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پژوهش حاضر با هدف بررسی صالحیتهای حرفهای مربیاا پایشدبسااایی ا دداد
مربیا و مددرا دوره پیشدبساایی با روش توصیفی ا یاو پیمادشای ایاااش هاده
است .ا بررسی پیشنۀ پژوهش دوا ده مؤلفه (حو ه) اصلی و  89در مؤلفه صاالحیت
حرفهای مربیا پیشدبساایی اساخراج و پرسشنامه تدودن گرددده است .جامعۀ آماری
پژوهش مربیا و مددرا دورۀ پیشدبساایی ههرساا های میبد و اردکاا باه تعاداد
 642یفر ( 869مربی و 889مددر) بوده اید که ا بین آیها  622یفر( 822مربی و 822مددر)
بر اساس جدول کرجسی و مورگا به روش یمویهگیری تصادفی ساده ،ایاخاا هاده
اید .دافاهها یشا داد؛ ا یظر مربیا وضعیت موجود صالحیتهای حرفهای مربیاا در
مولفه های حرفهای ،فکری و فناوری پادینتر ا ماوسط و ا یظر مددرا در مولفه های
فکری ،مددردای ،رهد و توسعه کودک ،فناوری و حرفهای پادینتر ا ماوسط است .ها
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چنین بین یظرات مربیا و مددرا در رابطه با میزا صالحیتهای حرفهای مربیاا در
مولفه های؛ آمو های ،هناری ،ماددردای ،ارتبااای ،اجامااخی ،هخصایای -رفاااری و
اخالقی ،تفاوت معنادار وجود دارد .یاادج حاصل ا ار دابی مربیا یشاا داد؛ مربیاا
هرکت کرده در دورههای کارآمو ی در مولفه های آمو هی و حرفهای میااییین بااتتر
ا مربیا هرکت یکرده داهاهاید .مربیاا هارکت یکارده در دورههاای کاارآمو ی در
حو ۀ صالحیت فکری خود را باتتر ا مربیا هرکت کارده در ادان دورههاا ،ار داابی
یموده اید .ا یظر مددرا  ،مربیا هارکت کارده در دورههاای کاارآمو ی ا خملکارد و
میاییین باتتری در مولفه های صالحیت؛ آمو هی ،فناوری و حرفهای برخوردارید و در
سادر مؤلفه ها تفاوت معناداری بین آیها وجود یدارد.
کلتالالدو ژههالالا :صالالیت ح ته الال ای ،مهب الال پ شالال
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برای زندگی اجتماعی انتقال ارزشهها و فرهنه ههای

بقدبا

اجتماعی ب نسسهای آینهد دارنهد .بهدیهی اسهت نه

هر سازمانی برای ارضای نیازهای خاصی از جامعه
ب وجود میآید و تا زمان وجهود آن نیهازمیتوانهد به

وی گیهای حرف ای و هخصی معبمان نقش اساسهی در

حیات خود ادام دهد .نیهروی انسهانی ییهی از ارنهان

نههارآیی و اثربخشههی آمههوزش و پههرورش دارد[.]6

اساسی و دروندادهای مهم سازمانهها مسسهوش ههد

نارآمدی معبم عامس مهمی در بهبهود آمهوزش معبهم و

نقش مهم در موفقیت و دستیابی سهازمان به اههداا از

ارتقاء بهبود و اصالح آموزهی میباهد[ .]7از آنجا نه
و

پیش تعیینهد خود دارد .در گذهت به دییهس سهادگی

معبمان با ارزشتهرین منبهع موجهود بهرای مهدار

ساختارها نارنردها و نیازهای جوامع تربیهت نیهروی

مؤسسات آموزش عایی در رابط با این ههدا هسهتند

انسانی ناری چندان دهواری نبهود و البها از یریه

سرمای گذاری در نیفیت معبم و حرفه ای بهودن مهداوم

استاد -هاگردی برای مشالس مختبف صورت میگرفت

معبم حیاتی است[.]8
در سالهای اخیر هموار تسقیقات نشان میدهند ن

ویی با تخصصیههدن امهور و پیییهد ههدن نیازههای

و

اجتماعی از یک سو و تغییرهای سریع دانش و فنهاوری

عدم نفایت معبمان پیشدبستانی و اثربخشی تهدری

از سههوی دی،ههر توسههع مهارتهههای افههراد هههالس در

آموزش آنها ب هدت با پرداخت لرامت مهرتب اسهت.

