردن برخی دستگاه های فنی 
ساده به کمک کودکان و در حضور آنان

اقتصادی6

ـ همراه بردن کودکان به مراکز خدماتی و 
کارگاهی

ـ نشان دادن روش خرید و فروش کاالهای 
ساده و...

ـ تهیۀ قلک برای پس انداز پول های دریافتی 
بابت هدیه و عیدی
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 صدیقه رستما
روانشناستربیتی،برنامهریزتوسعۀآموزشپیشدبستان

 شــرط الزم برای دسترســی به جامعــه ای متعالی، پویا و 
توســعه یافته، تأمین و بروز مقولۀ عدالت اســت. هرقدر پدیدۀ 
عدالت بیشتر تعمیم یابد و برای گسترش و بسط آن هم اندیشی 
شــود، قطعاً به جامعه ای پایدار و توسعه یافته تر منجر می شود. 
از پیامدهــای نبود عدالت، افزایش شــکاف طبقاتی، نارضایتی 
و نابهنجاری در ابعاد گوناگون اســت که نتیجه ای جز تحول و 
تغییر نظام نداشته است. تعریف های واژگانی و مفهومی، تعیین 
مصداق ها، راهکارها و روش های تحقق عدالت، از مباحث جدی 
ادیان الهی، مکاتب و اندیشه ورزان تاریخ بشر بوده  است. مصلحان 
اجتماعی با هرگرایش، زمان و مکانی اتفاق نظر داشــته اند که 
رســیدن به عدالت و ثبات اجتماعی مطلــوب، تنها با عبور از 
شــاهراه عدالت آموزشی میسر است. توجه به کودکان به عنوان 
یادگیرندگان موفق مادام العمر و شهروندان مؤثر، راهی مطمئن 
برای تحقق عدالت اجتماعی از طریق درهم شکستن چرخۀ فقر 
نسلی است. بدین لحاظ، موضوع عدالت آموزش محور مستدام، از 

بحث های راهبردی همۀ نظام ها بوده  است.

عدالت در سند راهبردی آموزش وپرورش کشور
نظــام آموزش وپرورش جمهوری اســالمی ایــران تحولی 
بنیادین را مبتنی بر آرمان های نظام اسالمی، در چارچوب یک 
ســند راهبردی1 در دســت اجرا دارد. در »سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش« که کلمۀ عدالت بارها در آن آمده است، بسط 
و گسترش عدالت آموزشی از راهبردهای اصلی است و توسعۀ 
آموزش وپرورش باکیفیت برای تمامی گروه های هدف تبیین شده 

 است.
رویکرد محوری این ســند راهبردی، عدالت تربیتی اســت. 
در ســند تحول، واژۀ تربیت با تعریف »فرایند تعاملی زمینه ساز 
تکوین و تعالی پیوســتۀ هویت متربیان، به صورتی یکپارچه و 
مبتنی بر نظام معیار اسالمی، به منظور هدایت ایشان در مسیر 
آماده شــدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه 
در همۀ ابعاد« معنا شده است. یعنی مجموعه ای از فعالیت های 
آموزشی و پرورشی رایج که به تقویت مهارت ها و توانمندی های 
فرد و شایستگی های او در تمام ساحت های وجودی وی کمک 

       اشاره

به لحاظ ویژگی و نیاز انسانی، مقولۀ عدالت همواره موضوع محوری تمامی ادیان الهی، مکاتب 
و نظریات فلسفی، علمی و اجتماعی بوده است. تعلیم وتربیت باکیفیت از ابتدای دوران کودکی، 
به عنوان عامل تکوین و تعالی پیوستۀ هویت افراد، مؤثرترین عامل تحقق حداکثری عدالت در 
جوامع بشری محسوب می شود. دستیابی به عدالت فراگیر و یکپارچه در تمامی شئون جامعه، 
به عنوان شاخصۀ نظام معیار اسالمی، مسیری جز ارزش افزودۀ سرمایۀ انسانی ندارد. کودکان 
سرمایۀ بی بدیل کشورند و آموزش وپرورش پیش دبستانی راهکار تحقق عدالت آموزشی، گلوگاه 

عدالت تربیتی و مبنای عدالت اجتماعی است.

کلیدواژه ها: آموزش وپرورش پیش دبستان، عدالت آموزشی، عدالت تربیتی، سند تحول بنیادین، 
امر حاکمیتی، ابتدای کودکی

به لحاظ ویژگی و نیاز انسانی، مقولۀ عدالت همواره موضوع محوری تمامی ادیان الهی، مکاتب 
و نظریات فلسفی، علمی و اجتماعی بوده است. تعلیم وتربیت باکیفیت از ابتدای دوران کودکی، 
به عنوان عامل تکوین و تعالی پیوستۀ هویت افراد، مؤثرترین عامل تحقق حداکثری عدالت در 
جوامع بشری محسوب می شود. دستیابی به عدالت فراگیر و یکپارچه در تمامی شئون جامعه، 
به عنوان شاخصۀ نظام معیار اسالمی، مسیری جز ارزش افزودۀ سرمایۀ انسانی ندارد. کودکان 
سرمایۀ بی بدیل کشورند و آموزش وپرورش پیش دبستانی راهکار تحقق عدالت آموزشی، گلوگاه 

