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 مقدمه
 ای ها وبانزکودکان در هنگام ورود به مدرسه به  از یریاز مناطق کشور جمع کث بعضیدر    

 یآموزش درکشور فارس یاست که زبان رسم یدر حال نی. اکنندیتکلم م یمحل یها شیگو

با  دیو با شوندیزبان مواجه م نیبا ا یاز آغاز ورود به نظام آموزش ی زبانرفارسیاست، کودکان غ

 گرانیشده در مدارس مناطق دوزبانه کشور، بانجام  قاتیتحق جیبرقرار کنند. نتا باطآن ارت

 یلیکه آمارها افت تحص طوری مناطق است؛ به نیکودکان ا انیدر م یلیتحص فیعملکرد ضع

اساس در شروع آموزش،  نی. بر ادهدیمناطق نشان م نیا ییاول ابتدا هیدر پا ژهوی را به یشتریب

امروزه دوره پیش از دبستان به  .رندیگیقرار م یسخت اریبس طیمعلمان در شرا و آموزان دانش

عنوان اولین مرحله آموزش و پرورش رسمی برای جلوگیری افت تحصیلی و یک محیط رفتاری 

 مهم برای پیشگیری از استرس های کودکان در ورود به پایه اول ابتدایی پیش بینی شده است.

تری کان دوران تحصیلی قویدبستانی با کیفیت باالتری ارائه گردد، کودهرچه آموزش دوره پیش

هایی های اولیه زندگی کودک، سالسال . (Kaniers, Rinalds & Grak, 2003)هند داشتخوا

ای دیگر رشد و سرعت بیشتری هها نسبت به سالحساس هستند؛ زیرا میزان رشد در این سال

رشد ذهنی، دبستانی، تجاربی محرک برای آموزش و پرورش در دوره پیش .(Cole, 1997)دارد 

-ها بهرو اگر این نوع برنامهآورد. از اینزبانی، جسمی، اجتماعی و عاطفی کودکان را فراهم می

ی مؤثری سازمان داده شود، رشد ذهنی، زبانی، جسمی، اجتماعی و عاطفی کودک در گونه

چنین سنگ بنای شخصیت فرد مسیری درست پیش خواهد رفت یا حتی اصالح خواهد شد. هم

اما مسئله کنونی این است که فقط دو  ؛(Bahonar, 2009)یابد ران کودکی تکوین میدر دو

سال از اجرای رسمی دوره پیش دبستانی در کشور می گذرد و هنوز کاستی های فراوانی در 

حوزه کیفیت نیروی انسانی و فضاهای آموزشی وجود دارد. برطرف نکردن این کاستی ها می 

 پیش بینی شده برای این دوره مهم و حیاتی را با مشکل مواجه نماید.تواند دستیابی به اهداف 

دبستانی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، ی دوره پیشاساسنامه 9اساس ماده بر

ای رسمی از سوی وزارت  آموزش و پرورش عنوان دوره، به0389دبستانی از سال ی پیشدوره

ها موظف به حسن اجرای آن گردیدند. از ورش استانابالغ شده است و مدیران کل آموزش و پر

عنوان منطقه مرزی و دوزبانه اولویت نخست طرف دیگر، اداره کل اموزش و پرورش خوزستان به
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دبستانی شناخته شد. اما نکته درخور تأمل وزارت آموزش و پرورش در اجرایی کردن دوره پیش

تانی به فضای اموزشی و مربیان بیشتری نیز این است که با افزایش تقاضا برای دوره پیش دبس

نیاز است اما هنوز اطالعات علمی و تجربی کافی در رابطه با نیروی انسانی و فضای با کیفیت و 

های فضای آموزشی و نیروی استاندارد  در دسترس نمی باشد، به همین سبب، بررسی ویژگی

ها و خالء های موجود سهمی  انسانی این دوره آموزشی می تواند در جهت جبران کاستی

 ارزشمند داشته باشد. 

براساس نتایج مطالعات صورت گرفته، عوامل متعددی در موفقیت آموزشی مدارس پیش 

 دبستانی در دو بعد مربیان و فضای آموزشی اثرگذارند. بعضی از پژوهشگران کیفیت مربیان

(Gerayly, Jaafari & Ghourchian, 2017, Quotes by Mirkamali, Narangi Sani & 

Asadi, 2019; Abdollahi, 2016, Quotrd by Tahrti & Hoveida, 2019;)  ,Elek & 

Page, 2018; Shannon, Smith & Dana, 2016 ; Patton, Parker & Tannehill, 2015; 

Tallerico, 2014;Shellenbarger, 2006; Barnet, 2003; Barnet, 2004) )    و بعضی دیگر

 ,McCoy et al., 2015; Winsler, Kim & Richard, 2014; Cunningham)موزشیآ فضای

2010; Center fo Comprehensive School Reform and Improvement, 2007; 

Yoshikawa and Friedman-Krausss, 2015; Winsler, Kim & Richard, 2014; 

Cunningham, 2010; Center of Comrehensive School Reform and Improvement, 

 پیش دبستانی را در این راستا بسیار مهم دانستند.  مراکز (2007

دبستانی مصوب شورای عالی آموزش و با استناد به ماده پنج اساسنامه دوره پیش

های عمومی و اختصاصی های مربی پیش دبستانی به تفکیک، تحت عنوان ویژگیپرورش، ویژگی

ومی مربیان بیشتر ناظر بر مهارت اجتماعی آنها در تعامل با بیان شدند.  ویژگی های  عم

 کودکان است. براساس ماده ذکر شده در اساسنامه پیش دبستانی یک مربی باید:

دانش و توانایی برقراری ارتباط خوب و صحیح با کودکان، والدین و کارکنان دیگر را  -

 داشته باشد.

ماد به نفس، صبر و حوصله کافی برای کار با مند بوده؛ اعتبه حرفه و کار خود عالقه -

 کودکان را داشته باشد.

 حداقل دارای مدرک دوره کاردانی مرتبط باشد. -
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در مناطقی از کشور مثل استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و 

ی باید های عمومکنند، مربی عالوه بر داشتن صالحیتکردستان که مردم به دو زبان صحبت می

 وظایف خاصی را به شرح زیر انجام دهد:

 ها و فنون زبان دوم آشنا باشد.به روش -

شناختی مؤثر در یادگیری زبان های آن و نیز عوامل روانبا ماهیت زبان، اصول و نظریه -

 آشنا باشد.

ن از توانایی الزم برای ایجاد نگرش مثبت به زبان فارسی در میان کودکان و خانواده آنا -

 برخوردار باشد.