سازمانها و روزآمد نردن مهارتههای مهورد نیهاز آنهها

پرداخت سهود و ضهررها جهذش و اسهتخدام معبمهان

دی،ر ب سادگی گذهت میسر نیست[.]5

حرف ای سالهای نودنی را برای ن ام آموزهی دههوار
مینند .ضرر و زیان پرداخت لرامت عالو بر اینیه به

امروز نیفیت در هر زمین ای حرا اول را میزند و
این مسئب ن مؤسسات آموزهی سطح خاصی از نیفیت

گردش موجودی و اقتصاد نشور یطم میزند اثربخشی

را بر عهد دارند؛ اجتناش ناپذیر است[.]2

آموزش و منهابعی نه بایسهتی صهرا آمهاد سهازی و

نیفیت سیستم آموزش و پهرورش به خصهور در

آموزش مداوم معبم هود را از بین میبرد .با این حهال

دورۀ مقدماتی یعنی دورۀ پیشدبستانی و اوان نهودنی

یافت های تسقیقات نشان میدهنهد نه سهود و منفعهت

در ایویت نار هر جامعه ای نه دارای اسهترات یههای

بزرگ تنها زمانی ب دست میآید نه معبمهان به یهور

روهههن رهههد و توسههع و دارای سیاسههتهههای مههن م

حرف ای آمهاد و تربیهت ههد و به انهداز نهافی در

آموزهی است؛ قهرار دارد[ .]3ههواهد تسقیقهات نشهان

دستر

باههند[ .]9وجهود مربیهان تربیهتههد نه از

مههیدهنههد نهه نیفیههت بهها ی آمههوزش و پههرورش

تخصص و تجرب نافی برخهوردار باههند و عهالو بهر

پیشدبستانی مزایا و منفعتهای آموزههی اقتصهادی و

دوست داهتن نودنان از مسئوییت خود آگها بهود و

اجتماعی قابستوجهی در یو نیمدت فراهم مینند [.]4

چ،ون،ی برخورد با نودنان را بخوبی بدانند

زمۀ پیدا

و میتواند نتهای مببهت را نه تنهها بهرای نودنهان و

هدن و تسق اهداا ن ام آموزههی و پاسهخ،ویی به

خانواد هایشان ببی برای جامع ب ارمغان آورد[.]1

نیازهای نودنان است.
عالو بر این نیفیت نار مربهی بها نودنهان ممیهن

هن،ام بسث در مورد نیفیت آمهوزش اویهین مهورد
برای بررسی صالحیتههای 5معبمهان مهیباههد .زیهرا

است موجا ازدیاد عالق یا تنفر آنها نسبت به مسهی

دیدگا این است ن معبمان مهمترین عامس تعییننننهدۀ

آموزهی گردد ن عالق منهدی و بهیعالق،هی وایهدین

نیفیت آموزش میباهند[ .]2و نقش حیاتی در پیشهرفت

نودنان را نیز نسبت ب مؤسسهات مختبهف تربیتهی به

نشور پهرورش نیهروی نهار هایسهت حفه صهبح و

دنبال دارد[ .]50بنهابراین نقهشههای گونهاگون مربیهان

جامع پذیری و آمهاد نهردن افهراد

پیشدبسهتانی در سهالههای اوییه زنهدگی و آمهوزش

سازگاری در جامع

پیشدبستانی نیازمنهد صهالحیتههای آموزههی بسهیار

1. Competences
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گوناگونی است ن مربیهان پهیشدبسهتانی به من هور

بخش" .در حقیقت موفقیت رهد نمهال و هایسهت،ی

مواجه موفقیتآمیز با چایشهای آموزههی و پرورههی

مردان و زنان فردای جامعۀ ما در حد تعیینننند ای به

قرن بیست و ییهم بایهد آنهها را دارا باههند .اگهر مها

دانایی توانایی صالحیت تالش و احسها

خواستار همراهی بها سیسهتمههای پیشهرفت آمهوزش و

معبمان و مربیان امروز بسهت،ی دارد ایهن صهالحیت و

پرورش نشورهای توسع یافت جههان هسهتیم؛ بایهد از

عدم صالحیت مربیان و معبمان ماست ن میتوانند مسیر

روشهای آهنا و منسوخ آموزش و یادگیری ن معمهو

و نردبان رهد و ترقی را برای فراگیران هموار و مساعد

در سیستمهای آموزش و پرورش در تمام پای ها وجهود

یا دور و نامساعد نند.