کلیدواژه ها: آموزش وپرورش پیش دبستان، عدالت آموزشی، عدالت تربیتی، سند تحول بنیادین، 
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می کنــد. بنابراین، عدالت تربیتی یعنی عدالتی که به تربیت در 
همۀ ساحت های شش گانۀ زیســتی ـ بدنی، علمی ـ فناوری، 
زیبایی شناختیـ  هنری، اجتماعیـ  سیاسی، اعتقادیـ  اخالقی 
و اقتصادِی وجودی انسان بپردازد؛ مبتنی بر فلسفۀ تعلیم وتربیت 
اسالمی و با هدف تحقق شجرۀ طیبه. برای تحقق عدالت باید به 
همۀ ابعاد وجودی انسان در کنار هم توجه شود؛ به نحوی که از 
طریق رشد متعادل و متوازن، هیچ بُعدی به دلیل حاکمیت ابعاد 

دیگر فراموش نشده باشد.
 عدالت تربیتی زمانی محقق می شــود که عدالت آموزشی و 
فرصت یادگیری برای رشد همه جانبۀ مخاطب فراهم باشد. اگر 
نظام آموزش وپرورش بتواند این فرصت یادگیری را ایجاد کند و 
یک انسان چندبعدی تربیت کند، می توان گفت عادالنه برخورد 
کرده اســت. اما اگر در هر بُعدی کم بگذارد، به انسان بی عدالتی 

شده، زیرا اجازۀ رشد همه جانبه از او گرفته شده  است.

درهم تنیدگی عدالت، فرهنگ و تربیت
 وفــق پیام مقــام معظم رهبری2، باید اذعــان کنیم که در 
دهۀ پیشــرفت و عدالت، نمرۀ مطلوبی در باب عدالت به دست 
نیاورده ایم. بر این مبنــا دو مقولۀ »اقتصاد و فرهنگ« در صدر 
اولویت های کشــور اعالم می شــود تا از طریق تیمار و تقویت 
این دو شــاهپر تضعیف شدۀ محور توسعه، بدنۀ کهن مرز و بوم 
ایران اسالمی را در بلندای افتخاری مقتدرانه، همچنان جاودانه 
مستحکم کرد. شاید با استمرار تحول ملی، محور تحول فراملی و 

مشاهدۀ طلوع و استقرارِ مصداق تام عدالت مهیا شود!
 اولویت فرهنگ در توسعۀ عدالت را می توان معادل با تحقق 
عدالت فرهنگی برشــمرد. بررسی تحلیلی مبین این است که 
گلوگاه تحقق عدالت فرهنگی، توســعه و تعمیم عدالت تربیتی 
در کشور است. بنابراین، عدالت فرهنگی به گونه ای جدانشدنی، 
با عدالت تربیتی و عدالت آموزشــی گره  خورده است. آموزش 
به طورکلی مؤلفه ای فرهنگی است و مقولۀ آموزش وپرورش در 
بستر فرهنگ جامعه تداوم دارد؛ به نحوی که میان نظام آموزشی 

با فرهنگ جامعه داد و ستدی مستمر و نهادینه وجود دارد.

 وضعیت اجرای عدالت تربیتی
بــا توجه به وظیفــۀ حاکمیتی دســتگاه تخصصی متولی 
تعلیم وتربیت عمومی و همگانی در کشــور و حســب قوانین و 
اســناد مصوب، وزارت آموزش وپرورش مسئول سیاست گذاری، 
برنامه ریــزی، هدایت و نظارت در خصوص توســعۀ عدالت در 
حوزۀ آموزش وپرورش )تربیت( اســت. بر این مبنا، مقام معظم 
رهبری طی سیاست های ابالغی تحولی و سیاست های ابالغی 
برنامۀ ششم توسعه، در ایجاد تحول بنیادین در آموزش وپرورش 
کشور از طریق اجرای سند مذکور توصیۀ مؤکد و مکرر داشته اند. 
شاید در شــرایط فعلی یک تعریف کاربردی که بتوان در حوزۀ 
آموزش وپــرورش ارائه داد، تعادل و توازن فرصت های یادگیری 

برای همه اســت. هر کودک3 متناسب با ظرفیتی که دارد، باید 
فرصت یادگیری داشته باشد و تا جایی که فرصت و استعداد او 
اقتضا می کند، رشد کند. اگر چنین شرایطی برای جامعه ایجاد 
شود، در واقع اصل عدالت رعایت و تعمیم یافته است، زیرا تحقق 
عدالت تربیتی مستلزم عدالت آموزشی و فراهم  شدن دسترسی به 

آموزش وپرورش باکیفیت برای تمامی کودکان است.
 در نظام آموزش وپرورش شــاخص ها و مؤلفه هایی به عنوان 
مصداق های عدالت آموزشی تعیین شده اند و در منابع به صورت 
طبقه بندی شــده وجود دارند. ازجملۀ آن ها می توان به نســبت 
دانش آموز به معلم یا نسبت دانش آموز به فضا یا تراکم دانش آموز 
به کالس اشاره کرد. همۀ این ها شاخص های توزیع عدالت در 

آموزش وپرورش هستند.
 با وجود آنکه سند تحول، عدالت تربیتی را برای تمامی گروه 
هــدف و در دو بعد کّمی و کیفی تبیین کرده اســت، گاهی از 
عدالت به معنای توزیع مســاوی امکانات و منابع یاد می شود. 
در حالی که عدالت آموزشی را دسترسی نابرابر به آموزش تعریف 
می کنند تا نظام آموزش وپرورش، متناســب بــا این نابرابری، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی کند. به همین دلیل، در عمل عدالت 
به ســطح میزان توزیع منابع و امکانات، آن هم برای گروه های 
هدف انتخابی و نه همۀ مخاطبان سند، تقلیل می یابد. این نوع 
عدالت، حتی اگر محقق هم شــود، ظاهری است و در متن آن 
بی عدالتی موج می زند؛ چرا که در تقسیم عادالنه و نه مساوی، 
امکانات آموزشــی و فرصت یادگیری در قالــب ابعاد کیفی و 

فرهنگی مهم است.
 

