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 چکیده
کاردانی تربیت مربی  موردی، طراحی چارچوب برنامه درسی دوره هدف این پژوهش کیفی از نوع مطالعه

ن اکنندگان بالقوه، سه گروه شامل متخصصدبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران بود. مشارکتپیش
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ی تربیت برنامه درس زمینه را در اطالع آشنایی و ترینها افرادی که بیششدگی از بین آناشباع قاعده رعایت با کانونی

 .جهت مصاحبه انتخاب گردیدند دبستانی داشتندمربی پیش
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 مقدمه
اجتماعی، از طریق تربیت فرزندان و ترین نهادهای آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم

نماید. به عبارت دیگر، ترقی و سزایی در بقاء و پیشرفت آن ایفا میسازان جامعه، نقش بهآینده

هایی است که در مدارس و مراکز آموزشی و ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتپیشرفت هر جامعه

 گیرد.  انجام میانی دبستدوره پیش ،های تحصیلی مختلف از جملهدر طی دوره

جدا شدن تدریجی کودکان از محیط خانه و آماده شدن  دبستانی دورهپیش در حقیقت، دوره

(. از نظر شورای 1391برای انس گرفتن با کودکان دیگر و آشنایی با کار در مدرسه است )صافی، 

شود که کودکان گروه سنی ای اطالق میدو ساله دبستانی به دورهپیش عالی آموزش و پرورش، دوره

دهد و در صورت عدم تأمین امکانات مورد های تربیتی قرار میسال را تحت پوشش برنامه 5و  4

ریزی و تألیف دبستانی دفتر برنامهساله بالمانع است )گروه پیشنیاز اجرای این دوره به صورت یک

 ،( این دوره1382دبستانی )پیش لعمل اجرایی دوره(. بر اساس دستورا1392های درسی، کتاب

ساله  4های سنی کودکان گروه های تربیتی ویژهای اختیاری است که به تفکیک شامل برنامهدوره

ای دبستانی دورهپیش هدور خالصه، طور به (.1385باشد )علیمردانی، ساله )آمادگی( می 5)نوباوه( و 

به  ورود برای که ساله است 5و  4 سنی هایگروه کودکان برای یهایآموزش غیراجباری و شامل

  .گیرندمی فرا اجتماع و مدرسه

کودکان که ای افزایش یافته است؛ چرازایندهدبستانی به شکل فپیش امروزه، توجه به دوره

به  ها در مدرسه تا حدود زیادیسازان هر جامعه هستند و موفقیت آنهای ارزشمند و آیندهسرمایه

اند. از این رو، بارور کردن ها قبل از ورود به مدرسه تجربه کردهرویدادهایی بستگی دارد که آن

نیازی برای ورود کودکان به مدرسه، اهمیتی دو چندان دبستانی، به عنوان پیشپیش های دورهآموزش

تواند فراتر از نمیی دارد. به عالوه، این موضوع کامالً مشخص است که کیفیت یک نظام آموزش

دبستانی ن و مربیان آن نظام باشد. بر این اساس، می توان چنین گفت که مربیان پیشکیفیت معلما

کنند ارائه آموزش مطلوب و در نتیجه کیفیت نظام آموزشی ایفا می نقش مهمی را در زمینه

( معتقدند که 2008) 3( و بیلییول1998) 2(. در همین راستا، سندرز و هورن2009، 1)ساووالینن

زمینه و کالس، ترکیب کالس، و یا پیش تر از هر عامل دیگری، از جمله اندازهکیفیت مربی بیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Savolainen 

2 . Sanders & Horn 

3 . Bailleul 
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کند )لیکوکو، ماتساتسو و آموز به افزایش دستاوردهای یادگیرنده کمک میمعلومات قبلی دانش

یت آموزش و تدریس وی دبستانی، برای بهبود کیف(. در حقیقت، تربیتِ مربی پیش2013، 1ناسونگو

 ن در هر دورهگردیده است که به طور کلی معلما به متربیان امری حیاتی است. امروزه مشخص

ترین تأثیر را بر پیشرفت یادگیرندگان دارند )سازمان همکاری و تحصیلی متغیرهایی هستند که بیش

ظر نگرفته باشند، محکوم ن را در ناصالحات آموزشی که تربیت معلما( و 2005، 2توسعه اقتصادی

(. به همین دلیل، 1998مدی و شکست هستند )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، آبه ناکار

ترین و مؤثرترین راه برای باال بردن کیفیت آموزش؛ بهبود و اصالح فرایندِ استخدام و تربیت مستقیم

 -ن است )دارلینگ وزشی معلمامهای آمعلم، همراه با توسعه ابزارهایی برای بهبود دانش و مهارت

بنابراین، کیفیت معلم در ارائه آموزش با کیفیت به یادگیرندگان امری بسیار مهم  (.2005، 3هاموند

دبستانی، این موضوع در این دوره اهمیتی است، و با توجه به شرایط خاص متربیان در دوره پیش

ماهر از طریق طراحی یک چارچوب برنامه یابد. لذا، توجه به تربیت مربیانی شایسته و مضاعف می

درسی مطلوب، برای موفقیت در زمینه آموزش و پرورش کودکان در این دوره، موضوعی است که 

  باید مورد پژوهش و مداقه قرار گیرد.

( 1991) 8(، اندرسون1980) 7(، ماتور1978) 6(، مولیرا1972) 5(، فافونوا1972)4همچنین، پراسر

آموزان، گونه بهبود معنادار در کیفیت آموزش دریافتی دانشدارند که هرظهار می( ا2003) 9و آیودو

کنند، وابسته است )لیکوکو و همکاران، ها ارائه میهایی که مربیان به آنبه شدت به کیفیت آموزش

های قبل از خدمت ارائه شده به مربیان دوره اهد پژوهشی، نشان از تأثیر آموزش(. شو2013

های مرتبط با آموزش و مراقبت از کودکان پیش نی بر کیفیت کار آنان در اجرای برنامهدبستاپیش

در بررسی پیشینه آموزش کودکان، نتایج اکثر تحقیقات نشان  (.271: 2000،  10دبستانی دارد )باربارا

ها دهند که سطوح باالتر تربیت مربیان، با کیفیت باالتر آموزش به کودکان و نیز مراقبت از آنمی

، 12ویلیام، ریدلی و ویکلیکروف، مک؛ دی2002، 11مرتبط است )بورچینال، کرایر، کلیفورد و هاوز

های (. یافته1994، 14؛ اسکار، ایزنبرگ و دیتر دیکارد1992، 13یلیپس؛ هاوز، وایتبوک و ف2000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Likoko, Mutsotso, & Nasongo

2. Organization For Economic Cooperation & 

Development (OECD) 

3. Darling-Hammond

4. Prosser 

5. Fafunwa

6. Mulira

7. Mathur 

8. Anderson 

9. Ayodo 

10. Barbara

11. Burchinal, Cryer, Clifford, & Howes

12. De Kruif, McWilliam, Ridley, & Wakely 

13. Howes, Whitebook, & Phillips

14. Scarr, Eisenberg & Deater-Deckard
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دهند که سطح تربیت ( نیز نشان می1997) 2( و فیلیپسن، بورچینال، هاوز و کرایر2000) 1پژوهش بلو

دبستانی ارتباط دارد. به همین ترتیب، نتایج پژوهش فیلیپس، مربیان، با کیفیت آموزش در دوره پیش

( نشان داده است که همبستگی مثبت و معناداری بین 2001)3شیمکارتنی و ابوتمکمکوس، اسکار، 

های دوران آموزی مربیان در زمینه آموزشسطح تربیت مربیان و کیفیت کالس درس و بین مهارت

 کودکی و کیفیت کالس درس وجود دارد. 