 Educational) ).آموزی در مناطق دوزبانه آشنا باشدبا راهنمای تفصیلی برنامه زبان -

Research and Planning Organization, 2019 

عالوه بر مربیان، فضای آموزشی یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در یادگیری فراگیران 

دبستانی باید قادر باشد، نیروهای ذهنی و شناسان، فضای پیش است. براساس نظریه روان

احساسی و خالق کودک را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق هم در آموزش او مؤثر باشد و هم 

ها از ی کودکان مانند مهدکودکوجود آورد. طراحی فضاهای ویژهمحیطی باطراوت برای وی به

کند. یل کودک جنبه عملی پیدا میآن جهت اهمیت دارد که در سنین چهار تا شش سالگی تخ

ای که دارای فضای مناسب، کتابخانه و منابع مختلف آموزشی است و محیط از نظر در مدرسه

تر تر و آسانعاطفی و روانی سالم باشد و محبت و احترام متقابل رعایت شود، یادگیری عمیق

در مراکز  Educational Research and Planning Organization, 2019) .) گیردصورت می

شود. منظور از فضای دبستانی، فضای آموزشی با دو عنوان فضای بسته و باز مطرح میپیش

های مراکز پیش از دبستان است. منظور از فضای باز حیاط مراکز است که شامل بسته کالس

ان، فضا را بازی و ... است. در مراکز پیش از دبستوسایل بازی، باغبانی و باغچه، مرکز شن، آب

گیرد. طراحی یک های گوناگونی صورت میکنند که در آن فعالیتگذاری میمرکز رغبت نام

 مندی کودک به محیط عامل مؤثری باشدتواند در یادگیری و عالقهفضای خالق می

(Dehghani, 2014). 
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 دبستانی به عنوان یکی از مصوبات ممتاز شورای عالی آموزش و پرورش،اساسنامه پیش

های را فضای آموزشی را در دو مقوله فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی توصیف نموده و ویژگی

  شماردبه تفکیک برای آن دو برمی

الف(  فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی به تناسب شرایط سنی کودکان باید متفاوت 

یان شده است که از ساختار کالس درس در پایه اول باشد؛ به همین سبب در این سند ملی ب

 فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی باید: 

 متأثر از دو فضای رسمی مدرسه و غیررسمی خانه باشد.  -

 های فردی و گروهی را برای کودکان فراهم آورد.امکان اجرای فعالیت -

های ورزشی، باغبانی، نگهداری حیوانات، بازی دارای فضای باز مناسب برای فعالیت -

 .. باشد.کودکان و .

ب( امکانات و تجهیزات مورد نیاز مراکز پیش دبستانی نیز در جلسه شورای عالی آموزش 

و پرورش بر اساس شرایط سنی کودک تعیین شده است. بر اساس مصوبه شورا، تجهیزات مراکز 

 پیش دبستانی شامل موارد زیر می باشد: 

-ری وسایل و پوشه فعالیتمیز و صندلی متناسب برای کودکان و کمد یا قفسه نگهدا -

 های آنان.

ی وسایل صوتی، تصویری )تلویزیون، ویدئو، ضبط و نوارهای فیلم و موسیقی ویژه -

مشکالت آموزش  Educational Research and Planning Organization, 2019) .) کودکان

عبارتند از:  دبستانی به زعم مدیر کل این نهادو پرورش استان خوزستان در همگانی کردن پیش

دبستانی با تأیید شورای آموزش ای که برای اجرایی کردن پیشگونهکمبود فضای آموزشی به -0

کمبود اعتبار کافی برای  -2ها و مساجد استفاده شود؛ و پرورش استان، مقرر شد از حسینیه

ته ای که سی هزار نفر از کودکان واجد شرایط در سال گذشگونهتأمین مربیان مجرب به

همین خاطر، با عنایت به مشکالت ذکر شده، پژوهشگران در پی آن نتوانستند جذب شوند. به

دبستانی شهر های آموزش و پرورش استان خوزستان، مراکز پیشبودند تا با تمرکز بر دغدغه

پژوهش،  نیحاصل از ا جینتا اهواز را براساس فضای آموزشی و مربیان مورد بررسی قرار دهند.

مسؤوالن آموزش و پرورش و  ،یدبستان شیمراکزپ رانیمد ان،یمرب اریرا در اخت یدیت مفاطالعا
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الزم  یو اقدامات اصالح یاساس یدهد تا بتوانند گام ها یقرار م تیو ترب میدست اندرکاران تعل

.  از بردارند انیمرب یهایسطح توانمند یو ارتقا یموزشآ یتوسعه فضاها یدر راستا یشتریو ب

صورت یک دوره رسمی در نظام آموزش و دبستانی بهر، از آنجایی که دوره پیشطرف دیگ

تر از آن، آموزش و پرورش استان خوزستان به عنوان اولین پرورش شناخته شده است و مهم

ای که ملزم شد تا همه کودکان گونهدبستانی شناخته شد؛ بهی پیشاولویت کشور در زمینه

همین سبب ضرورت انجام پژوهش در این دوره را ود درآورد؛ بهواجد شرایط را تحت پوشش خ

 دوچندان کرده است.

  

 پیشینه پژوهش

 انیمرب یحرفه ا یها تیصالحتحت عنوان بررسی  Sadavi (2019) یافته های پژوهشی

در تمام مراحل  انیکه مرب هنشان داد یدرس یزیبرنامه ر ندیدر فراشهر اهواز  یدبستان شیپ

 نیانگیو نمره م بودهبرخوردار ن یچندان یحرفه ا یها تیاز صالح یدرس یزیمه ربرنا ندیفرا

تحت عنوان  Farzaneh (2017)پژوهش .تر است نییپا یآنها از سطح مطلوب به طور معنادار

 ،دبستانی از دیدگاه معلمانآموزان پیشی بین فضای فیزیکی با اشتیاق تحصیلی دانشرابطه

)کالس درس نظری و آزمایشگاه(، فضای فیزیکی  یزیکی آموزشینشان داد که بین فضای ف

)فضای بازی، ورزشی و  )کتابخانه، نمازخانه و سالن چندمنظوره( و فضای فیزیکی باز پرورشی

تبریز  چهار یدبستانی ناحیهآموزان دبستانی و پیشفضای سبز( با اشتیاق تحصیلی دانش

تحت عنوان مقایسه دیدگاه  Pirestani (2016) نتایج تحقیق همبستگی مثبت وجود دارد.