دارند دوری ننیم .پ

مسهئوییت

باید در مسیری نه ناههناخت و

لایبا واژۀ «صالحیت» را با خصوصیات فردی مربیان

هناخت هد است

هممعنی و هممربوط میدانند و این چیزی است نه از

قدم ب،ذاریم؛ دانش خود را در مسیطی ن ب مها اجهاز

یری آموزش و آماد سازیهای حرف ای میتواند نسا

ساختن میدهد و برای آن ارزش قائس است نشف نرد

هود (یعنی از ادلام دانش مهارتها ن،رشها ان،یز ).

و بسازیم و برای اینیار بهتر است از مؤسسات پهرورش

در زبان ان،بیسی باصالحیت بودن (یک وی گهی نهامال

آن

انسانی) البا ب صالحیتها (نیاز ب داهتن مجموع ای

را ب دور های با تر آموزش انتقال دهیم .امروز ما در

از مهارتها و دانش برای انجام یک وظیف خار) تقبیس

دنیایی بسیار پییید و با سرعت در حال تغییهر زنهدگی

مییابد .صهالحیت هایسهت،ی داههتن و صهالحیتدار

میننیم[ .]55فق در چند دهۀ اخیر جامع ب یور نامس

هدن یک فرایند مداوم است ن هامس قاببیت و توانهایی

دیدگاهش در مورد زندگی ارزشهای مههم و اوییه و

برای ساخت هیأتی از دانش حرف ای مهارت توسهع و

ساختارهای اجتماعی و سیاسی تغییر داد است[.]52

نشاندادن ن،رش حرف ای میباهد .هرچند مهم است ن

یا فق بخشی از آن در دنیای تسقی

نودنان دور های پیشدبستانی هروع نرد و سهس

مربیان "مجموع ای از دانش" و "مهارتها " را داهت

سیبی براون )2001(5بیان مینند ن سهرعت تغییهر
در قرن بیست و ییم دائمها در حهال افهزایش اسهت و

باهند عالو بهر ایهن مهوارد مربیهان به توانهاییهها و

جهان روز ب روز بیشتر ب هم مرتب و پییید میهود و

ظرفیتهای فیری سازند به ایهن عنهوان نه آنهها در

دانش بیش از پیش ب مایییت فیری نیاز دارد .در چنین

هرای بسیار پییید لیر قابس پیشبینهی و متنهوع نهار

هرایطی را حس این است ن تمرنزمان را از آمهوزش

میننند نیز نیاز دارنهد[ .]54در یهک جمبه مهی تهوان

ب سمت یادگیری مادامایعمر هدایت ننیم نه ایهن امهر

صالحیتهای معبمی را مجموع هناختها گرایشها و

بطور قابس مالح ای ب صالحیتهای گونهاگونی نیهاز

مهارتهایی دانست ن معبم با نسا آنها مهیتوانهد در

دارد ن در چند دهۀ اخیر این صالحیتها و نمبود آنها

جریان تعبیم و تربیت ب پرورش جسمی عقبی عایفی

مورد توج قرار گرفت است[.]53

اجتماعی و معنوی فراگیران نمک نند .صهالحیتههای

یذا معبم و مربی عصر حاضر ب عنوان پیشه،ام ایهن

معبمهی را مهیتهوان در سه حیطه یبقه بنهدی نهرد

تغییر و تسو ت درصورتی قادر ب هماهن،ی و همراهی

صالحیتهای ههناختی عهایفی و مههارتی .من هور از

با این تغییر و تسهو ت خواههد بهود نه به
مهارت 3و

ن،رش4

دانهش2

صالحیتهای هناختی مجموع آگاهیها و مهارتهای
ذهنی است ن معبم را در ههناخت و تسبیهس مسهائس و