رتباط بین تربیت های انجام شده در زمینه ا( در مرور پژوهش2005) 4تاوت، زاسلو و بری

دبستانی با کیفیت کالس درس دریافتند که سطوح باالتری از تربیت مربیان، به ویژه مربیان دوره پیش

گردد، به طور کلی با کیفیت باالتر در تربیتی که در آن بر رشد و توسعه در دوران کودکی تأکید می

(. 2007، 5رایانت و همکارانکالس درس مرتبط است )ارلی، ماکسول، بورچینال، آلوا، بندر، ب

آوردهای ها، ارتباطی قوی را بین صالحیت و قابلیت مربیان، نتایج و دستبه عالوه، اکثر پژوهش

دهند. شواهد حاصل از مطالعات دبستانی و کیفیت کالس درس نشان میتحصیلی نوآموزان پیش

دبستانی در زش و پرورش پیشاثربخشی پروژه آمومختلف در شمال امریکا و نیز مطالعات پیرامون 

دوین شده برای انگلستان، همگی حکایت از اهمیت دانش و آگاهی مربیان پیرامون برنامه درسی ت

(. 2011، 6ها از سطوح رشدی کودک دارد )نادادبستانی و نیز دانش و درک آنآموزش در دوره پیش

دبستانی نیازمند برخورداری ( در پژوهشی دریافتند که مربیان پیش2012) 7الفلینالبمن، شارون و مک

از اطالعات کامل در زمینه رشد کودک، و نیز آگاهی از راهبردهای مختلف تدریس هستند تا بتوانند 

های آموزشی خود را متناسب با سطح رشدی نوآموزان سازماندهی نموده و انجام دهند. این فعالیت

گویی به آن را زی است که یک چارچوب مناسب برنامه درسی قابلیت پاسخموضوع همان چی

 داراست.

جامع علمی ـ کاربردی،  در حال، حاضر مؤسسات آموزش عالی کشور، از قبیل دانشگاه

آزاد اسالمی،  های دولتی، مراکز جهاد دانشگاهی، دانشگاههای علوم تربیتی در دانشگاهدانشکده

دبستانی، پرورش ای مختلف )از قبیل تربیت مربی دوره پیش..، تحت عناوین رشتهدانشگاه پیام نور و .

دبستان و دبستان، علوم تربیتی و ...( به طور مستقیم و دبستانی، آموزش و پرورش پیشکودک پیش

نمایند. این در حالی است که هر یک از دبستانی مییا غیرمستقیم اقدام به تربیت مربی در دوره پیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Blau 

2.  Phillipsen,Burchinal, Howes & Cryer 

3. Phillips, Mekos, Scarr, McCartney & Abbott-

Shim 

4. Tout,  Zaslow & Berry 

5.  Early, Maxwell, Burchinal, Alva, Bender,

Bryant et al. 

6.  Naudeau 

7. Lobman, Sharon & McLaughlin 
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های درسی قدیمی که در زمینه تربیت ها و مراکز مذکور کماکان برای تربیت مربی از برنامهشگاهدان

دبستانی  در آن دانشگاه یا مؤسسه وجود داشته است، استفاده کرده و برای روزآمدسازی مربی پیش

و  این برنامه با توجه به تغییرات فراوان صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش به طور کلی

المللی، ملی و محلی، اقدامات های بیندبستانی به طور خاص، در مقیاسآموزش و پرورش پیش

اند. با این اوصاف، طراحی یک چارچوب جامع و بومی در زمینه برنامه مؤثر چندانی را صورت نداده

ها یشرفتتواند به همسوسازی جریان تربیت مربی با پدبستانی، نه تنها میدرسی تربیت مربیان پیش

دبستانی و تغییرات اخیر در این حوزه و نیازهای نوظهور در زمینه آموزش کودکان در دوره پیش

های درسی بیانجامد، بلکه به هماهنگی و وحدت رویه، و نیز به روزرسانی اقدامات و برنامه

 گردد.دبستانی نیز منجر های مجری امر تربیت مربی پیشدانشگاه

دبستانی نیز توان گفت که موضوع تربیت مربی در دوره پیشذشت، میچه گبا توجه به آن

که مربیان این دوره نقش مهمی بایست مورد توجه قرار گیرد؛ چراهای تحصیلی میهمانند سایر دوره

های ارائه شده در این دوره مبنایی برای در زمینه آموزش متربیان بر عهده دارند و به نوعی، آموزش

های تحصیلی ابتدایی و متوسطه خواهد بود. بدیهی است، کیفیت آموزش در دورههای آتی آموزش

باعث ایجاد تفاوت معناداری در یادگیری کودکان و نیز در اثربخشی کلی  ،ارائه شده توسط مربی

های های آتی در دوره( و متربی را برای یادگیری2005، 1اسمیت و زیکنر - شود )کوکرانمدرسه می

بایست به دبستانی، میهای تربیت مربی دوره پیشسازد. از این رو، برنامهآماده می تحصیلی بعدی

تربیت مربیانی شایسته پرداخته تا بتوان از کیفیت متربیان تحت تربیت این مربیان اطمینان حاصل 

 ترینِ آن، طراحی یک چارچوب برنامهیابی به این هدف، اولین قدم و به نوعی مهمنمود. برای دست

باشد. چارچوبی که با در نظر گرفتن اسناد دبستانی میدرسی در زمینه تربیت مربی دوره پیش

دبستانی، و مالحظه مسائل، نظران و مربیان دوره پیشهای متخصصان، صاحبباالدستی، دیدگاه

المللی، های پیشِ روی نظام آموزش و پرورش در سطوح بینها و چالشنیازها، تغییرات، نوآوری

دبستانی و نیز الزامات های مرتبط با آموزش و پرورش دوره پیشلی و محلی؛ و سایر عوامل و مؤلفهم

مورد نیاز جهت تهیه یک برنامه درسی تربیت مربیِ طراحی شده باشد. طراحی و اجرای چنین 

ی ها و سایر موارد مورد نیاز یک مربها، مهارتبایست منجر به ایجاد دانش، نگرشچارچوبی، می

درسی  هایشده از طریق برنامهدبستانی در وی گردیده و در نهایت، بعد از ورود مربیان تربیتپیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cochran-Smith  & Zeicher 
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تر های درس، دستاوردهای یادگیری بیشمبتنی بر این چارچوب به حرفه تدریس و حضور در کالس

ب برنامه و بهتری را در متربیان به ارمغان آورد. این در حالی است که در حال حاضر چنین چارچو

های دبستانی در کشور وجود ندارد و با مراجعه به برنامههای تربیت مربی پیشدرسی جامعی در دوره

دبستانی های آموزشی ویژه تربیت مربیان پیشهای دانشگاهی و یا دورهدرسی مورد استفاده در دوره

های ارائه شده در موزشهای درسی که اثرات آن در آو نیز مالحظه خألهای فراوان در این برنامه

گردد. این تر حس میدبستانی نیز مشهود است، جای خالی چارچوب مذکور بیشمراکز پیش

چارچوب جامع برنامه درسی، همان چیزی است که پژوهش حاضر درصدد طراحی آن برای تربیت 

مربیان پژوهش در حوزه برنامه درسی تربیت  ،است یهیبددبستانی کشور است. مربیان دوره پیش

 بهآموزش و پرورش اثربخش در این دوره  نهیزم در را یروشن یهاافق توانددبستانی میدوره پیش

یابی به اهداف در نظر گرفته شده بگشاید و به عنوان گامی مؤثر در جهت دست متولیان امر یرو

سی تربیت برای این دوره قلمداد گردد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، طراحی چارچوب برنامه در

دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران بوده است که در راستای مربی دوره پیش

 زیر مطرح گردیده است: یابی به این هدف پرسشدست

دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری چارچوب برنامه درسی تربیت مربی پیش

ت؟هایی اساسالمی ایران دارای چه عناصر و مؤلفه

 روش پژوهش
کنندگان بالقوه، شامل متخصصان کیفی بوده است. مشارکت مطالعه موردیاین پژوهش از نوع 

نظران، مسئوالن، دبستانی )شامل اعضای هیأت علمی، متخصصان، صاحبموضوعی در حوزه پیش

دبستانی کشور( درسی تربیت مربی اندرکاران حوزه آموزش و پرورش پیشمربیان و دست

نظران دبستانی؛ و در نهایت متخصصان و صاحبشناسان تربیتی آشنا به حوزه پیشدبستانی؛ روانپیش

دبستانی بودند که با این حوزه آشنایی کامل داشتند. برنامه درسی در حوزه آموزش و پرورش پیش

قاعده رعایت با 1گیری افراد کانونیو با استفاده از روش نمونه مندهدف شیوه در این بین، به