از عدم استاندارد  دبستانی شهر کرجمراکز پیش یهامربیان و والدین نسبت به کیفیت برنامه

های مختلف دبستانی، عدم تناسب مراکز با تعداد کودکان، کمبود مکانبودن فضای مراکز پیش

 برای یادگیری و نداشتن تجربه کافی مربیان حکایت دارد.

در پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت موجود صالحیت  Mirzaei (2016)یافته های 

نشان داد که بین  ،های مصوب آموزش و پرورشدبستانی براساس شاخصای مربیان پیشحرفه

های مرتبط با شرایط و ضوابط عمومی ای مربیان پیش از دبستان با شاخصهای حرفهصالحیت

دبستانی)سن، سابقه خدمت، مدرک ی پیشپرورش دوره مندرج در اساسنامه آموزش و
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 Naysi & Jelizi در تحقیقی که توسط تحصیلی، رشته تحصیلی( همبستگی وجود دارد.

دبستانی در استان گیری کیفیت مهارت شغلی مربیان مراکز پیشدر مورد اندازه (2014)

ایت شخصیتی ممتازی نشان دادند که مربیان از کف هاافتهخوزستان انجام شده است، ی

برخوردارند ولی از لحاظ صالحیت تدریس در سطح متوسطی هستند و به برگزاری مستمر 

به بررسی معیارهای انتخاب  Baboly (2013)دیگر در پژوهشی های آموزشی نیازمندند.دوره

دست آمده به شرح زیر است: مربیان از بین نتایج به ؛دبستانی و مربیان پرداختمراکز پیش

دبستانی از گری را گذرانده باشند؛ محیط مراکز پیشبانوان انتخاب شوند؛ دوره خاص مربی

های دستی، ابتکاری، باغچه شنی و... برخوردار ها، مهارتها و تجهیزاتی مانند بخش مکعببخش

 باشد.

به بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی  Safari (2013)در مطالعه ای دیگر  

کیفی نشان از محدود شدن ها در مطالعه دبستانی پرداخته است. یافتهمراکز پیش موجود

توجهی به استانداردهای طراحی فضای آموزشی صرفاً به استانداردهای فیزیکی و کم

 Pushneh, Khosravi در پژوهشی که توسط .ریزی و طراحی آموزشی بوداستانداردهای برنامه

& Poorali (2012)  دبستانی شهر ی مراکز پیشهابرنامهارزشیابی میزان کیفیت تحت عنوان

نتایج نشان داد تعامل مربیان با کودکان در محیط کیفیت الزم را ندارند، تنها  تهران انجام گرفت

در بخشی از مراکز نسبت مربی به کودک تناسب الزم را دارد و نسبت تعداد کودکان به کالس 

مند بودند و بیش از نیمی از مربیان ز تناسب الزم بهرهدبستانی ادر نیمی از مراکز پیش

یادگیری  –ی یاددهیهاروشچنین . هماندگذراندهی تخصصی را هاحوزهی الزم در هاآموزش

دبستانی در حد متوسط کیفیت الزم را دارند و محیط فیزیکی مراکز مربیان در مراکز پیش

در پژوهشی تحت عنوان بررسی  را دارد. دبستانی از نظر سالمت و ایمنی کیفیت الزمپیش

ی هانشان داد که امکانات انجام بازی Alavi (2011) ،های شهر اصفهانفضای بازی مهدکودک

 .ها وجود نداردآزاد در مهدکودک

بر  هاآننظر مربیان در تأثیر صالحیت عاطفی و اجتماعی »با عنوان  مطالعه ای دیگردر    

و  هایستگیشانشان داد هرچه مربیان دارای  Kilic (2015)ه های یافت« دبستانیکودکان پیش

با مربیان به اشتراک  ترراحتی عاطفی باالتری باشند، کودکان احساسات خود را هامهارت
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و  دانندیمو کالس را محیطی امن و راحت برای بیان احساسات خود  دارندیمگذاشته و بیان 

 باشندیمی خود هاتیصالح یارای مهارت کافی در زمینهکه د دارندیمهمچنین مربیان اذعان 

طی تحقیقاتی با  ی آموزشی دارندهایبانیپشتولی نیاز به همکاری بیشتر والدین کودکان و 

عاطفی  -ی اجتماعیهامهارتدبستانی بر عملکرد ی مربیان پیشاحرفهتأثیر توسعه »عنوان 

دبستانی و ی مربیان پیشاحرفهی هایتوانمنددریافت که بین ارتقاء Jensn (2013)  «کودکان

 ،عاطفی کودکان -ی اجتماعیهامهارتبهبود آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی و رشد 

 رابطه معناداری وجود دارد. ،باآلخص در مناطق محروم

-های موردنیاز معلمان پیشتحت عنوان دانش و مهارت Zohra (2009) ی پژوهشیهاافتهی  

صورت ها و توانایی معلمان چه بهشان داد که هرگونه تالش برای رسیدن به مهارتدبستانی ن

هایی برای به حداکثر رسمی و چه غیررسمی باید انجام شود، همچنین معلمان باید فرصت

-تحت عنوان تأثیر آماده Brytks (2007) پژوهش  رساندن مشارکت در جامعه را فراهم کنند.

نشان داد « ی آموزش و پرورش در دوران کودکیهابرنامهبر کیفیت  دبستانیسازی مربیان پیش

به سمت  ستیبایمو  ستینکه استانداردهای فعلی در آموزش و پرورش برای مربیان کافی 

سازی آموزش مربیان سوق داده شود و پرداخت حقوق و مزایای مناسب و در شأن مربیان بهینه

 مهمی در استخدام و نگهداشت آنان باشد. عامل تواندیمباتجربه و دارای صالحیت 

 

 سؤاالت پژوهش 

دبستانی شهر اهواز تا چه میزان در بعد نیروی انسانی از مطلوبیت . مراکز پیش0

 برخوردار هستند؟

دبستانی دولتی و غیردولتی در مقایسه با . میزان مطلوبیت نیروی انسانی در مراکز پیش2

 هم چگونه هستند؟

تانی شهر اهواز تا چه میزان در بعد فضای آموزشی از مطلوبیت دبس. مراکز پیش3

 برخوردار هستند؟
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 روش پژوهش 

تواند برای ارتقاء و بهبود پژوهش حاضر براساس هدف از آن جهت که نتایج آن می

دبستانی و فضای آموزشی مفید واقع شود، از نوع تحقیقات ای مربیان پیشهای حرفهصالحیت

های پژوهش، توصیفی از نوع ا توجه به نوع و ماهیت مسأله، اهداف و سؤالکاربردی است و ب