پیشنهاد عملیاتی تحقق عدالت تربیتی
در وضع موجود، تحقق عدالت تربیتی نیازمند اقدامات استمراری 
و استقراری به طور هم زمان اســت. اولین گام به  سوی تحقق 
حداکثری عدالت در اســتمرار اقدامات جاری، داشتن برخوردی 
ناعادالنه و جبرانی به مباحث، مناطق و مخاطباِن مغفول مانده 
در عدالت تربیتی است. برای مدتی باید توزیع نامتعادل امکانات 
و همۀ منابع عدالت معنا شــوند و با توجه به زیرســاخت های 
اولیه ای که در طول زمان بســیار نامساوی شکل گرفته است، 
هیچ توزیعی مساوی انجام نشود. پس از به تعادل رسیدن نظام، 
حسب تحلیل جامع وضعیت موجود و هدف گذاری های برنامه ای 
مبتنی بر آمایش سرزمینی، توزیع متناسب، متوازن و متعادل منابع 

و امکانات آموزشی، انسانی، ساختمان و تجهیزات انجام شود.
 تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع پیشــرفت و عدالت با 
اولویت فرهنگ و اقتصاد خطاب به مرجع مقننۀ کشور، حاکی از 
میزان اهمیت قوانین در این عرصه است. بررسی مصوبات موجود 
در حوزۀ عدالت تربیتی مبین این است که با وجود تبیین دقیق و 
صریح قوانین، سیاست ها، راهبردها، اهداف و راهکارهای عملیاتی 
ذیل اســناد و قوانین، پس از سالیان طوالنی، برخی از مصوبات 
همچنان صرفاً در حد همان مصوبه باقی مانده اند و اقدام عملیاتی 

تحقق عدالت 
تربیتی مستلزم 
عدالت آموزشی 

و فراهم  شدن 
دسترسی به 

آموزش وپرورش 
باکیفیت برای 

تمامی كودكان 
است
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برای کاربست آن ها انجام نشده است.
بنابراین، اجرا نشدن مصوبات و قوانین موجود به صورت کامل 
یا ناقص، بخش مغفول دیگری در مســیر توسعۀ عدالت است 
که باید در جایگاه درســت خود استقرار یابد. در این مورد، اولین 
گام مؤثر، تدوین فهرســتی از مصوبات مرتبط با تحقق عدالت 
تربیتی، مندرجات سند تحول، اقدامات جاری و نیازهای اصالحی 
و اجرایی استقرار مصوبات قانونی است. حسب اولویت های زمانی 
و تحلیل وضعیت موجود، عملیاتی کردن بند دوم سیاست های 
تحولی ابالغی مقام معظم رهبری، مبنایی ترین اقدام در اولویت 

فرهنگی کشور به شمار می آید.
 بر این مبنا، »ارتقای جایگاه آموزش وپرورش به مثابۀ مهم ترین 
نهاد تربیت نیروی انســانی و مولد سرمایۀ اجتماعی و عهده دار 
اجرای سیاســت های مصوب و هدایت و نظارت بر آن )از مهد 
کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه( به عنوان امری حاکمیتی«، 

ضروری است.

میزان تحقق عدالت تربیتی در دوره های تحصیلی
چهار دورۀ تحصیلی پیش  از دبستان، دبستان و متوسطه  اول 
و دوم همگی دوره هایی رســمی هستند. طبق قوانین موجود، 
حضور کودکان و نوجوانان دو دورۀ دبســتان و متوسطۀ اول در 
مدرسه الزامی است  و در دو دورۀ پیش دبستانی و متوسطۀ دوم 
حضور اختیاری است. به تأکید قوانین و سیاست تحولی ابالغی، 
آموزش وپرورش تمامی دوره ها، از مهدکودک و پیش دبستانی تا 
دانشگاه، به عنوان امری حاکمیتی، نیازمند توجه و ارتقای جایگاه 
است و قاعدتاً هر دوره متناسب با میزان تأثیرپذیری مخاطب و 
اثرگذاری دستگاه در تربیت نهادینۀ سرمایۀ اجتماعی مورد توجه 

قرار می گیرد.
برخورد جبرانی با مغفول مانده ها در حوزۀ عدالت تربیتی باید در 
سطوح ملی، منطقه ای و فردی تبیین شود و حسب نتایج اقدامات 

جبرانی الزم انجام گیرد. محورهای اقدامات عبارت اند از:
    میزان امکانات، فضا، تجهیزات، منابع آموزشــی و انسانی 

تخصیص یافته به هر دوره، با توجه به تعداد مخاطب هدف؛
  میزان امکانات، فضا، تجهیزات، منابع آموزشی و انسانی مورد 

نیاز هر دوره، با توجه به تعداد مخاطب هدف؛
  میــزان دسترســی مخاطب هــدف هر دوره بــه حداقل 

آموزش های مورد نیاز؛
  میزان برخورداری مخاطب هدف هر دوره به آموزش وپرورش 

باکیفیت؛
   میزان اثربخشــی کارکردهای فرهنگی و هویت  محور هر 

دوره بر شیوۀ زندگی فردی و اجتماعی مخاطب هدف؛
  میــزان بازدهی شــناختی، ذهنی، اجتماعــی، اقتصادی و 

توسعه ای هر دوره براساس مخاطب هدف؛
   میزان اثربخشی مداخالت تربیتی هر دورۀ تحصیلی در رشد 

متوازن و همه جانبه و سالمت محور مخاطب هدف.