هایی کهکنندگان بالقوه اشاره شده، آناز بین مشارکت 2شدگی )رسیدن به مرحله اشباع نظری(اشباع

جهت انجام  دبستانی داشتندزمینه برنامه درسی تربیت مربی پیش را در اطالع و آشنایی ترینبیش

ها با استفاده نفر بود. گردآوری داده 10و  7، 15ها به ترتیب، مصاحبه انتخاب گردیدند که تعداد آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. critical cases sampling 2. theoretical saturation 
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مند، و نیز مطالعه اسناد باالدستی مرتبط از قبیل قانون اساسی، برنامه از مصاحبه عمیق نیمه ساخت

های تربیت معلم، مبانی نظری سند هدرسی ملی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اهداف دور

ع تحول بنیادین، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و نیز مجلس شورای اسالمی، نقشه جام

 ها و ... صورت گرفت. شدن دانشگاه علمی کشور، سند اسالمی

 ندبستانی از طریق مصاحبه با متخصصابرای طراحی چارچوب برنامه درسی تربیت مربی پیش

 نظرانصاحب و متخصصان و تربیتی شناسانروان دبستانی، پیش پرورش و آموزش حوزه موضوعی

در  1اسناد باالدستی، مضامین مرتبط با روش تحلیل مضمونو نیز مطالعه  دبستانیپیش درسی برنامه

قابل قالب عناصر برنامه درسی استخراج گردید. برای اعتباریابی کیفی چارچوب اولیه از تکنیک 

به دست آمده را  جیتوان نتایکه ماست  یزانیماستفاده شد. قابل قبول بودن  2معتبر بودن قبول و

 یاستفاده شد و سع یباور، از روش همسوساز نیبه ا دنیرس یو قابل باور دانست. برا حیصح

 از عالوه، به .نمود جادیرا ا یریباورپذ نیاز منابع چندگانه، ا یکاف یهاداده یآوربا جمعگردید 

 کردن چک برای کنندگانمشارکت به هاداده تحلیل نتایج هئارا طریق از 3اعضاء توسط کنترل تکنیک

.گردید استفاده نیز  نتایج بررسی و

 هایافته
 پرورش و آموزش حوزه موضوعی نمتخصصا مطالعه اسناد باالدستی و مراجعه به از پس

دبستانی از آنان نظران برنامه درسی پیششناسان تربیتی و متخصصان و صاحبدبستانی، روانپیش

آمد که بعد از مصاحبه به عمل  دبستانیپیش مربی تربیت درسی چارچوب برنامه پیرامون عناصر

دوره  درسی های مذکور با روش تحلیل مضمون، چارچوب برنامهتحلیل محتوای اسناد و مصاحبه

 عنصر 14 با ایران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش نظام در دبستانیپیش مربی کاردانی تربیت

باشد.می( قابل مشاهده 1های مربوطه در جدول )گردید که این عناصر همراه با شاخص طراحی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  thematic analysis

2. credibility 

3.  member checking 
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جدول 1- مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر

 پایهدهنده سازمانفراگیر

چارچوب برنامه 

درسی تربیت مربی 

دبستانیپیش

منطق و چرایی

اهمیت ارائه آموزش و پرورش مناسب به کودکان به عنوان آینده سازان جامعه 

به مربیان ماهر و قابلدبستانی نیاز مراکز پیش

عدم وجود مهارت و تخصص کافی در نزد اکثر مربیان

رابطه مستقیم کیفیت مربیان آموزش دیده با کیفیت آموزش ارائه شده به کودکان

ته در حوزه آموزش و پرورش        ــورت گرف با تغییر و تحوالت صـ گامی  لزوم هم

 دبستانیپیش

اهداف

دبستانیقابل و کارآمد در زمینه آموزش و پرورش کودکان پیشتربیت مربیانی ماهر، 

تربیت مربیانی آشنا به فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران 

تربیت مربیانی با دانش و معلومات کافی در زمینه رشد و یادگیری کودکان

دبستانیپیشهای آموزشی در دوره تربیت مربیانی آشنا به اهداف و برنامه

محتوا

عمومی

واحد 3زبان فارسی 

واحد 3زبان خارجی 

واحد 2انسان در اسالم 

واحد 2 اخالق اسالمی 

واحد 1تربیت بدنی و سالمت 

واحد 2 دانش خانواده و جمعیت 

 پایه  

واحد 2نویسیمستندسازی و گزارش

واحد 2گریای مربیاخالق حرفه

واحد 2کاربرد فناوریهای نوین در آموزش

واحد 2 فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران

واحد 2شناسی عمومیروان

واحد 2آمار و روش تحقیق

 اصلی   

واحد 2های اولیهبهداشت و کمک

واحد 2شناسی تربیتیروان

واحد 2شناسی رشد کودکروان

واحد 2جامعه شناسی خانواده

واحد 2ارتباط با کودک و خانواده

واحد 2کودک با نیازهای ویژه
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واحد 2تولید و کاربرد مواد آموزشی

واحد 2کارآفرینی

 تخصصی

واحد 2  اصول و مبانی آموزش و پرورش پیش دبستانی

ریزی آموزشی و درسی در مراکز پیش برنامه

 دبستانی

واحد 2 

واحد 2 آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

واحد 2دبستانیروش آموزش قرآن به کودکان پیش

واحد 2دبستانیتولید محتوای آموزشی در پیش

واحد 2 آموزش مفاهیم علوم و ریاضی

واحد 2 زبان آموزی

آموزش هنر و ادبیات کودکان در دوره 

 دبستانیپیش

واحد 2 

واحد 2 حرکات ورزشی و سرودهای کودکانه

واحد 2 دبستانیمهارت های زندگی در دوره پیش

های آموزش و تدریس در دوره روش

 دبستانیپیش

واحد 2 

واحد 2 دبستانیپرورش خالقیت در کودکان پیش

واحد 2 از طریق بازی و اسباب بازیآموزش 

آموزش 

در 

 محیط

واحد 1کاربینی )مشاهده(

واحد 2)کارآموزی( 1کارورزی 

واحد 2)کار در صحنه( 2کارورزی 

 واحد 72  درس 36 جمع

مواد و منابع یادگیری

کتاب درسی

جزوات آموزشی استادان

های آموزشیفیلم

مقاالت علمی 

اسالید

مشاهده و بازدید میدانی

اینترنت

بازدید میدانی

مطالعه موردی

نمایشی )فیلم، اسالید و ...( 
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 هایروش

تدریس

بحث گروهی

پرسش و پاسخ

سخنرانی و توضیحی

پروژه محور و کارگاهی

های همیارانه از قبیل اعضای تیمروش

ایفای نقش

پردازی آزاد )بارش مغزی(ایده

سازیشبیه

های فعالیت

یادگیری

پژوهیاقدام

درس پژوهی

روایت پژوهی

نمایش و ارائه کالسی

خواندن 

گوش کردن

مشاهده

نویسیگزارش

طراحی آموزشی

طراحی بازی و نمایش

گوییقصه

دانشجوییتدریس 

ساخت آثار دستی

تهیه کتابچه

انجام پروژه

نقش مدرس

علمی در موارد تخصصی مورد نیاز مرجعیت

 بخشانگیزه حامی و

راهنما و مشاور

گر یادگیری تسهیل

الگوی علمی و عملی 

پژوهشگر

دانشجو
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نقش 

یادگیرنده

پژوهشگر

یادگیریمبدع و معمار 

هنرمند و عاشق یاد دادن و یادگرفتن

کاربین و کارورز

کمک مربی

مکان 

آموزش

محیط واقعی کالس درس 

دبستانی )محل  کاربینی و کارورزی(مراکز پیش

یادگیری مجازی محیط

کتابخانه و مرکز کامپیوتر

زمان 

آموزش

سال 3حداکثر و  2طول دوره به مدت حداقل 

دقیقه ای  90تشکیل جلسات 

های نظری و عملی همزمانی ارائه آموزش 

ساعت 32میزان هر واحد درس کاربینی 

ساعت 120میزان هر واحد درس کارورزی  

ساعت 32ساعت و هر واحد عملی  16میزان هر واحد نظری 

هفته  16طول هر ترم 

در ترم چهارم 2در ترم دوم و کارورزی  1در ترم اول، کارورزی ارائه واحد کاربینی 

 بندیگروه

یادگیرندگان

موضوعی بندیگروه

کارورزی و بندی در کاربینیگروه

ای دانشجویانپروژه و کاری بندیگروه

تشخیصی با نظر استاد بندیگروه

بندی داوطلبانهگروه

استلزامات و 

 اجراییامکانات 

وجود سرانه آموزشی مناسب به ازاء هر دانشجو

دبستانیمدرسان متخصص در حوزه پیش

وجود مراکز پیش دبستانی کارورزپذیر

های مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتورکالس

وجود کتابخانه، کارگاه و مرکز کامپیوتر

نفر 30تا   25های با گنجایش کالس

اینترنت و شبکهزیرساخت 

 ارزشیابی

ارائه پروژه عملی

مستندسازی و ارائه نمونه کار
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 گیریبحث و نتیجه
ــک ت ــته در دوره پیش بدون ش ــایس ــتانی جهت ارائه آموزش با کیفیت به  ربیت مربیانی ش دبس