مرکز( که 083دبستانی )نفر( و مراکز پیش 201مربیان ) یابی )پیمایشی( می باشد. کلیهزمینه

در شهر اهواز مشغول فعالیت بودند، جامعه آماری این پژوهش را  89-89در سال تحصیلی 

دبستانی هم توسط وزارت آموزش و پرورش و هم که مراکز پیشینتشکیل دادند. با توجه به ا

ی این مراکز در دو دستگاه ذکر شده شوند و شکل ادارهتوسط سازمان بهزیستی اداره می

کار هستند از عبارت دیگر چون ترکیب کارکنانی که در این مراکز مشغول بهمتفاوت است؛ به

ای استفاده طبقهتصادفی گیری ، از روش نمونهسبب اند به همینهای مختلفی تشکیل شدهگروه

 .شده است

 

( حجم نمونه نیروی انسانی )مربیان(1جدول )  

 کل مراکز غیردولتی مراکز دولتی نواحی آموزش و پرورش

 57 21 27 0ناحیه 

 57 21 27 2ناحیه 

 57 21 27 3ناحیه 

 57 21 27 5ناحیه 

 091 91 011 کل
 

دبستانی، از طریق فرمول کرجسی و آمار دقیق تعداد کارکنان مرکز پیشبعد از آشکار شدن   

چنین نفر از کل نیروی انسانی )مربیان( است. هم 091مورگان حجم نمونه مورد نظر برابر با 

برای تعیین حجم نمونه  دبستانی انتخاب شد.مرکز پیش 091برای بررسی فضای آموزشی 

دست آمده و دبستانی بهشد و آمار دقیق مراکز پیشنواحی آموزش و پرورش درنظر گرفته 

 براساس جدول مورگان و کرجسی به تعیین حجم نمونه اقدام شده است.
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( حجم نمونه فضای آموزشی پیش دبستانی2جدول )  
 کل مراکز غیردولتی مراکز دولتی نواحی آموزش و پرورش

 55 31 05 0ناحیه 

 55 31 05 2ناحیه 

 55 31 05 3ناحیه 

 55 28 07 5ناحیه 

 091 008 79 کل

 

ای مربیان استفاده نامه محقق ساخته صالحیتهای حرفهآوری اطالعات از پرسشبرای جمع   

این  شده است. این پرسشنامه براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ساخته شد.

شد  بندی )عامل( دستهبعد  02در  یو عمل ینظر یو با توجه به مبان هیگو 73 یدارا نامهپرسش

 .شده است یکم( طراح یلیکم، خ ،یتاحدود اد،یز اد،یز یلی)خ کرتیل ای نهیگز 7 فیکه با ط

دبستانی براساس لیست محقق ساخته برای ارزیابی فضای آموزشی مراکز پیشهمچنین از چک

لی دبستانی مصوب شورای عای پیشنامه دورهاسناد مصوب آموزش و پرورش از جمله اساس

استفاده شده است. در  0381آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب 

ی گردید. با نظر متخصصین تعلیم و طراح ریبله و خ فیبا ط سؤال 71لیست دارای ابتدا چک

جهت بررسی روایی )روایی صوری و محتوایی(، مورد تقلیل یافت.  23ها به تربیت، این گویه

لیست فضای آموزشی در اختیار صاحب نظران قرار وی انسانی )مربیان( و چکنامه نیرپرسش

پایایی  ها اجرا گردید. به منظور بررسیگرفت و بعد از انجام اصالحات موردنظر بر روی نمونه

-مرکز پیش 31نفر از معلمان و  57لیست در یک بررسی مطالعاتی بر روی نامه و چکپرسش

نامه نیروی انسانی )مربیان( از طریق آلفای کرونباخ ی کل پرسشدبستانی اجرا شد که پایای

81/1  

 دست آمد.به 97/1لیست فضای آموزشی و پایایی چک
 

 ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش

ها با ساله 31تا  27گروه نمونه مربوط به  بیشترین فراوانی برحسب سن نیروی انسانی 

ی در بقیه .است 00ساله با فراوانی  51تا  37فراوانی مربوط به گروه  و کمترین 91فراوانی

 باشد.می 59با فراوانی  37تا  31و  72ساله با فراوانی  27تا  21های سنی، گروه
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 دبستانی( توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مربیان پیش4جدول )
 مدرک تحصیلی فروانی درصد

 دیپلم 52 3/23

 فوق دپبم 21 5/05

 لیسانس 85 2/72

 فوق لیسانس 09 1/01

 جمع 091 011

 

درصد از مدرک تحصیلی لیسانس  2/72بیشترین مربیان گروه نمونه با فراوانی همچنین، 

برخوردار بوده و کمترین فراوانی در این زمینه مربوط به مدرک تحصیلی فوق لیسانس 

ه تحصیلی مربیان مربوط به درصد است. به عالوه، بیشترین فراوانی رشت 01با فراوانی 

درصد و کمترین فراوانی در این زمینه مربوط به رشته  5/15ها با فراوانی سایر رشته

. از نظرسوابق خدمت نیز سوابق صفر تا استدرصد  5/8شناسی با فراوانی تحصیلی روان

درصد گروه نمونه را  3/33با فراوانی  سال 01تا  7درصد و  9/11سال با فراوانی  7

 تشکیل دادند.
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 یافته های پژوهش

 برخوردار مطلوبیت از انسانی نیروی بعد در میزان چه تا اهواز شهر پیش دبستانی مراکز -0

 هستند؟
 

( آزمون  نرمال بودن توزیع نمرات میزان مطلوبیت ابعاد نیروی انسانی8جدول )  
  اسمیرنف –کولموگروف  داریسطح معنی

 های آموزشیصالحیت /521 /172

 های هنریصالحیت /717 /999

 های مرتبط با رشد و توسعه کودکصالحیت /729 /912

 های مدیریتیصالحیت /529 /152

 های مرتبط با امور سالمتی کودکصالحیت /905 /199

 آوریفنهای صالحیت /931 /589

 ایهای توسعه حرفهصالحیت 27/0 /197

 اعیهای اجتمصالحیت 01/0 /037

 های ارتباطیصالحیت /198 /211

 های اخالقی و رفتاریصالحیت /210 /199

 های فکریصالحیت /012 /212

 های فرهنگ زیست محیطیصالحیت /019 /089

 

اسمیرنف استفاده شد که براساس نتایج  –کالموگروفها از آماره برای بررسی نرمال بودن داده