خالصه اینکه
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با تأکید بر عدالت تربیتی، 
ترسیم کنندۀ ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و 
فناوری در سطح منطقه، با هویتی اسالمی انقالبی، الهام بخش 
جهان اسالم همراه با تعاملی ســازنده و مؤثر در عرصۀ روابط 
بین المللی در افق 1404 است. امام علی)ع( گلوگاه اصلی تحقق 

این سیادت همه جانبه را معرفی کرده اند:
    تعلّموا العلم صغارا، تسودوا به کبارا: در خردسالی علم 
بیاموزید تا در بزرگ سالی به برتری و سیادت و آقایی نائل شوید 

)ابی الحدید، 649ق :267(.
    من لم یتعلّم فی الّصغر لم یتقّدم فی الکبر؛ کســی که 
در کوچکی تحصیل علم نکند؛ در بزرگ ســالی، تقّدم اجتماعی 

نخواهد داشت )آمدی، 1429ق: حکمت 8937(.
بر این مبنا و به تأکید آیات و روایات الهی، یافته های پژوهشی و 
مستندات حوزه های متعدد علمی و اجرایی داخلی و خارجی، دورۀ 
تحصیلی پیش دبستان معروف به »دوران طالیی«، مؤثرترین 
دورۀ آموزش وپرورش افراد انســانی است. فرصتی بی بدیل که 
هرگز و به هیچ وجه جبران شدنی نیست! اسناد و قوانین پشتیبان 
اجرایی این دوره ، الزم و البته ناکافی هســتند. دوران ابتدایی، 
اولویت سند تحول بنیادین است. عالی ترین مقام کشور اهمیت 
ایــن دوران را به کمال تبیین کرده اند. لیکن همچنان کودکان 
پیش دبســتانی در بهره مندی از حق حاکمیتی آموزش وپرورش 
باکیفیــت مغفول مانده انــد. با توجه به تبییــن صریح قوانین، 
سیاست ها، راهبردها، اهداف و راهکارهای عملیاتی اسناد مصوب 
کشــور، تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش زمانی محقق 
می شــود که از بنیادی ترین دورۀ تحصیلی، یعنی دورۀ پیش از 
دبستان، آغاز شود. به نظر می رسد تحقق حداکثری عدالت تربیتی 
صرفاً نیازمند عزم ملی و جدی، طبق برنامۀ عمل جامع و تحت 

مدیریتی یکپارچه و مقتدر است.

پی نوشت ها
1. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی. 1390
2. پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به  کار مجلس یازدهم. 7 خرداد 1399

3. طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جمهوری اســالمی ایران، طفل 
فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده و نوجوان هر فرد زیر هجده سال 
کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. بر این مبنا، بازۀ سنی 
قانون کشور با تعریف کنوانسیون حقوق کودک معادل است که به کلیۀ افراد 

انسانی زیر 18 سال، کودک اطالق می شود.
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شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در بیانی آهنگین شکل گرفته 
است. شنیدن آن نیز عاطفه و تخیل را تحریک می کند. مادرانی که در دوران 
بارداری برای فرزندانشان الالیی می خوانند، بچه های آرام تری دارند. زمانی 
که صدای مادر به صورت آهنگین به گوش کودک برسد، عواطف مثبتی را 
در وجود او ایجاد می کند. حتماً متوجه شده اید که کودک، قبل از حرف زدن، 
آوازخواندن را یاد می گیرد، بدون آنکه بداند آواز خواندن چیست. گاهی ممکن 

است کلماتی را آوازمانند بخواند و به ترانه تبدیل کند. 
شعر خواندن، پیشرفت زبانی کودک را در پی دارد و گنجینۀ واژگان کودک 
را وســعت می بخشد. »بامن حرف بزن« و »با من بازی کن«، دو خواستۀ 
کودک از والدین اســت. او می خواهد سرگرم باشد و لذت ببرد. شعرخواندن 

می تواند این نیاز را برآورد. 
کودکان به طور طبیعی کنجکاو و جست وجوگرند. با کمک شعر می توان 
به این نیاز کودکان پاسخ داد و این حس را در آن ها تقویت کرد. شعرخواندن 
قوای شناختی و کالمی کودکان را نیز رشد می دهد و مانند سایه، تا آخر عمر 
آن ها را همراهی می کند. همچنین، قدرت زیادی در ساختن دیدگاه آن ها 
نسبت به زندگی حال و آینده دارد. در این مقاله سعی شده با توجه به اهمیت 

شعر و شعرخوانی، به این موضوعات پرداخته شود:
1. انواع خواندن و انواع لحن برای خواندن اشعار چیست؟

2. شیوه های خواندن شعر در دورۀ پیش دبستان چگونه است؟

خواندن و انواع لحن  در شعرخوانی
 خواندن ترجمۀ مستقیم نمادهای نوشتاری به فکر یا گفتار است. به عبارت 
دیگر، انتقال کدهای تصویری به ذهن و تبدیل آن ها به کدهای صوتی است.