ستیابی به این هدف، وجود یک      ست. برای د چارچوب  نوآموزان یکی از اهداف هر نظام آموزشی ا

ضر برای          ستا، پژوهش حا ست. در این را سی مطلوب جهت تربیت مربیان امری بدیهی ا برنامه در

با  چارچوب    اولین  هدف طراحی  با  ــور و  یت مربی         ر در کشـ کاردانی ترب ــی دوره  مه درسـ نا بر

گونه که  دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است. همان    پیش

نظران و های عمیق با صاحبید بعد از مطالعه اسناد باالدستی موجود و نیز انجام مصاحبه   اشاره گرد 

نظران  شناسان تربیتی و صاحبدبستانی، روانآموزش و پرورش پیش متخصصان موضوعی در حوزه

دبستانی با  دبستانی چارچوب برنامه درسی تربیت مربی پیشریزان درسی آشنا با حوزه پیشو برنامه

ــر منطق و چرایی،     14عداد  ت ــامل عناصـ ــر شـ دگیری، روش  اهداف، محتوا ، مواد و منابع یا   عنصـ

یت      عال مان آموزش،            تدریس، ف کان آموزش، ز نده، م یادگیر مدرس، نقش  یادگیری، نقش  های 

بندی یادگیرندگان، اســتلزامات و امکانات اجرایی، ارزشــیابی، و اشــاعه برنامه درســی طراحی  گروه

س  شده مالحظه می   گردید. با برر صر موجود در چارچوب طراحی  صر   ی عنا گردد که هر چهار عن

صر چهارگانه گودلد     1949) 1تایلر صر از عنا سه عن صر تابا   1985) 2(،  صر از هفت عن  3(، چهار عن

ــر هفت    1962) ــر از عناصـ ــر مورد نظر زایس 2002) 4گانه آیزنر  (، چهار عنصـ  5(، هر چهار عنصـ

( و یازده عنصر 2003) 7گانه ون دن اکر(، تمام عناصر ده1991) 6الینگانه ک(، تمام عناصر نه1976)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tyler 
2.  Goodlad

3. Taba

4. Eisner

5.  Zais 

6. Klein 

7. Van den Akker 

مشاهده از نزدیک عملکرد یادگیرندگان 

کارپوشه دانشجویی

خودارزیابی

 اشاعه

 برنامه درسی 

ها، وزارت علوم، دبستانی، دانشگاهجامعه هدف برای اشاعه برنامه شامل مراکز پیش

دبستانی در وزارت آموزش و پرورش و در ادارات کل و پرورش پیش دفتر آموزش

اندرکاران حوزه ها؛ متخصصان برنامه درسی، متخصصان، مربیان و دستاستان

دبستانی و ...پیش

شامل تهیه و ارسال جزوات و بروشورها، برگزاری جلسات بحث و  اشاعه هایشیوه

سال اصل برنامه و محتوای آن، معرفی برنامه اندرکاران، ارگفتگو با متخصصان و دست

 ها، اعزام مبلغ برنامهدر مجالت و همایش
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اند که ( در این چارچوب برنامه درسی نیز شناسایی گردیده1395گانه مرزوقی )از عناصر سی و سه

 از جامعیت برنامه درسی مذکور داشته باشد.  تواند نشان این امر می

ــی به این نکته می  ــر منطق در برنامه درس پردازد که چرا یادگیرندگان باید یاد بگیرند؟ این  عنص

باشد. بر این اساس،  ( نیز می1395( و مرزوقی )2003نظرانی از قبیل اکر )عنصر مورد توجه صاحب

منطق و یا همان چرایی برنامه درســی تدوین شــده مواردی از قبیل اهمیت ارائه آموزش و پرورش  

سب به کودکان به عنوان آینده  ستانی به مربیان ماهر و قابل، عدم  جامعه، نیاز مراکز پیشسازان  منا دب

ستقیم کیفیت مربیان     وجود مهارت و تخصص کافی در نزد اکثر مربیان دوره پیش  ستانی، رابطه م دب

آموزش دیده با کیفیت آموزش ارائه شـــده از ســـوی آنان به کودکان و در نهایت، لزوم همگامی با  

شامل می   پرورش پیشتغییر و تحوالت حوزه آموزش و  ستانی را  که موارد اول و آخر در  ؛گردددب

ست چنین       ( نیز بدان1390سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )  ست. بدیهی ا شاره گردیده ا ها ا

ــی جهت تربیت مربی پیش          ــتوانه غنی برای تدوین یک برنامه درسـ ــتانی   منطق قوی و با پشـ دبسـ

 امه ایجاد نماید. های مستحکمی برای آن برنتواند پایهمی

و   هاده عنصــر هدف اســت. همه فعالیتدومین عنصــر در چارچوب برنامه درســی تدوین شــ

ــی در پرتو هدف های فرایند برنامه    طراحی ، نیازها،   ها گیرند. در واقع، هدف  ها انجام می  ریزی درسـ

ستی  سخ    کا صد پا شان می دهند و به ق توان گفت  می شوند. ها تعیین میگویی به آنها و خألها را ن

(.  1389شـوند )ملکی،  ها دقت الزم انجام نگیرد، نیازهای آموزشـی تأمین نمی اگر در انتخاب هدف

سته؛    مربیانی تربیت شنا  شای سفه  به آ سالمی  جمهوری در تربیت و تعلیم فل و دارای دانش ایران؛ ا

آموزشی  هایبرنامه و اهداف به کودکان؛ و در نهایت آشنا  یادگیری و رشد  زمینه در کافی معلومات

دبســـتانی از اهداف اصـــلی چارچوب برنامه درســـی پیشـــنهادی برای تربیت مربی  پیش دوره در

ستانی می پیش شد که در قانون دب سی    با سا سالمی  جمهوری ا و آموزش بنیادین تحول سند  ایران، ا

ها اشاره گردیده است که    کشور نیز بدان  علمی جامع نقشه  ها ودانشگاه  شدن  اسالمی  سند  پرورش،

شتوانه سویی می هماین  سی     تواند پ شده برای این برنامه در ای قوی در جهت تأیید اهداف تدوین 

 باشد.   