دار نبوده؛ بنابراین، توزیع نمرات معنی  p≤/17ر سطح اسمیرنف د –جدول آماره کالموگروف

های پارامتریک استفاده شده های پژوهش از آزموننرمال است. در تجزیه و تحلیل آزمون سؤال

 است.
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 3( مقایسه میانگین نمره میزان مطلوبیت مربیان با میانگین فرضی 6جدول )

 سطح معناداری مقدار آماره تی میانگین بعد

درصدی برای  87ه اطمینان باز

 اختالف میانگین

 حد باال حد پایین

مطلوبیت نیروی 
 انسانی

08/3  81/1  110/  058/  273/  

برابر با صفر  81/1شود، سطح معناداری آزمون با مقدار آماره تی طور که مشاهده میهمان  

انی بزرگتر از سطح محاسبه شده است. لذا چون سطح معناداری آزمون تی مطلوبیت نیروی انس

دست آمده، فرض صفر آزمون تی پذیرفته و فرض مقابل آن مبنی بر مخالف به 17/1خطای 

ای( )حد وسط طیف لیکرت پنج گزینه 3بودن میانگین نمرات مطلوبیت نیروی انسانی با عدد 

شده  08/3شود. از طرفی چون میانگین نمرات مطلوبیت نیروی انسانی )مربیان( برابر با تأیید می

توان دست آمده میمنفی به چنین حدود باال و پایین برای اختالف میانگین مثبت وو هم

 مربیان باالتر از سطح متوسط بوده است.مطلوبیت نیروی انسانی میزان  اظهارنظر کرد که

مربیان ابعاد مطلوبیت رتبه میانگین ( مقایسه0جدول )  

 معیار انحراف میانگین ابعاد

 /789 19/3 آموزشی هایصالحیت

 /793 33/3 هنری هایصالحیت

 /778 21/3 کودک توسعه و رشد با مرتبط هایصالحیت

 /559 39/3 مدیریتی هایصالحیت

 /391 05/3 کودک سالمتی امور با مرتبط هایصالحیت

 /591 91/2 آوریفن هایصالحیت

 /191 18/2 ایحرفه توسعه هایصالحیت

 /775 33/3 اجتماعی هایصالحیت

 /793 77/3 ارتباطی هایصالحیت

 /798 72/3 رفتاری و اخالقی هایصالحیت

 /715 05/3 فکری هایصالحیت

 /737 31/3 محیطی زیست فرهنگ هایصالحیت

 f 77/71  هتلینگ ازمون

 /110 داریمعنی سطح
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راین تفاوت دار بوده است. بنابمعنی  p≤17مشاهده شده در سطح  f براساس نتایج جدول

مشاهده شده بین میزان مطلوبیت ابعاد نیروی انسانی یکسان نبوده است. بیشترین 

رفتاری و  و اخالقی هایصالحیتهای ارتباطی و میزان مطلوبیت مربوط به بعد صالحیت

-فن هایای و صالحیتحرفه توسعه هایکمترین میزان مطلوبیت مربوط به صالحیت

 آوری بوده است. 

دبستانی دولتی و غیردولتی در مقایسه مطلوبیت نیروی انسانی )مربیان( در مراکز پیشمیزان .2

 با هم چگونه هستند؟

دبستانی دولتی و ( مقایسه میزان مطلوبیت نیروی انسانی )مربیان( در مراکز پیش1جدول )

 غیردولتی
P t دولتی غیردولتی 

 
 

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 آموزشی هایصالحیت 11/3 /101 09/3 /711 12/2 /155

 هنری هایصالحیت 29/3 /777 51/3 /100 77/0 /022

 توسعه و رشد با مرتبط هایصالحیت 25/3 /797 28/3 /729 /157 /721
 کودک

 مدیریتی هایصالحیت 39/3 /550 39/3 /579 /118 /883

 سالمتی امور با تبطمر هایصالحیت 07/3 /391 02/3 /379 /195 /710

 کودک

 آوریفن هایصالحیت 99/2 /511 92/2 /515 01/2 /139

 ایحرفه توسعه هایصالحیت 71/2 /150 97/2 /198 98/2 /115

 اجتماعی هایصالحیت 30/3 /711 31/3 /758 /597 /153

 ارتباطی هایصالحیت 31/3 /780 50/3 /759 20/0 /229

 رفتاری و اخالقی هایصالحیت 51/3 /129 11/3 /730 11/0 /001

 فکری هایصالحیت 05/3 /733 03/3 /590 /188 /820

 محیطی زیست فرهنگ هایصالحیت 35/3 /580 27/3 /797 15/0 /288

 کل 09/3 /393 22/3 /393 /815 /331
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های آموزشی، فناوری و مشاهده شده درخصوص صالحیت  tهای جدول فوق،براساس یافته

های فوق در مراکز دار بوده است. بنابراین، بین صالحیتمعنی  p≠/17ای در سطح حرفهتوسعه 

های عبارت دیگر میزان مطلوبیت صالحیتدار وجود دارد. بهدولتی و غیردولتی تفاوت معنی

ای، در مدارس غیردولتی بیشتر از دولتی بوده است و میزان مطلوبیت آموزشی، توسعه حرفه

 آوری در مدارس دولتی بهتر از غیردولتی بوده استهای فنصالحیت

 
گویان برحسب مدرک( مقایسه میزان مطلوبیت مربیان از نظر  پاسخ1جدول )  

 F P فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم 

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

  

 /110 82/27 /788 72/3 /719 29/3 /392 99/2 /711 79/2 زشیهای آموصالحیت

 /110 31/07 /118 90/3 /731 58/3 /319 18/3 /721 87/2 های هنریصالحیت

های مرتبط صالحیت

 با رشد و توسعه کودک

92/2 799/ 19/3 505/ 52/3 553/ 97/3 597/ 91/22 110/ 

 /110 57/8 /383 19/3 /319 51/3 /339 21/3 /711 01/3 های مدیریتیصالحیت

های مرتبط صالحیت

 با امور سالمتی کودک

89/2 593/ 01/3 281/ 09/3 289/ 52/3 319/ 29/9 110/ 

 /110 93/7 /709 17/3 /518 99/2 /381 95/2 /501 78/2 آوریفنهای صالحیت

های توسعه صالحیت

 ایحرفه

59/2 931/ 70/2 721/ 99/2 131/ 10/3 912/ 11/5 110/ 

 /110 22/1 /110 18/3 /731 51/3 /311 07/3 /792 03/3 های اجتماعیصالحیت

 /110 91/01 /911 92/3 /728 59/3 /397 01/3 /729 12/3 های ارتباطیصالحیت

های اخالقی و صالحیت

 رفتاری

39/3 795/ 35/3 515/ 78/3 779/ 91/3 999/ 25/3 123/ 

 /110 39/7 /999 31/3 /597 20/3 /277 95/2 /512 19/3 های فکریصالحیت

های فرهنگ صالحیت

 زیست محیطی

21/3 599/ 09/3 339/ 29/3 723/ 19/3 991/ 91/3 102/ 

 /110 58/09 /551 73/3 /330 29/3 /093 12/3 /393 87/2 کل
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دار بوده است. بنابراین بین نظرات معنی  p≤/17مشاهده شده در سطح  f براساس نتایج جدول  