خواندن متن شامل متون نظم و نثر است. در خواندن متون رعایت چند 
مورد ضروری اســت: 1. آهنگ؛ 2. لحِن کالم؛ 3. مکث و درنگ؛ 4. تکیه: 
تکیه فشــاری آوایی است که روی هجاهای کلمه ایجاد می شود و موجب 
برجسته شدن هجاهای کلمه می شود. در مورد کلمات چند هجایی باید توجه 
کنیم که با تکیه در معنی کلمه تغییر ایجاد می شود. مثال: کلمۀ »ولی« به 
معنی سرپرست و به معنی اما؛ 5. ایستگاه های آوایی: جاهایی که سخن نیاز 
به قطع و وصل و کشــش های آوایی دارد. به عبارتی زیر و بم کلمات باید 

رعایت شود؛

لحن:  یعنی آوای خوش و موزون، نوا، کشــیدن صدا یا اجتماع حالت های 
صداهای مختلف. لحن، نحوۀ خواندن و بیان کردن جمالت است با توجه به 

شرایط موجود و فضای حاکم بر جمله و کل متن.
انواع خواندن: 1. صامت خوانی؛ 2. مستقل خوانی؛ 3. خطابی.

انواع لحن
۱. ستایشی: ستایش مخصوص خداست و شاعر یا نویسنده در آن خداوند 
را به خاطر آفرینش بی همتا، قدرت بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. لحن 
کالم در این متن ها در عین تواضع و فروتنی کمی مالطفت آمیز است، اما 
وجه قالب آن تواضع در چارچوب ادب و همراه با صمیمیت است. آفرین جان 
آفرین پاک را ٭ آنکه جان بخشید و ایمان خاک را/ عرش را بر آب بنیاد او 

نهاد ٭ خاکیان را عمر بر باد او نهاد ... )عطار نیشابوری(
2. نیایشــی: در لحن چنین متن هایی باید تضرع و اظهار نیاز به درگاه 
خداوند محسوس باشد. متن در نهایت خاکساری خوانده می شود. باید بدانیم 
در مقابل چه عظمتی قرار گرفته ایم. ای خدا ای فضل تو حاجت روا ٭ با تو 
یاد هیچ کس نبود روا / این همه ارشاد تو بخشیده ای ٭ تا بدین بس عیب ما 

پوشیده ای ... )مولوی(
3. مدحی: مدح نوشــته ای است دربارۀ انســان، که شاعر از طریق آن، با 
کوچک تر دانستن خود در مقابل ممدوح ، مطالبی بیان می کند. متن مدحی 
نســبت به مدح ستایشی صالبت و استواری دارد و بنا بر میزان مدح، اوج و 
فرود می یابد. محمد کافرینش هست خاکش ٭ هزاران آفرین بر جان پاکش/ 
چراغ افروز چشم اهل بینش٭ طراز کارگاه آفرینش/ سر و سرهنگ میدان 
وفا را ٭ سپه ساالر و سرخیل انبیا را / ریاحین بخش باغ صبحگاهی٭ کلید 

مخزن گنج الهی )نظامی گنجه ای(
4. تعلیمی: این لحن سعی می کند با گویشی آرام و آهسته، در دل شنونده 
نفوذ کند و نکات خوِب زیستن را به مخاطب خود القا کند. نویسندۀ این گونه 
متون، خود را به جای انســانی آگاه می گذارد و از زبان او که بیشتر شبیه به 
پدران و معلمان دلسوز است، با مخاطب خود سخن می گوید. ز خاک آفریدت 
خداوند پاک ٭ پس ای بنده افتادگی کن چو خاک/ حریص و جهان سوز و 

سرکش مباش ٭ زخاک آفریدندت آتش مباش )سعدی(
5. روایی داستانی: این لحن همۀ حکایات، قصه ها و داستان های دیگر 

فاطمه محمدرضایی
كارشناسارشدمدیریتآموزشی،عضوكمیته

تولیدمحتوایپیشدبستاناستانقم
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را در بــر می گیرد. به مجنــون گفت روزی 
عیب جویی ٭ که پیدا کن به از لیلی نکویی / 
که لیلی گرچه در چشم تو حوری است ٭ به 
هر جزوی ز حسن او قصوری است ... )وحشی 

بافقی(
6. عاطفی: گسترده ترین حوزۀ ادبیات است 
و در نهایت لطافت و ظرافت ادا می شود. در 
جایی که باید شدت احساس خویش را نشان 
دهیــم، کالم کشــیده و خوش آهنگ بیان 
می شود. جوشانده ای بیار و برایم دوا بریز ٭ 
افتادم از نفس به اتاقم هوا بریز / عطر صدای 
نازک خود را به روی من ٭ از البه الی پنجرۀ 

نیمه وا بریز )محمدرضا حسینی(
7. حماســی: این گونه متون، در نهایت 
صالبــت و اســتحکام، بســیار پرطنین و 
پرطمطراق ادا می شوند. خواننده باید بکوشد 
مخاطبــش را به شــجاعت وادارد و او را به 

هیجان آورد. قافیه و ردیف در شــعر حماسی تکیه گاه کالم است و با طنین 
بیشتری ادا می شود. حرف چرخشی »ر«، به خصوص اگر مشّدد باشد، پرفشار 
و کوبنده تلفظ می شود. شــاهنامه عالی ترین نمونه برای به کارگیری لحن 

حماسی است.