شامل حقایق، مفاهیم،           شود؛  ست که باید آموخته  ست. آن چیزی ا سی ا محتوا، ماده برنامه در

ــول، نظریه ــناختی که یادگیرندگان در موقع تفکر ها. محتوا همچنین به ها و تعمیماص فرایندهای ش

(. در واقع، محتوا  1388دهند، اشـــاره دارد )فتحی واجارگاه، پیرامون محتوا مورد اســـتفاده قرار می

شوند )آیزنر،        سب  ستفاده قرار گیرد تا اهداف ک ست که باید مورد ا دانش،  ،(. محتوا2002چیزی ا
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(،  1978و نیکلس ) 1بایست یاد گرفته شوند )نیکلس  که میهایی است  ها و ارزشها، گرایشمهارت

شقانی فراهانی،   صر محتو 1392به نقل از وا سب نظر و اجماع متخصصا    (. در زمینه عن ن ا، بعد از ک

سط روان      سب تو ضوعی، گزینش محتوای منا سب توافق آنان، و در نهایت       مو سان تربیتی و ک شنا

عنوان درسی   36واحد شامل   72دبستانی تعداد  پیشنظران برنامه درسی  کسب نظر و توافق صاحب  

سی صی و  آموزش در محیط در چارچوب برنامه در ص صلی، تخ در قالب دروس عمومی، پایه، ا

ــخص گردید. از جمله نکاتی که می       تربیت مربی پیش  ــتانی در دوره کاردانی مشـ توان درباره   دبسـ

سویی آن با م     شاره نمود، هم شده ا ستی از قبیل قانون  عناوین محتوایی ارائه  سناد باالد سی   فاد ا سا ا

 شدن اسالمی سند آن، نظری پرورش و مبانی و آموزش بنیادین تحول سند ایران؛ اسالمی جمهوری

شگاه  شه  ها،دان شور،  علمی جامع نق صوبات  ک سی  برنامه فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت م در

عالوه، عناوین محتوایی مذکور با مبانی  علوم و ...؛ اســت. به  وزارت مصــوب مربی تربیت کاردانی

ــی نظری و پژوهش ــین از قبیل پتراویسـ ــاری و های پیشـ  4، چن(2015) 3آیواتیت  ،(2014) 2ماسـ

ــتریت، هاکودا و پورتر  بالت، گاریتی، النگ  ریت  ،(2011) یا   ،(2013) 5آسـ کانیگ،     ،(2009) 6اوبان

 المپکین ،(2009) 8زویکزجراس و ن، روز(2013) سراچو  ،(2011) 7بلومکه، پاین، اشمیت و هسیه  

ــراچو ،(1990) 10، ایتمن(2001) 9کالی و ــپودک و سـ ته (2003) 11اسـ  دوره تربیت  و تعلیم ، کمی

ــتانیپیش ــاکای و کیپنسوایت ،(2011) 13بورنفرند ،(2000) 12دبس  ،(2009) 14بوک، گامبی، بلم، س

سِت  ،(1999) 16آیزنبرگ ،(2008) 15اروپا اتحادیه پرورش و آموزش شورای  ، کوکران(2010) 17ما

 باشد.سویی کامل می، و ...، در هم(1201) 19پاندی ،(2010) 18پاور و اسمیت

توان به گنجاندن عناوین دروسی  از دیگر نکات قابل اشاره درباره عناوین محتوای پیشنهادی می

 در نوین هایفناوری کاربرد گری،مربی ایحرفه نویســی، اخالقگزارش و از قبیل مســتندســازی 

ــی در دوره پیش  ــتانی، آموزش قرآموزش، تولید محتوای آموزش ــتانی،  پیش ن به کودکانآدبس دبس

هایویژه، کارآفرینی، مهارت نیازهای با ایران، کودک اســالمی جمهوری در تربیت و تعلیم فلســفه

سی دوره کاردانی تربیت مربی پیش   پیش دوره در زندگی ستانی در برنامه در ستانی برای دب اولین   دب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nicholls

2. Petrovici & Masari 

3.Iwatate

4.Chen 

5.Ritblatt, Garrity, Longstreth, Hokoda, & Potter 

6.Obanya

7.Konig, Blomeke, Paine, Schmidt, & Hsieh

8  .  Rosen & Jaruszewicz

9  .  Lumpkin & Clay 

10. Aeitman 

11. Spodek

12. Committee on Early Childhood Pedagogy 

13. Bornfreund

14. Whitebook, Gomby, Bellm, Sakai, & Kipnis

15. European Trade Union Committee for Education

16. Isenberg 

17. Musset

18. Power 

19. Pandey 
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و   1بار اســـت. مضـــافاً در این برنامه به آموزش در محیط کار در قالب دروس کاربینی، کارورزی 

 ویژه شده است.اهتمام  2کارورزی 

سی تربیت مربی پیش   صر چارچوب برنامه در ست.     مواد و منابع یادگیری از دیگر عنا ستانی ا دب

بایســـت به انواع گوناگون منابع  می ( بر این باور اســـت که در برنامه درســـی17: 1395مرزوقی )

ــافاً از نظر وی توجه به منابع و مواد    ــای مجازی توجه گردد. مض ــی در محیط واقعی و فض آموزش

آموزشـی  درسـی، جزوات  تواند مورد توجه قرار گیرد. کتابکمک آموزشـی نیز در این عنصـر می  

میدانی،  بازدید و رونیکی، مشاهده الکت محتوای و اسالید  علمی، آموزشی، مقاالت  های، فیلمستادان ا

شده جهت       و اینترنت از جمله مواد و منابع یادگیری هستند که در چارچوب برنامه درسی طراحی 

(1988) ها اشاره گردیده است. در همین راستا سراچودبستانی به آندوره کاردانی تربیت مربی پیش

ازدید میدانی به عنوان یک از منابع یادگیری  به کتاب درسی و مشاهده و ب (2000) 1بورکو و و پاتنام

شاره نموده   جهت تربیت مربیان پیش ستانی ا سند تحول بنیادین آموزش و   دب اند. به عالوه، در مفاد 

پرورش نیز به اینترنت و محتوای الکترونیکی به عنوان منابع یادگیری جهت تربیت معلم اشاره شده  

ــت. کم  ــی کتاب که دارد اعتقاد( 163 :1977) 2اس  قلمداد یادگیری منبع تنها عنوان به نباید درس

ستند  هایفیلم علمی، مقاالت قبیل از دیگری منابع شود و  افزوده یادگیری منابع به باید نیز ،...و  م

 .شوند

سی تربیت مربی پیش    صر بعدی در چارچوب برنامه در صر روش   عن ستانی، عن های تدریس دب

ست. در حقیقت، اجرای  ست. آیزنر )  تدریس هایروش با سی برنامه در ا  معتقد (2002در ارتباط ا

ست  سی  برنامه که ا وی آن، به تبع که نموده مطالب ارائه خاص شیوه  یک به مقید را مربی نباید در

ــخ به مقید  را فراگیر نیز ــیوه به پاسـ  زمینه  این در متنوع هایروش از باید بلکه  نماید،  خاص ایشـ

 میدانی، مطالعه هایی از قبیل بازدیددر چارچوب برنامه درسـی طراحی شـده، روش   .گردد اسـتفاده 

شی  سالید  فیلم،) موردی، نمای سخنرانی   و گروهی، پرسش  ، بحث...( و ا سخ فعال،  توضیحی،    و پا

نه   های کارگاهی، روش   و محورپروژه یل  از همیارا ــای قب فای  اعضـ یده  تیم، ای  آزاد پردازینقش، ا

ــبیه (مغزی بارش ) ــازی به عنوان روش ، و شـ اند. با نگاهی به این      های تدریس معرفی گردیده   سـ

های یادگیری فراگیرمحور و گروهی در خورد تأکید بر روشای که به چشم می فهرست اولین نکته 

های اشــاره شــده به نوعی در محور اســت. در حقیقت، عمده روشهای انفرادی و معلمبرابر روش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Putnam & Borko 2. Kemp
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گرایی( جای خواهند گرفت که اولویت را به ساخت دانش ماری دانش )سازندهزیر چتر رویکرد مع

های تدریس ذکر  های تدریس ذکر شده در این چارچوب با روشدهد. روشتوسط خود فراگیر می

سط بورنفرند   شده در زمینه تربیت مربی پیش  ستانی تو ،  (2009) همکاران و بوکوایت ،(2011) دب

نگ  ند    -دارلی ــراچو ،(2006) هامو ند (1988) سـ یگ و پوالک   (2002) 1، درومو مارزانو، پیکرن  ،2 

نام    ،(2001) مان،  ،(2000)بورکو  و پات ید    و دانیلز، زیمل ــو   (2001) 4الیس و (1998) 3ها همسـ

باشـــد. به عالوه، در ســـند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری تربیت در جمهوری  می

 اره گردیده است.ها اشاسالمی ایران نیز به این روش

یت   عال یت مربیف ــی ترب ــت که در چارچوب برنامه درسـ ــر دیگری اسـ یادگیری عنصـ های 

ــده و مواردی از قبیل اقدام      پیش ــتانی به آن پرداخته شـ پژوهی،  پژوهی، روایت  پژوهی، درسدبسـ

سی، خواندن،  ارائه و نمایش شاهده، گزارش  گوش کال سی، طراحی کردن، م شی، طراحی  نوی آموز