میزان مطلوبیت دار وجود دارد. به عبارت دیگر گویان برحسب مدرک تحصیلی تفاوت معنیسخپا

گویان دارای مدرک دیپلم کمتر از فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و از نظر پاسخ هاصالحیت

ها از به منظور مشخص کردن تفاوت فوق دیپلم کمتر از لیسانس و فوق لیسانس بوده است.

 قایسه زوجی استفاده شده که نتایج آن به تفکیک در زیر ارائه شده است.های مآزمون

 

گویان دبستانی از نظر پاسخ( مقایسه میزان مطلوبیت نیروی انسانی در مراکز پیش17جدول )

 برحسب سابقه خدمت
P t 01-7 7-1 

 

 

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 های آموزشیصالحیت 89/2 /798 31/3 /775 12/3 /110

 های هنریصالحیت 27/3 /780 59/3 /751 58/2 /110

 های مرتبط با رشد و توسعه کودکصالحیت 01/3 /778 57/3 /701 31/3 /110

 های مدیریتیصالحیت 30/3 /579 71/3 /389 90/2 /117

 های مرتبط با امور سالمتی کودکصالحیت 18/3 /397 23/3 /320 31/2 /122

 فناوریهای صالحیت 97/2 /592 80/2 /571 18/2 /139

 ایهای توسعه حرفهصالحیت 13/2 /189 92/2 /109 91/0 /193

 های اجتماعیصالحیت 27/3 /583 58/3 /133 91/2 /111

 های ارتباطیصالحیت 29/3 /791 71/3 /772 59/2 /105

 تاریهای اخالقی و رفصالحیت 73/3 /775 70/3 /171 /035 /985

 های فکریصالحیت 03/3 /700 07/3 /585 /071 /999

 های فرهنگ زیست محیطیصالحیت 21/3 /728 39/3 /720 71/0 /035

 کل 03/3 /399 30/3 /318 81/2 /113
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های آموزشی، اجتماعی، هنری، مشاهده شده درخصوص صالحیت t های جدولبراساس یافته

  p≠/17کودک، فناوری، ارتباطی و کل در سطح رشد و توسعه کودک، مدیریتی، سالمتی 

گویان دبستانی از نظر پاسخهای فوق در مراکز پیشدار بوده است. بنابراین، بین صالحیتمعنی

های عبارت دیگر، میزان مطلوبیت صالحیتبه .دار وجود داردبرحسب سابقه خدمت تفاوت معنی

مدیریتی،  هایکودک، صالحیت توسعه و رشد با مرتبط هایصالحیتآموزشی، هنری، 

کودک، صالحیت اجتماعی و  سالمتی امور با مرتبط هایارتباطی، صالحیت هایصالحیت

سال بوده است  7-1سال بیشتر از  7-01گویان  دارای سابقه خدمت مطلوبیت کل از نظر پاسخ

ای از نظر حرفه های فکری، فرهنگ زیست محیطی، اخالقی و رفتاری و توسعهولی در صالحیت

 مربیان تفاوتی وجود ندارد.

 

 های مربوط به  فضا و تجهیزات آموزشی( توزیع فروانی و درصد پاسخ سؤال11جدول )
 بلی خیر میزان فضا و تجهیزات آموزشی ردیف

 دبستانی استاندارد استهای مراکز پیشفضای ساختمان 0
 فراوانی

 درصد

001 

8/17 

11 

0/35 

 های گروهی در فصول سرد وجود داردانجام بازیسالن در مراکز برای  2
 فراوانی

 درصد

035 

0/99 

52 

8/23 

3 
 دبستانی متناسب با تعداد کودکان استمکان مراکز پیش

 

 فراوانی

 درصد

013 

7/79 

93 

7/50 

 دبستانی دارای کیفیت مناسب استفضای مراکز پیش 5
 فراوانی

 درصد

008 

1/19 

79 

5/32 

7 
 وسایل کودکان در مراکز وجود داردمکان برای نگهداری 

 

 فراوانی

 درصد

27 

2/05 

070 

9/97 

 گیردیادگیری کودکان در فضایی غیر از کالس درس صورت می 1
 فراوانی

 درصد

002 

1/13 

15 

5/31 

 های فردی و گروهی برای کودکان وجود داردامکان اجرای فعالیت 9
 فراوانی

 درصد

73 

3/30 

023 

8/19 

9 
-یادگیری در محورهای مختلف بازی، قصه –های مختلف یاددهیعالیتامکان اجرای ف

 ورزی و ... وجود داردگویی، نمایش، دست

 فراوانی

 درصد

77 

3/30 

020 

9/19 

8 
های ورزشی، باغبانی، نگهداری حیوانات، بازی کودکان و فضای باز مناسب برای فعالیت

 ... وجود دارد

 فراوانی

 درصد

073 

8/91 

23 

0/03 

 دبستانی وجود داردنور و هوای کافی در مراکز پیش 01
 فراوانی

 درصد

09 

2/01 

079 

9/98 
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 آمیزی دیوارها استفاده شده استوشو در رنگهای روشن و قابل شستاز رنگ 00
 فراوانی

 درصد

070 

9/97 

27 

2/05 

 های اولیه استمجهز به وسایل ایمنی، اطفای حریق و کمک 02
 فراوانی

 درصد

01 

0/8 

011 

8/81 

 ی همکف قرار دارندها در طبقهکالس 03
 فراوانی

 درصد

07 

7/9 

010 

7/80 

 فراوانی ها متناسب با تعداد کودکان استکالس 05

 درصد

83 

9/72 

93 

2/59 

 دبستانی مجهز به لوازم بهداشت عمومی و بهداشت فردی برای هریک از کودکان استمراکز پیش 07

 