شیوه های اجرای شعر در دورۀ پیش دبستان
  اجرای گام به گام: در این روش مربی ابتدا با تمرین و خواندن یک تا 
دو بیت از شعر شروع می کند. به کودک می گوید هر قسمت را به خوبی گوش 
و بالفاصله بعد از او تکرار کند. مصرع اول را می خواند و کودک تکرار می کند. 
مصرع دوم را می خواند و کودک تکرار می کند و بدین ترتیب تا پایان شعر. در 

مرحلۀ دوم دو بیت دو بیت. در مرحلۀ سوم سه بیت سه بیت.
   اجرای با ریتم: مربی می تواند با خواندن شــعر همراه موســیقی و 

همچنین ریتمیک خواندن آن، ذوق کودک را برانگیزد. 
   آمــوزش تصویری: در این روش، مربی توجه کودک را به تصویر 
جلب می کند و کودک با نگاه کردن به تصویر، شعر می خواند. در این روش، 
تصویرها در مغز کودک، مانند تصویرهای لوح فشرده یا حافظۀ فلش، ذخیره 

می شود و کودک آن ها را به خاطر می سپارد و هیچ گاه از یاد نخواهد برد.
   اجرای نمایشــی و ایفای نقش: در ایــن روش مربی کودک را 
تشویق می کند شعر را به صورت نمایش اجرا کند. کودک باید در انجام این 
حرکات نقش های گوناگون را به طور عملی تجربه کند. کودک در این نوع 

بازی از تمام حس های خود بهره می گیرد.
   اجرای گروهی: در این روش ابتدا مربی شعر را برای کودکان می خواند 
تا آن ها با محتوا و وزن شعر به صورت شنیداری آشنا شوند. سپس مربی با 
زدن ضربه های متناسب با وزن شعر روی میز، از آن ها می خواهد با دست زدن 

منظم، شعر را هم خوانی کنند.

شعر و مربیان دورۀ پیش دبستان
برای هر مربی آگاه و آشنا به عالَم شعر، شعرشناس و شعرخوان، توجه به 

نکات زیر ضروری است:
1. قبل از رفتن به کالس، شعرها را انتخاب کند. شعرهای مناسب کودکان 
را می توان با چنین معیارهایی انتخاب کرد: الف( تناســب شعر با گروه سنی 
کودکان؛ ب( توجه کافی شعر به نیازهای عاطفی، حسی، فرهنگی، اجتماعی، 
فردی و بومی؛ ج( رعایت ذوق وســلیقۀ کودک، زبان طنز و عنصر نشاط و 

شادمانی. 
2. جاذبه های موسیقایی در شعر نقش اول را ایفا می کنند و کودکان ابتدا با 

را در بــر می گیرد. به مجنــون گفت روزی 
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شکل و ظاهر اثر ارتباط برقرار می کنند. لذا الزم است مربیان در خواندن شعر 
به موسیقی آن و در خواندن شعرها به ریتم و آهنگ آن توجه زیادی کنند.

3. مربی باید نســبت به اکثریت قریب به اتفاق کتا ب های شــعر کودک و 
نوجوان اشراف داشته باشد و قبل از خواندن شعر برای کودکان، شعرها را نزد 

خود خوانده و در خوانش آن ها تسلط کافی داشته باشد.
4. مربی شــعر را چند بار برای کودکان یا به صورت معمولی، مبتنی بر ریتم 
و آهنگ موزون و یا به صورت دکلمه و رعایت کشــش هجاها و مصوت ها، 

بخواند.
5. پس از خواندن شــعر، مربی از کودکان بخواهد دربارۀ شعر و مفهوم آن 

صحبت کنند.

6. به کودکان بیاموزد که ســرایندۀ شعر کیست و به 
تصویری که برای شعر در نظر گرفته شده، توجه کنند.

جمع بندی 
این مقاله با هدف آشنایی مربیان با شعر کودک و شیوه های اجرای شعر 
و تأثیر شعر در زندگی کودک در دورۀ پیش دبستان تهیه شده است. از آنچه 
گفته شد دریافتیم، شعر ســفر عاطفی بسیار جالبی است که در آن کودک 
رویاها و احساس های خویش را بازمی یابد و نشانه های غم و شادی، هراس 
و نفرت خویشــتن را می بیند. شعر دریافت های تازه ای از جهان پیرامون به 
کــودک می دهد و به او کمک می کند از زاویه ای نو و با احساســات عالی 
به جهان بنگرد. شعر حساســیت کودک را نسبت به ارزش های انسانی - 
اخالقی و نیازها و احساسات دیگران گسترش می دهد و ذهن او را با احساس 
همدردی نسبت به دیگران آشنا می کند. شعر نیروی تخیل کودک را تقویت 
می کند و به او فرصت می دهد فراتر از واقعیت های موجود به زندگی بنگرد 
و آرزوهای بزرگ را در تخیل حس کند. چون واژگان شعر موزون و آهنگین 
هستند، کودک را تشویق می کنند با واژه ها بازی کند. نتیجۀ این فعالیت، لذت 
بردن از زبان و گسترش دامنۀ واژگان در ذهن کودک است و کمک می کند 
در برقراری ارتباط با دیگران موفق تر باشــد. لذا الزم اســت مربیان عزیز و 
دلسوز با شیوه های اجرای شعر آشنا شوند وتأثیرات شعر را در دنیای کودکی 