زم مجهز گردد در لیر این صهورت

"ذات نایافت از هستی بخش نی تواند ن هود هستی-

موضوعات مرتب با تعبهیم و تربیهت توانها مهیسهازد.
صالحیتهای عایفی مجموع گرایشها و عالئ معبهم
نسبت ب مسائس و موضوعات مرتب با تعبهیم و تربیهت

1. Seely Brown
2. Knowledge
3. Skill
4. Attitude

است و صالحیتهای مهارتی ب مهارتها و تواناییهای
161
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عبمی معبهم در فراینهد یهادگیری مهرتب مهیههود از

 -1رواب

مجموع صالحیتهای س گان صالحیت تأثیرگذاری بر

بازخورد مؤثر تأثیرگرفتن از بازتاش عمس و بهبود عمس

دانش آموز حاصس میهود[.]51

خود [.]58

تسقیقات نشهان داد اسهت نه توانهایی و نهارایی

حمایت از ارزشهها و ارتبایهات مهؤثر-6 .

مؤیف های صالحیتی چارچوش ارجاعی

اروپها4

نیهز

همان مدل تعریف هد گوردون1و همیهارانش ()2009

مربیان رابط مببتی بها پیشهرفت دانهشآمهوزان دارد؛ و

است ن تست عنوان "صالحیتههای اصهبی یهادگیری

نارایی مربیان در یی دور های قبس از خدمت و ضهمن

مادامایعمر" هناخت میهود و پاریمان اروپا در دسهامبر

خدمت افزایش پیدا مینند .توسع ی حرف ای فراینهدی

( )2006آن را پذیرفت .این صالحیتها عبارتند از

از پیش تعیینهد نیسهت و مرحبه به مرحبه اتفها
میافتد .توسع حرف ای مربیان یی یک فراینهد عقالنهی

 -5برقراری ارتباط با زبان مادری؛  -2صهالحیتهای

ن هامس مهارتهای تجربی افراد دانهش و تهالش فهرد

ریاضی و صالحیتهای پای ای در عبوم و تینویهوژی؛ -3

برای نشان دادن این مهارتها میهود اتفا میافتد[.]56

صالحیتهای دیجیتال (دانش در مورد نامسیوتر)؛ -4دانش

یی ساییان گذهت بررسیهای عبمی و متعددی بهر

در مورد چ،ون،ی و نسو ی یادگیری؛  -1صهالحیتهای

روی صالحیتهای مربیان در نشورهای مختبف جههان

اجتماعی و ههروندی؛  -6صهالحیتهای خودابتیهاری و

انجام هد است ن ب تعیین حوز های صهالحیتههای

ریسکپذیری؛  -7فرهن

تسقی و آگاهی .تمرنز اصبی

حرف ای برای بازی،ر اصبی صسنۀ تعبیم و تربیهت ایهن

این یرح بیشتر روی  1مهورد آخهر اسهت نه ماهیهت

دور یعنی مربی منجر هد است .نارل ای .نهاترون 5و

میانفرهن،ی دارند .این صالحیتها نهایی نیسهتند و بها

هایسهت،یهها و

نمک مهارتهایی از قبیس تفیر سازند خالقیت ابتیار

هرای احراز هغبی مربیان مدل ادرانی ناترون را یرح

در عمس حس مشیس ارزیابی خطهر تصهمیم گیهری و

نردند .این مدل نقش و عمبیرد مربهی را در نه حهوز

احساسات سازند میتوان آنها را بهبود بخشید[.]59

جان آین 2در سال ( )5993بهر اسها

ایبت در این ارتباط برخهی مطایعهات انجهام ههد

دست بندی مینند نه عبارتنهد از تعامهس پهرورش و
تربیت نودنان ننترل نقشها و استر ها تسهیس امهور