 فراوانی

 درصد

07 

7/9 

010 

7/80 

های ی نگهداری وسایل و پوشهمیز و صندلی متناسب برای کودکان و کمد یا قفسه 01

 های آنان استفعالیت

 فراوانی

 درصد

22 

7/02 

075 

7/99 

 فراوانی دبستانی مجهز به تابلوهای آموزشی استمراکز پیش 09

 درصد

01 

0/8 

011 

8/81 

ها، نامهها، بخشدار برای نصب اطالعیهی دیوار یا پایهمجهز به تابلوهای اعالنات اعم از قابل نصب رو 09

 پوستر و موارد قابل توجه برای مربیان و اولیای کودکان است

 فراوانی

 درصد

55 

1/27 

032 

1/97 

 فراوانی دبستانی وجود داردوسایل صوتی، تصویری در مراکز پیش 08

 درصد

09 

9/8 

078 

3/81 

-ای، نمایشی، ماشینهای پارچهآموزی مانند عروسکاجتماعی و زبانتجهیزات الزم برای رشد عاطفی،  21

 های مناسب کودکان و ... وجود داردها، کتاب

 فراوانی

 درصد

97 

3/59 

80 

9/70 

سازی، های ساختمانهای ذهنی و جسمانی مانند پازل، دومینو، بلوکتجهیزات مورد نیاز رشد مهارت 20

 وجود داردهای چوبی، تاب، سرسره و... مکعب

 فراوانی

 درصد

012 

1/79 

95 

1/52 

وسایل و لوازم مورد نیاز آموزش مفاهیم علوم، ریاضی و سایر مفاهیم مورد نظر با توجه به اهداف و  22

 محتوای آموزشی وجود دارد

 فراوانی

 درصد

11 

7/39 

001 

7/12 

رهای صوتی و تصویری از قرآن کریم، های قرآنی مانند نواوسایل و لوازم مورد نیاز مفاهیم دینی و آموزه 23

 های تصویری و آموزشی وجود داردلوحه

 فراوانی

 درصد

21 

5/00 

071 

1/99 
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مکان "های جدول فوق بیشترین مطلوبیت  فضا و تجهیزات آموزشی مربوط به براساس یافته

اولیه،  هایبرای نگهداری وسایل کودکان، نور و هوای کافی، وسایل ایمنی، اطفای حریق و کمک

ها، مجهز به لوازم بهداشت عمومی و بهداشت فردی، میز و صندلی ی همکف بودن کالسطبقه

های فعالیت، مجهز به تابلوهای ی نگهداری وسایل و پوشهمتناسب برای کودکان و کمد یا قفسه

نند های قرآنی ماآموزشی، وسایل صوتی، تصویری، وسایل و لوازم موردنیاز مفاهیم دینی و آموزه

های تصویری و آموزشی بوده است. کمترین نوارهای صوتی و تصویری از قرآن کریم، لوحه

مطلوبیت فضا و تجهیزات آموزشی مربوط به استاندارد بودن فضای ساختمان، سالن برای انجام 

های گروهی در فصول سرد، متناسب بودن با تعداد کودکان، کیفیت مناسب فضا، یادگیری بازی

های ورزشی، باغبانی، نگهداری حیوانات، غیر از کالس، فضای باز مناسب برای فعالیتدر فضایی 

آمیزی دیوارها، تناسب وشو در رنگهای روشن و قابل شستبازی کودکان، استفاده از رنگ

  .های ذهنی و جسمانی استکالس با تعداد کودکان، تجهیزات موردنیاز رشد مهارت

 

 بحث و نتیجه گیری

دست آمده از پژوهش حاضر حکایت از میزان مطلوبیت نیروی انسانی )مربیان( بیشتر از نتایج به

حد متوسط دارد. به عبارت دیگر ازنظر پاسخ دهندگان مربیان از صالحیت های الزم برای کار و 

فعالیت در مراکز آموزشی برخوردار بودند. ویژگی هایی را که برای یک مربی براساس سند تحول 

های آموزشی، هنری، مدیریتی، اجتماعی، اخالقی و استخراج گردید عبارت از صالحیتبنیادین 

ای بوده های فناوری و توسعه حرفهرفتاری، فکری، ارتباطی و فرهنگ زیست محیطی و صالحیت

های فناوری و توسعه است که مربیان حائز همه صالحیت های ذکر شده )به استثنای صالحیت

 دیدند.ای( ارزیابی گرحرفه

 Jalizi& Naysi  (2014) و  Mirzaei (2016)های این یافته ها همسو با نتایج پژوهش

-ای مربیان پیشباشد. نتایج پژوهش آنها که به بررسی وضعیت موجود صالحیت حرفهمی

های مصوب آموزش و پرورش در شهرستان تهران پرداخت نشان داد دبستانی براساس شاخص

های مرتبط با شرایط و ضوابط عمومی مندرج ای مربیان با شاخصفههای حرکه بین صالحیت

دبستانی مطابقت وجود دارد. همچنین یافته های ی پیشدر اساسنامه آموزش و پرورش دوره

پژوهش نیسی و جلیزی نشان دادند که مربیان از کفایت شخصیتی ممتازی برخوردارند ولی از 

 ند.لحاظ صالحیت تدریس در سطح متوسطی هست
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های های مربیان در حوزهاز طرف دیگر یافته های تحقیق نشان دادند که صالحیت

دبستانی دولتی و غیردولتی به یک میزان نمی ای و فناوری در مراکز پیشآموزشی، توسعه حرفه

ای در مدارس های آموزشی و توسعه حرفهباشد؛ به عبارت دیگر، میزان مطلوبیت صالحیت

آوری در مدارس دولتی های فندولتی بوده است و میزان مطلوبیت صالحیت غیردولتی بیشتر از

های هنری، مرتبط با رشد و توسعه کودک، بهتر از غیردولتی بوده است. ولی در صالحیت

مدیریتی، مرتبط با امور سالمتی کودک، اجتماعی، ارتباطی، اخالقی و رفتاری، فکری و فرهنگ 

ا تفاوتی مشاهده نشد. یافته ها نشان داد مربیانی که دارای هزیست محیطی در میزان صالحیت

های باالتری نسبت به همکاران ها و مهارتمدرک تحصیلی دانشگاهی  باالتری بودند از صالحیت

ی تدریس بیشتر موفق تر از همکاران خود که سنوات خود برخوردار هستند. نیز مربیان با سابقه

 Mirzaei این نتیجه همسو با نتایج یافته های پژوهش دند.خدمت کمتری داشتند برخوردار بو

های مرتبط با ای مربیان با شاخصهای حرفهمی باشد که نشان داد بین صالحیت (2016)