صه  و بازی ساخت    گویی، تدریسنمایش، ق شجویی،  ستی، تهیه  آثار دان پروژه به   کتابچه، و انجام د

ــجومربیان ذکر گردیدهعنوان فعالیت ــراچو های یادگیری مورد انتظار از دانش ــتا، س اند. در این راس

یت    (1988) عال ته        ف هده؛ کمی ندن، گوش دادن و مشــــا یل خوا یت  و تعلیم هایی از قب دوره ترب

گویی و قصه  (2002) تدریس دانشجویی؛ دروموند  (1990) 5فو و اسنایدر  و  (2000) تانیدبس پیش

ــاهده  (2000) بورکو و پاتنام   ــی تربیت مربی       را به عنوان فعالیت    مشـ های یادگیری در برنامه درسـ

 اند.  معرفی کرده

ــاره دارد که وی چگونه    2010از نظر ون دن اکر ) ــوع اشـ ــر نقش مدرس به این موضـ ( عنصـ

ــهیل می ــت  ( اظهار می1997کند. در این زمینه هانفین و همکاران )یادگیری را تس دارند که بهتر اس

محوری  که نقش مدرس را همچون یک پیوستار فرض نمود که یک انتهای این پیوستار نقش مدرس

ا اداره  یند یادگیری فراگیران رااست که در آن وی به ارائه دانشی که باید آموخته شود، پرداخته و فر

کند. در انتهای دیگر پیوســتار، نقش یادگیرنده محوری اســت که در آن فراگیران برای کشــف و  می

شته می    سوی مدرس می   ساخت دانش خود آزاد گذا ست   شوند. در این جا، حداقل مداخله از  بای

ضوع و ارزیابی نتایج یادگیر      سان خود را محدود به ارائه مو ی  صورت گیرد. در حالت نهایی، مدر

سهیل کننده کالس درس و ارائهنمایند. در نتیجه، نقش مدرس از ادارهمی گر کالس  دهنده دانش به ت

شده در این پژوهش نیز نقش    درس و منبع دانش تغییر می سی طراحی  کند. در چارچوب برنامه در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .  Drummond

2   . Marzano, Pickering & Pollock 

3  .  Zemelman, Daniels & Hyde

4  .  Ellis

5.Snider & Fu 
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مدرس از مرجعیت علمی در موارد تخصصی برای دانشجویان و پژوهشگر بودن و در ادامه مشاور     

شجویان و الهام  سهیل دهنده به آنبخش و انگیزهو راهنمای دان شجو مربیان و   ها تا ت گر یادگیری دان

ساس، به نظر می    ست. بر این ا ستار       الگویی علمی و عملی برای آنان متغیر ا سه با پیو سد در مقای ر

سمت فراگیرمحوری  تر در انتهای پیوستار و به ها بیش(، این نقش1997مد نظر هانفین و همکاران )

شتیبان دانشجو و تسهیل   قرار دارد که در آن مدرس بیش گر یادگیری اوست. این   تر نقش حامی و پ

سازنده ها بیشنقش ست. نقش تر در رویکرد معماری دانش ) شده برای    گرایی( مد نظر ا شاره  های ا

ستانی با نقش مدرس در چارچوب برنامه درسی تربیت مربی پیش  ،  (1999) 1گریفینهای مد نظر دب

سراچو (2002) الننبرگ ،(2001)کالی  و المپکین  پاندی ،(2005) بلوم ،(2013) 2کرول ،(1984) ، 

سند تحول بنیادین آموزش      (الف 2000) 3کورتاجن ،(2011) ، چن(2011) سناد باالدستی  و نیز با ا

سند  سی  برنامه و پرورش و مبانی نظری آن،  سالمی  سند  و ملی، در شگاه  شدن ا سویی   ها در همدان

کامل است.  

مقهور و چرا و نچو بی تابع ( تأکید شــده اســت که متربی1391در ســند برنامه درســی ملی )

یادگیری محیط با تعاملی رابطه تواندو می دارد گیریتصــمیم فرصــت و آزادی او نیســت، محیط

صمیم  برای موارد همه در کهآن نه کند، برقرار شاره به نقش یادگیرنده   شود.   گیریوی ت این عبارت ا

در برنامه درســی دارد. در چارچوب برنامه درســی طراحی شــده در این پژوهش با پذیرش فرض   

یند  ااشــاره شــده در برنامه درســی ملی و نیز بر اســاس رویکرد معماری دانش نقش اصــلی در فر 

ست. در این چار     شده ا شجومربیان واگذار  هایی از جمله  چوب نقشیاددهی و یادگیری به خود دان

شجو و پژوهش  هایی از قبیل نقش کاربین و کارورز،  گر فعال، مبدع و معمار یادگیری و نیز نقشدان

ــور در مراکز پیش  ــتانی، و به تبع آن به عنوان کمک مربی نوآموزان در جریان       در نتیجه حضـ دبسـ

ــت. به عالوه، نقش   ــده اس ــجو مربیان در نظر گرفته ش ــق یاددهی و   یادگیری برای دانش مهم عاش

(  2002یند یاددهی و یادگیری که مورد تأکید آیزنر )       ایادگیری  بودن و نیز به عنوان هنرمند در فر   

ــد به   نیز می ــی تربیت مربی     ن مربیهای مهم داوطلبا  عنوان یکی از نقشباشـ گری در برنامه درسـ

ست. نقش  پیش ستانی مورد تأکید ا شده برای یادگیرندگا  دب شمرده  سی تربیت   های بر ن در برنامه در

 5، زیمرمن(2002) ، الننبرگ(1990) 4الســـتون و های مورد نظر زیگنردبســـتانی با نقشمربی پیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .  Griffin 

2   . Kroll 

3  .  Korthagen 

4  .  Laston 

5  .  Zimmerman 
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کوکر (،2007) 2هاگی -فاولر و واســـلز  - داراس ،(2011) ، چن(1999) 1ریچاردســـون ،(1990)

،  (2013) کرول ،(2004) همکاران الوا و ،(2010) پاور و اســمیت ، کوکران(1990) ، ایتمن(2008)

 باشــد. به عالوه مفاد ســندبرای فراگیر همســو می (2012) 4نیوتن و گاک ، و اوره،(2013) 3اوزکن

 های ذکر شده است.آن نیز مؤید نقش نظری مبانی و پرورش و آموزش بنیادین تحول

ست.         سب ا ستر و محیط یادگیری منا ستلزم وجود یک ب شکل مطلوب م در رخداد یادگیری به 

ــورت نمی ــتلزم وجود یک محیط جهت رخداد فرحقیقت، یادگیری در خأل ص یندهای  اگیرد و مس

به  نظران برنامه درسی از این محیط های صاحببندییادگیری در درون آن است. در طبقه –یاددهی 

یند تدریس و یادگیری را تحت تأثیر  اتحت عنصر فضا و مکان یاد شده است.  فضا، فر       طور عمده

ــکل    قرار می خود ــی را به طور جدی دچار مش ــورت نامطلوب بودن آن، برنامه درس دهد و در ص

صوص می   می سب، تعداد کالس سازد. در این خ شگاه،   توان به محیط فیزیکی منا های درس، آزمای

ــی تأثیر مهمی بر    ارگاهکمحیط کتابخانه و  ــا و مکان آموزش ــعت و کیفیت فض ــاره نمود. وس ها اش

ظام آمو  ــی میعملکرد ن برنامه    ئه ارا (. در حقیقت، مکان  131: 1388گذارد )فتحی واجارگاه،    زشـ

سی،  سیار  امر یادگیری یندافر در نیز در ست  مهمی ب سی  محتوای به توجه با ارائه مکان. ا برنامه در

برای مرسـوم  هایکالس از غیر ایویژه فضـاهای  نیازمند محتواها از برخی. شـود  دیده تدارک باید

بنابراین، مکان یادگیری چیزی فراتر از صــرفاً کالس درس اســت. با عنایت به این   .باشــندمی ارائه

های یادگیری در برنامه  نکته در چارچوب برنامه درسی طراحی شده در این پژوهش، به انواع محیط

دبستانی اعم از محیط واقعی کالس درس، محیط محل کاربینی و کارورزی  درسی تربیت مربی پیش

