
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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