کودکان بشناسند.
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 .www.tebyan.net .۷. گرما رودی، ســید علی (۱۳۹۷). مهارت شعر خوانی
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در شــمارۀ قبل به موضوع مدرســۀ تلویزیونی ایران و آموزش نوآموزان 
پیش دبستانی در این برنامۀ تلویزیونی پرداخته و ابعادی از آن بررسی شد. در 
این شــماره نیز بعد دیگری از برنامه ریزی آموزش ها در این مدرسۀ مجازی 

نقد و بررسی می شود.
 در برنامه ریزی های درسی و به ویژه اجرای آن ها، توجه به ارکان برنامه از 
جمله هدف های آموزشی، روش ها و محتواهای درسی، شیوه های ارزشیابی و 
فضای یادگیری ضروری است. بدون در نظر گرفتن آن ها ممکن است اجرای 

برنامۀ آموزشی به نتیجۀ مطلوبی نینجامد.
همچنین و با توجه به اینکه برنامۀ آموزشی دورۀ پیش دبستانی محتوایی 
غیرمتمرکز دارد، در طراحی و اجرای برنامه های مدرسۀ تلویزیونی، تکیه بر 
محتوایی که بتواند در سراسر کشور مورداستفاده قرار گیرد، محل تردید است. 
برای حل این مســئله ناچار باید به ســایر ارکان و ابعاد برنامۀ درسی تکیه 
کرد تا برنامه ای کاربردی و قابل استفاده برای کل کشور تولید شود؛ چرا که 
همســویی و حمایت برنامۀ آموزشی در ســطح ملی، با محتوا و روش های 
آموزشــی مدرسه های شهرها و روستاهای دور و نزدیک و ارائۀ الگو و مدل 

عملیاتی برای آن ها ضرورت دارد.
 بنابراین، برنامه ریزان آموزشی مدرسۀ تلویزیونی ایران، هدف های آموزشی 
و حدود انتظارات و استانداردهای عملکردی ذیل اهداف را که نقطۀ مشترک 

برنامۀ آموزشی و پرورشی رسمی این دورۀ تحصیلی است، به عنوان مبنایی 
مناسب برای طراحی روش ها و فعالیت های محتوایی قرار داده اند و بر اساس 

آن برای برطرف کردن نیازهای آموزشی نوآموزان می کوشند.
 هدف های پیش دبستانی که در یازده حوزه تدوین و در سال های گذشته 
ابالغ  شده اند، نگاهی به نسبت جامع به فرایند رشد کودک دارند و در طراحی 
الگوی آموزشی رایج در کشور، بر اساس آن ها، به رشد ابعاد شخصیتی کودک 
و رفع نیازهای او و همچنین رشد مهارت های گوناگونی در حوزه های جسمی، 

حرکتی، عاطفی، ذهنی، دینی و اجتماعی توجه شده است.
 از آنجا که فرض برنامه ریزان تعلیمی و تربیتی در سطح ملی بر این است 
که محتوای آموزشــی غیرمتمرکز استان ها، بر اساس همین اهداف شکل 
مي گیرد بر این اهداف می توان به عنوان نقطۀ مشترک برنامه های آموزش 
مدرسه ها تکیه کرد و با ارائۀ مدلی جدید از تولید محتوا، گام هایی در توسعۀ 
فرایندهای یادگیری برداشــت. کاری که مدرسۀ تلویزیونی ایران در اجرای 
آن به نسبت موفق بوده و توانسته است در میان خانواده ها و مربیان و حتی 
نوآموزان جایگاه مناســبی برای خود باز کنــد و الگویی عملی برای دوران 

آموزش های مجازی و حتی آموزش های پساکرونایی ارائه دهد.
 در این شیوۀ اجرایی، بر خالف روش های مرسوم، در طراحی محتوا از تم 
و زمینۀ واحدی استفاده  نشده و تدوین محتوا و فعالیت های آموزشی با آزادی 

حمیدرضا محمدبیگی
کارشناسمسئولآموزشپیشدبستانیودوره
اولابتداییادارهکلآموزشوپرورششهرتهران

گامی نوین در ارائه محتوای تربیت و یادگیری ویژه پیش دبستانی ها

عملیاتی برای آن ها ضرورت دارد.
 بنابراین، برنامه ریزان آموزشی مدرسۀ تلویزیونی ایران، هدف های آموزشی 
و حدود انتظارات و استانداردهای عملکردی ذیل اهداف را که نقطۀ مشترک 

در شــمارۀ قبل به موضوع مدرســۀ تلویزیونی ایران و آموزش نوآموزان 
پیش دبستانی در این برنامۀ تلویزیونی پرداخته و ابعادی از آن بررسی شد. در 
این شــماره نیز بعد دیگری از برنامه ریزی آموزش ها در این مدرسۀ مجازی 
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عمل بیشتری صورت می گیرد. در نتیجه، رهایی از محدودیت های روش های 
مرسوم زمینه محور، راه را برای بروز خالقیت ها و تولید فعالیت های متنوع و 