شرایط و ضوابط عمومی مندرج در اساسنامه آموزش و پرورش دوره ی پیش دبستانی مطابقت 

نشان داد که  Naysi & Jalizi (2014)وجود دارد. در همین زمینه، پژوهش نیسی و جلیزی 

مربیان از کفایت شخصیتی ممتازی برخوردارند ولی از لحاظ صالحیت تدریس در سطح 

ناهمسو می  Sadavi (2019)همچنین نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات  .متوسطی هستند

یند برنامه باشد. یافته های پژوهش وی نشان داد که مربیان پیش دبستانی در تمام مراحل فرا

 اند.  ی حرفه ای چندانی برخوردار نبودهریزی درسی از صالحیت ها

نتایج حاصل از چک لیست مشاهدات صورت گرفته پژوهشگر از مجموعه امکانات   

فیزیکی)فضای آموزشی( مراکز پیش دبستانی،  بیشترین مطلوبیت  مربوط به مکان نگهداری 

ی های اولیه، طبقهایمنی، اطفای حریق و کمکوسایل کودکان، نور و هوای کافی، وسایل 

ها، تجهیز مرکز به لوازم بهداشت عمومی و بهداشت فردی، میز و صندلی همکف بودن کالس

های فعالیت آنها، وجود ی نگهداری وسایل و پوشهمتناسب با سن کودکان و کمد یا قفسه

های نیاز مفاهیم دینی، لوحهتصویری، وسایل و لوازم مورد  -تابلوهای آموزشی، وسایل صوتی

تصویری و آموزشی بوده و کمترین مطلوبیت فضا و تجهیزات آموزشی مراکز پیش دبستانی، 

های گروهی در فصول سرد، مربوط به استاندارد بودن فضای ساختمان، سالن برای انجام بازی

های الیتکیفیت مناسب فضا، یادگیری در فضایی غیر از کالس، فضای باز مناسب برای فع

-وشو در رنگهای روشن و قابل شستورزشی و باغبانی، نگهداری حیوانات، استفاده از رنگ

های ذهنی و آمیزی دیوارها، تناسب کالس با تعداد کودکان، تجهیزات مورد نیاز رشد مهارت
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 ،Safari (2014) ،Pirestani (2017)جسمانی بوده است. این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای

)2011(vi Ala 2014نتایج پژوهش باشد.می)(Safari    در مطالعه کیفی نشان از محدود شدن

استانداردهای طراحی فضای آموزشی صرفاً به استانداردهای فیزیکی و کم توجهی به 

نشان  Pushneh et al (2012) استانداردهای برنامه ریزی و طراحی آموزشی بود. نتایج پژوهش

نتایج  .اکز پیش دبستانی از نظر سالمت و ایمنی کیفیت الزم را داردداد که محیط فیزیکی مر

های مراکز پیش حاکی از عدم استاندارد بودن ساختمان Pirestani (2017) پژوهش پیرستانی

های گروهی در فصول سرد، عدم تناسب مراکز با تعداد دبستانی، عدم وجود سالن برای بازی

 یری می باشد. مختلف برای یادگ هایکودکان، عدم وجود داشتن مکان

شناختی نمونه حکایت از نقش در پایان نتایج یافته های توصیفی مربوط به اطالعات جمعیت   

ها و مربیان جوان در مراکز پیش دبستانی دارد. وجود مربیان جوان در این دوره حساس مزیت

ین پاسخگویی به نیازهای چندبستانی و همهای پیشتأثیرات خوب و مثبتی بر کیفیت برنامه

دهد که بیشتر مربیان دارای چنین نشان مینوآموزان و تحقق اهداف این دوره دارد. نتایج هم

تحصیالت دانشگاهی هستند. از لحاظ تناسب رشته تحصیلی  بیشتر از یک سوم مربیان دارای 

ها از سایر رشتهرشته تحصیلی مرتبط )علوم تربیتی و روانشناسی( هستند و حدود دوسوم آنها 

های آموزش و پرورش هایی که کیفیت برنامهترین شاخصباشند. یکی از اصولی)غیرمرتبط( می

سازد، حضور مربیان دارای تحصیالت دانشگاهی و رشته تخصصی دبستانی را متأثر میپیش

های اولیه کودکی باشند. شواهد مناسب و مرتبط در زمینه رشد و آموزش و پرورش سال

دهد کودکانی که از معلمان نشان می Ryan, Ackerman (2004)و  Barnet (2004) یقات تحق

مندند، از لحاظ انجام وظایف اجتماعی، شناختی و استفاده شایسته با تحصیالت دانشگاهی بهره

 اند، می باشند.مؤثرتر از زبان در وضعیت بهتری از همکارانشان که فاقد تحصیالت دانشگاهی

 

 

 ت کاربردیپیشنهادا

 های دوره یو برگزار هایی پژوهش نیچن جنتای از استفاده با اندرکاران دست ی شودم شنهادیپ-

( اقدام ربیان)م یانسان یروین های تیبودن صالح یدر جهت رفع کمبودها و ناکاف یآموزش

 کنند.
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از  یحاک( که انی)مرب یانسان یروین یفناور تیحاصل شده در مورد صالح ی جهیتوجه به نت با

ضمن خدمت  یآموزش های دوره ی شودم شنهادیپ ی باشد،م تیصالح نیدر ا ییکمبودها

 همبستگیاطالعات و ارتباطات و  یدر حوزه فناور دیجد های افتهیبرگزار شده و معلمان را با 

 آشنا سازند. تیصالح نیبه ا دنیبهبود بخش یدر راستا یریادگیآن با آموزش و 

ان( که ربی)م یانسان یروین ای توسعه حرفه تصالحی مورد در آمده دستب ی جهیتوجه به نت با

 کارگاهای جادیبا ا ی شودم شنهادیپ ی باشد،م مربیاندر  تیصالح نیبودن ا ینشانگر ناکاف

 کنند. تیهدا ای توسعه حرفه یان را در راستاآموزشی کاربردی مربی

هشگر در مورد فضای فیزیکی مراکز آمده از چک لیست مشاهدات پژو دستب جهیتوجه به نت با

 یاستانداردها دیجد دبستانی شیمراکز پ سیدر هنگام تأس ی شودم شنهادپی پیش دبستانی،

 کنند. تیمربوطه را رعا

 درنظر با و آموزان رشد دانش روان شناسی به توجه با هاانتخاب رنگ کالس ی شودم شنهادیپ-

 .شود استفاده وشو بل شستقا هایو از رنگ ردگی صورت هاآن تجنسی گرفتن
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