دبســـتانی(، محیط یادگیری مجازی و در نهایت کتابخانه و مرکز کامپیوتر  شـــجویان )مراکز پیشدان

آموزش بنیادین تحول سند  باالدستی  اشاره شده است. موارد ذکر شده در عنصر مکان با مفاد اسناد      

 باشد.ملی همسو می درسی برنامه سند آن، و نظری مبانی و پرورش و

دارد اشاره  آن به زمان که گردد. آنچهدر برنامه درسی قلمداد می  زمان آموزش نیز عنصری مهم 

اهداف به یابیدست  جهت در مواد و هااز شیوه  استفاده  همراه به شده  انتخاب محتوای که است  این

که گردد ارائه ایگونه به بایستی  زمانی، لحاظ برنامه از گردد.می ارائه زمانی چارچوب یک در برنامه

تواننمی را محتوایی هر کهچرا نماید، ایجاد در فراگیران را مطلوب یادگیری و شناخت  مؤثر طور به

ضروری  این از داد. یاد زمانی قالب هر در ست  رو،  طریق از که اهدافی و محتوا نوع به توجه با تا ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Richardson 

2  .  Da Ros-Voseles & Fowler-Haughey 

3  .  Ozcan 

4  .  Ure, Gough & Newton 
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(.  1388 واجارگاه، )فتحی گردد لحاظ یادگیری هایفعالیت الزم برای زمان شود، می برآورده محتوا

ــول مفاهیم، دیگر، بیان به ــی واحد یک در هانظریه و هاتعمیم، اص ــرف که زمانی با باید درس ص

زمینه یادگیری، برای مناسب  فرصت  ایجاد گونه،بدین باشد.  شود، متناسب  می آن فهمیدن و خواندن

ــازدمی آماده و مطمئن عمیق یادگیری برای را ــی (. در چارچوب 1391)عســگریان،  س برنامه درس

شده در این پژوهش با نگاهی همه  سی تربیت مربی     جانبهطراحی  ضوع زمان در برنامه در نگر به مو

دبسـتانی به مواردی از قبیل طول دوره تحصـیل )حداقل دو و حداکثر سـه سـال(؛ مدت زمان      پیش

32دقیقه(، میزان ســاعت اختصــاصــی به هر واحد درس کاربینی ) 90تشــکیل جلســات کالســی )

ه هر واحد درس ئســاعت(؛ زمان اختصــاصــی برای ارا 120ســاعت( و هر واحد درس کارورزی )

ست. همچنین، طول هر       32ساعت( و هر واحد درس عملی )  16نظری ) شاره گردیده ا ساعت( ا

1هفته در نظر گرفته شده که زمان ارائه درس کاربینی در ترم اول، کارورزی 16ترم تحصیلی معادل 

ک  ئه آموزش      2ارورزی در ترم دوم و  به عالوه، نحوه ارا هد بود.  های نظری و  در ترم چهارم خوا

 آزاد دانشگاه  ،(2004) یونسکو  ،(1995) کاب و هاموند - باشد. دارلینگ زمان میعملی به شکل هم 

ند  ند  ،(2007) هل یت  ،(2011) بورنفر کاران  و بوکوا نگ (2009) هم ند    -، دارلی ،  (2006) هامو

سی      نیز در پژوهش (0032) 1ریمرز-ویلگاس صر زمان برنامه در شده در عن های خود به موارد ذکر 

 اند.دبستانی اشاره نمودهتربیت مربی پیش

سی تربیت مربی پیش    صر دیگر چارچوب برنامه در صر گروه   عن ستانی، عن ست. این    دب بندی ا

شاره به گروه   صر ا تدریس و یادگیری  ها بر حسب راهبردهای  بندیهای داخل کالس دارد. گروهعن

(.  131: 1388گیرند )فتحی واجارگاه، متفاوت هســتند و تحت تأثیر محتوای برنامه درســی قرار می

گیرند؟ آموزان با چه کسانی یاد میبندی به این موضوع اشاره دارد که دانشدر حقیقت، عنصر گروه

کل گروهی در این امر شرکت   یند یادگیری حضور دارند و یا به ش  اآموزان به تنهایی در فرآیا دانش

به انواع گروه     می جه  چارچوب، لزوم تو ند؟ در این  ندی کن لب گروه    ب قا ندی ها در  بر اســـاس   ب

ساس محل کارورزی و کاربینی، گروه     سی، بر ا ها،  بندی جهت انواع تکالیف و پروژهموضوعات در

 ره شده است.بندی تشخیصی از نظر استاد اشابندی داوطلبانه و در نهایت گروهگروه

ــر ــیابی عنص ــری جمله از نیز ارزش ــت عناص ــی چارچوب برنامه در که اس مربی تربیت درس

ستانی پیش شاره  آن به دب ست. می  شده  ا دانیم که هدف تعلیم و تربیت، ایجاد تغییرات مطلوب در ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Villegas-Reimers
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آورد. به  فراگیران اســـت. بنابراین هر برنامه درســـی باید در فراگیران تغییر یا تغییراتی را به وجود 

ستنی         صیلی( باید دان سال تح شی یا  سی )دوره آموز ها، افکار،  عبارت دیگر در پایان یک واحد در

های شاگردان درباره موضوع درسی، نسبت به پیش از آموزش تفاوت ها و نگرشعادت ها، گرایش

شاگردانی که این دوره را گذرانده  سانی که این دوره را نگذرانده پیدا کند و  اند، تفاوتی جدا  اند با ک

ریز درسی  های ظاهری و سنی داشته باشند. فعالیت ارزشیابی در حقیقت به مربی و برنامه    از تفاوت

فاوت      تا این ت ند  یل قرار دهد       کمک می ک ــی از آموزش را مورد تجزیه و تحل ناشـ ها و تغییرات 

صاحبه، 1999) 1(. دیالنتی131: 1389)یارمحمدیان،  شاه  ( مواردی از قبیل م  هایآزمون رفتار، دهم

کارهای یادگیرندگان، تحقیقات و اظهارنظرها ارزشــیابی، خود علمی، هایآموزه در رابطه با مهارتی

ست، چک یادگیرندگان، گروهی شه  لی شیابی برمی کار و ... را به عنوان روش پو شمرد های مهم ارز

و مستندسازی عملی، هایپروژه ارائه قبیل از در همین راستا، مواردی (.2002 ،2از هابرفیلد نقل به)

هایروش عنوان به خودارزیابی و دانشجویی  کارپوشه  عملکرد، نزدیک از مشاهده  کار، نمونه ارائه

.  است  گردیده مشخص  دبستانی پیش مربی تربیت درسی  چارچوب برنامه در یادگیرندگان ارزشیابی 

به توانمی دانشـــجویان یادگیری هایفعالیت و یادگیری منابع درســـی، برنامه محتوای به نگاهی با

،(2011) بورنفرند .بردپی شـــده اشـــاره ارزشـــیابی هایروش گوییپاســـخ قابلیت نیز و جامعیت

ستانی پیش دوره تربیت و تعلیم کمیته ،(2009) همکاران و بوکوایت هاموند -، دارلینگ(2000) دب

شکده  ،(2000) ایکلن ون( 1995) 4و پالزیر گیلفویل، همیلتون، پینگار ،(1994) 3، منجز(2006)  دان

های  همســو با این چارچوب به روش (2002) الننبرگ و (2010) 5ایندیانا دانشــگاه تربیت و تعلیم

اند.دبستانی اشاره نمودهارزشیابی اشاره شده در برنامه درسی تربیت مربی پیش

سی تربیت         شده در چارچوب برنامه در شاره  صر ا صری     مربی پیشبرخی از عنا ستانی، عنا دب

درسی به نحوی مغفول واقع    های صورت گرفته پیرامون عناصر برنامه  بندیهستند که در اکثر طبقه 

ستند.        شده  سی از آن جمله ه شاعه برنامه در ستلزامات و امکانات اجرایی و ا صری از قبیل ا اند. عنا

از عناصر مذکور اشاره شده است، اما       هر چند که در متون برنامه درسی به نحوی از انحاء به برخی 

شاره در قالب نگاه به آن  صر برنامه      این ا سی نبوده و در ردیف عنا صری از برنامه در ها به عنوان عن