پویا باز می کند.
 مربیان و پشتیبانان برنامه های آموزشی پیش دبستانی مدرسۀ تلویزیونی 
ایران برای تدوین طرح آموزشــی خود، اهــداف را به مفاهیم و موضوعات 
ریزتری تقسیم کرده اند و با برقراری شبکه ای منسجم از مفاهیم، ارزش ها 
و توانایی ها، فعالیت های مرتبط و متناســب با نیازهای آموزشی نوآموزان را 
تولید می کنند. شاکلۀ طرح آموزشی هر برنامۀ تلویزیونی بدین ترتیب شکل 
می گیرد. در این فرایند، خالقیت و نوآوری نقشی پررنگ دارد و کلید موفقیت 

برنامه محسوب می شود.
 ارائۀ برنامه ای کاربردی و پویا همراه با توالی و تداوم آن، کاری بســیار 
پیچیده و فنی است و دقت نظر بسیاری می طلبد، چرا که محتوای هر موضوع 
در هر برنامۀ تلویزیونی، مستقل از برنامه های دیگر شکل می گیرد و تولید 
محتوا نیز روزانه انجام می شــود. لذا توجه به تدوین و شکل گیری محتوا بر 
اساس الگوهای عملی استاندارد، موضوعی است که نمی توان نادیده گرفت.

 از محاسن دیگر برنامۀ آموزشی مدرسۀ تلویزیونی، گفت وگوی مربیان 
با اولیــای نوآموزان و توجیه و آموزش آن ها نســبت به اهــداف برنامه و 
فعالیت هاست که از روال های ثابت هر برنامه به شمار می رود. چرا که به زعم 

بسیاری از صاحبان خرد و اندیشه، کودک پیش دبستانی در ایام آموزش های 
مجــازی کنونی و به ویژه در ماه های اول آن، قادر به اســتفادۀ مســتقل از 
برنامه ها نیست و حضور والدین و پشتیبانی آن ها از کودک و ایجاد انگیزه در 

او ضرورتی انکارناپذیر است.
 ازاین رو، برنامه های مدرســۀ تلویزیونی ایران، با ارائۀ برنامه های متنوع 
و پویا و اســتفاده از فعالیت های جذابی چون قصــه، بازی، نمایش خالق، 
کاردستی و ارائۀ تکالیف مهارت محور تکمیلی برای انجام در منزل، و ایجاد 
امید و نشاط در نوآموزان و خانواده ها، نظر مسئوالن نظام آموزشی را به خود 
جلب کرده و حتی واکنش مثبت نمایندگان مجلس را هم در پی داشته است.

 البته گفتنی است، هیچ برنامۀ زندۀ تلویزیونی، با زمان محدود و هر چند 
موفق، قادر نخواهد بود خأل ناشی از تشکیل نشدن کالس های حضوری 
را جبــران کند. بنابراین، باید ضمن حفظ و تقویت مدرســۀ تلویزیونی، به 
جریانی اندیشــید که در تکمیل برنامه های آموزشی تلویزیون، فاصلۀ بین 
کیفیت مدرســۀ حضوری و مجازی را کاهش  دهد و حداقل های موردنیاز 
را فراهم  آورد. شــاید در این میان طرح ملی پوشــش سراسری و رایگان 
نوآموزان پیش دبستانی و ارائۀ آموزش های مکمل در شبکۀ شاد بتواند ضمن 
تکمیل آموزه های ارائه شــده در تلویزیون و هم راستایی با آن، از اثربخشی 

الزم برخوردار باشد.

نوآموزان پیش دبستانی و ارائۀ آموزش های مکمل در شبکۀ شاد بتواند ضمن 
تکمیل آموزه های ارائه شــده در تلویزیون و هم راستایی با آن، از اثربخشی 

بسیاری از صاحبان خرد و اندیشه، کودک پیش دبستانی در ایام آموزش های 
مجــازی کنونی و به ویژه در ماه های اول آن، قادر به اســتفادۀ مســتقل از 
برنامه ها نیست و حضور والدین و پشتیبانی آن ها از کودک و ایجاد انگیزه در 
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شوند:

 مجله هــای عمومــی و تخصصــی رشــد بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهیه و منتشر می شوند. 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی  رشد مدرسه فردا    رشد آـم
  رشد معلم   رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد مدیریت مدرسه 

مجله هاي تخصصی بزرگ سال

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي  رشد آموزش پيش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شيمی  رشــد آموزش علوم اجتماعی 
 رشــد آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش  رشــد آموزش فيزیك   رشد آموزش هنر 

  رشد آموزش خانواده  رشد برهان متوسطه دوم 

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله های دانش آموزی متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 900/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 450/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن امور مشترکين:  490116 88  , 021-88867308 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 
   اگر قباًل مشترك مجلة رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد:
الف( مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب( واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست، و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

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

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

سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدایي ها
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بازی همچون نفس كشیدن برای كودك ضروری است زیرا در رشد 

همه جانبه جسمی، ذهنی و عاطفی و ... او بسیار مؤثر است. 



 محتوای کلیه کتاب های درسی از پایه اول تا پایه دوازدهم به تفکیک دوره وپایه
 ارائه کلیه شماره های مجالت رشد تخصصی تا خردادماه 1399

 راه اندازی سرویس پویش درس خانه ویژه اشتراک گذاری فیلم های درسی تولید معلمان
 معرفی کتاب های آموزشی و داستانی مناسب ومفید برای دوره ها و پایه های مختلف  تحصیلی