ساب نیامده    سی به ح ستا مرزوقی ) در صر مهم   ( اظهار می1395اند. در همین را دارد که یکی از عنا

ــی، وجود و تنظیم تمهیدات و امکانات      آمیز  مادی و فیزیکی الزم برای اجرای موفقیت   برنامه درسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ریزی درسی مطمح نظر قرار گیرد. به عبارتی، ارائهیند برنامهاباشد که بایستی در فربرنامه درسی می 

ــی ــته ابزار و تمهیدات خاص خود لوازم، نیازمند برنامه درسـ ــت که این امر وابسـ و محتوا به اسـ

طلبد. می را خود به مربوط ابزار و تسهیالت  محتوایی هر ینبنابرا. باشد می برنامه درسی  موضوعات 

شی سرانه آموز شده در این پژوهش نیز مواردی از قبیل تأمین  سی طراحی  در چارچوب برنامه در

بینی و جلب  دبســتانی، پیشمناســب به ازاء هر دانشــجو، تأمین مدرســان متخصــص در حوزه پیش

ــتانی کارورزپذیر، و   همکاری مراکز پیش  های   جود کتابخانه، نمازخانه و مرکز کامپیوتر، کالس       دبسـ

شجو    30تا  25ی با گنجایش حداقل یهابینی کالسمکانات کامپیوتری و نمایشی، پیش مجهز به ا دان

شبکه به عنوان ا    و در نهایت ساخت اینترنت و  لزامات و امکانات اجرایی مد نظر قرار  توجه به زیر

سند    ست. در  سالمی  سند  پرورش و نیز و آموزش بنیادین تحول گرفته ا شگاه  شدن  ا ها نیز بادان

شبکه و اینترنت اشاره     به زیرساخت توجه به وجود کتابخانه، نمازخانه و مرکز کامپیوتر و نیز توجه 

 گردیده است.

سی،      شاعه برنامه در صر ا سعه مواد     2002آیزنر )در زمینه عن ست که تدوین و تو ( بر این باور ا

شد،     ها در مدارس نمیش آنبرنامه درسی و پخ  ستفاده خواهد  ضمین نماید که از این مواد ا تواند ت

سئله مهم ایجاد راه  شود و از این راه     بلکه م ستفاده  ست که از چنین منابعی ا ها تحت عنوان  هایی ا

ها و مواد مؤثر  اشاعه برنامه درسی سخن به میان آمده است. مفهوم اشاعه حاکی از آن است که ایده    

ــتا،   رنامهبر ب ــلی تحصــیل گردند. در همین راس های مدارس نیاز دارند تا به طریقی وارد جریان اص

ای که قصد اجرای آن وجود داشته باشد، نیازمند  هر برنامه( نیز بر این باور است که 1395مرزوقی )

بستر   سازی در جهت تمهیدنفع و یا به عبارت دیگر، فرهنگهای ذیسازی افکار عمومی گروهآماده

ساز ناکامی و عدم  اجتماعی و عمومی اجرای برنامه درسی است. امری که نادیده انگاشتن آن زمینه   

ــی خواهد بود. به هر حال، گروهموفقیت برنامه ــفه،    های ذیهای درس ــبت به فلس ــتی نس نفع بایس

بال و اهتمام  ها، قبل از اجرای آن اقبال نشان دهند. چرا که اقضرورت، اهمیت و دستاوردهای برنامه

برنامه خواهد بود. مضــافاً، در این خصــوص توجه و اســتفاده از دیدگاه  ســاز کامیابی عمومی زمینه

شده      نفوذان و افرادی ذیذی صالح نیز مورد توجه خواهد بود. در چارچوب برنامه درسی طراحی 

ه مورد بررسی   های اشاع در این پژوهش، عنصر اشاعه از دو جنبه جامعه هدف برای اشاعه و شیوه    

دبستانی از مراکز  قرار گرفته است. در زمینه جامعه هدف برای اشاعه برنامه درسی تربیت مربی پیش

تانی وزارت آموزش و  ها، وزارت علوم، دفتر آموزش و پرورش پیش دبســدبســتانی، دانشــگاهپیش

صاحب  پرورش، متخصصا   سی،  ست اندرکاران حوزه پیش ن برنامه در ستانی و   نظران، مربیان و د دب
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ــیوه   ــت. در زمینه ش ــده اس ــی تربیت مربی    ...، نام برده ش ــاعه برنامه درس ــب جهت اش های مناس

زاری جلســـات بحث و گفتگو با  دبســـتانی نیز از تهیه و ارســـال جزوات و بروشـــورها، برگپیش

ــا  ــص ــتمتخص ــل برنامه و محتوای آن، معرفی برنامه در مجالت و   ن و دس ــال اص اندرکاران، ارس

ا و در نهایت اعزام مبلغ برنامه درسی یاد شده است. در زمینه اهمیت این عنصر می توان       ههمایش

صورتی که دیگران از وجود آن      شود، در  سی هم تدوین  چنین گفت که حتی اگر بهترین برنامه در

 آگاه نگردند به مثابه این است که اصالً آن برنامه تدوین نشده است.

شاره  با توجه به آن شده در این پژوهش برای     چه که ا سی طراحی  گردید، چارچوب برنامه در

های مرتبط با هر عنصر است. به نظر   عنصر همراه با مؤلفه  14دبستانی مشتمل بر   تربیت مربی پیش

نگر،  رسد با توجه به مالحظه جوانب و عناصر مختلف برنامه درسی با نگاهی جامع و همه جانبهمی

پرورش   دبستانی در نظام آموزش وتواند در زمینه تربیت مربی پیشچارچوب برنامه درسی مذکور ب

ــالمی ایران مثمرثمر واقع گردد، چرا تواند  که این چارچوب به عنوان یک راهنما می     جمهوری اسـ

دبســتانی باشــد. مضــافاً، با توجه به  های درســی جهت تربیت مربی پیشمنبع و منشــأ تولید برنامه

یلی های تحص دبستانی و تبعات این دوره برای سایر دوره  رورش پیشالعاده آموزش و پاهمیت فوق

سی پژوهش       ساس یک برنامه در سته و قابل برای این دوره بر ا شای بنیان   آتی، لزوم تربیتِ مربیانی 

دبستانی به منزله شالوده و زیربنای ساختمان تربیت کودک  گردد. در حقیقت، دوره پیشمشخص می

گردند. بدیهی اســت، در صــورت وجود  بعدی بر روی این شــالوده بنا می هایبوده که ســایر دوره

شکوه بر فراز آن مهیا نخواهد بود. بنابراین،       شالوده  ساخت عمارتی محکم و با ضعیف، امکان  ای 

دبســتانی نه تنها منجر به تربیت مربیانی  های درســی با کیفیت برای تربیت مربیان پیشتدوین برنامه

گردد، بلکه بنیادی محکم و قابل اعتماد نیز برای  تربیت متربیانی شــایســته می شــایســته و در ادامه

ــیلی بعدی فراهم می  یند تربیت در دوره  افر ــد چارچوب برنامه    نماید که به نظر می    های تحصـ رسـ

گشا باشد.تواند در این زمینه راهدرسی طراحی شده در این پژوهش می
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Abstract 

The aim of this qualitative case study research, was to design a curriculum 

framework for preschool teacher education in the education system of the Islamic 

Republic of Iran. Potential participants were three groups included subject matter 

specialists in the field of preschool, educational psychologists that familiar with the field 

of preschool education and curriculum specialists in the field of preschool education that 

by using the purposeful method and critical cases sampling technic in compliance with 

the theoretical saturation rule, participants that were the most familiar with the field of 

preschool teacher education curriculum were selected. The necessary information was 

collected through the study of documents and interviews with key experts and was 

analyzed by using the thematic analysis. In this process, the curriculum framework for 

the associate degree of preschool teacher education, was designed in 14 elements under 

the headings of logic and reason, aims, content, learning materials and resources, teaching 

methods, learning activities, the teacher's role, the learner's role, Instruction place, 

Instruction time, grouping learners, evaluation, executive implications and facilities, and 

diffusion, along with the components of each element were designed. 

 

Key words: Curriculum Framework, Associate Degree, Preschool Teacher Education, 

Education system. 
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