حوز های صالحیت حرف ای تقریبا ییسان و مشهابهی را

و پرورش خالقیت یرحریزی لنهیسهازی و تقویهت

برای مربیان معرفی و دست بنهدی مهینننهد .برینهک 6و

یادگیری حسمسأی نقش معبهم در یرفهداری و

همیاران ( )2009ببم )2001( 7نسس و نهای)2007( 8

مسی

حمایت از نودنان یهادگیری نودنهان[ .]57مهایونی و

این9

ینی )2003(3نیز چارچوش صالحیتههای مربیهان دورۀ

نارانوگبو )2008( 55و دانشهور و همیهاران( )5389در

پیشدبستان در اسهتراییای لربهی را ههامس مهوارد زیهر

پ وهشهای خود ب نتای نم و بیش مشهابهی ایبته بها

میدانند  -5حرف ایگری یادگیری دربارۀ دانشآموزان

اندنی تفاوت در زیر مؤیف های هر حوزۀ اصبی دسهت

خانواد همیاران و یادگیری حرف ای خهود -2 .دانهش

یافت اند .این مطایعات در قایا مدلهها و اسهتاندارهایی

حرف ای و دانش مستهوا دانهش ن هری دانهش مستهوا

نشان دادند ن مربیان برای تبدیس هدن ب عنصر حرف ای

(دانش تخصصی) و دانش هیو های آموزش و پرورش.

باید صالحیتهایی در زمین  -5رهد و توسع نهود؛؛

و همیاران ()2008

من،یون50

و همیاران ()2055

 -3تههأثیر زمین ه و مههتن آگههاهی به عوامههس مههؤثر در
4. The European Referential Framework
5. Gordon
6. Brink
7. Bellm
8. Chappel & Nye
9. Allan
10. Mangione
11. Karacaoglu

برنام ریهزی و جریهان یهاددهی -یهادگیری -4 .مسهی
آموزهی آگاهی ب تأثیرگذاری مسی بر نیفیت برنامه .
1. Carol E. Catron
2. Jan Alen
3. Maloney & Lennie
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اما با این حال نتای مطایعات متعدد نشان داد اند ن

 -2مشاهد و ارزیهابی نهود؛؛  -3مسهی یهادگیری و
برنام درسی؛  -3تعامس مببت و راهنمایی؛  -4ارتباط بها

گرچ هایست،ی و صالحیت مربیان بهتهرین پهیشبینهی

خانواد و جامع ؛  -1فراهمسهازی ایمنهی بهداههت و

ننند نیفیت برنام های پیشدبستانی و رهد و یهادگیری

تغذی سایم برای هر نود؛؛  -6حرف ایگهری توسهعۀ

نودنان در این دور است با اینحال و ب رلهم اهمیهت

حرف ای و رهبری؛  -7اجرا و مدیریت داهت باههند[20

این مسأی نتای پ وهشههای انجهام ههد مهرتب

بها

 .]26 21 24 23 22 25همچنهین در برخهی مهوارد

موضوع تسقی نشان میدهد ن بسیاری از مربیان ایهن

پ وهش،ران حوز های صالحیتهای حرف ای بیشهتر و

دور از صالحیتهای حرف ای زم برخوردار نیسهتند و

متفاوتتری از آنی ذنر ههد ارائه دادنهد .من،یهون و

در ایفای نقش خود با مشیالتی مواجه انهد و در بیشهتر

همیاران ( )2055با هدا جبا توجه به سههم مههم

موارد در زمینۀ برخورداری از صالحیتههای حرفه ای

مربیان اوایس نودنی و ب من هور تهروی رههد مهداوم

وضعیت آنها در سطح پایینی گزارش هد است .ب یور

حرف ای و ارتقاء صالحیتهای مربیان اوایس نودنی در

مبال یافت های پ وهشهی بهاقری ( )5386نشهان داد نه

ناییفرنیا عالو بر حوز های صالحیتهای ذنر ههد در

افزون بر تسب نداهتن مربیهان بهر روش و ههیو ههای

و گوناگونیها و داهتن

آموزش و پرورش پیشدبستان مربیان ایهن دور نیهز از

عدل و انصاا هناخت و توسهع مههارتههای زبهانی

آهنایی و دانش زم در برخهورد بها نیازههای رههدی

نودنان و هناسایی نیازهای خار و وضهعیت ویه در

نودنان (رهد زبان و گفتار رهد خالقیت رهد جسمی

نودنان را ب مجموع صالحیتههای حرفه ای مربیهان

و حرنتی رهد عهایفی رههد اجتمهاعی و ههناختی)

اضاف میننند[ .]24نانانتورن ( )2055نیهز از دیهدگا

برخوردار نیستند و وضعیت آنهان پهایینتهر از میهان،ین

وایدین نودنان مقیاسی از صالحیتهها بهرای مربیهان

میباهد ایبت این وضعیت نامساعد در مربیهان دیسبمه

با

حوز های احترام ب فرهن

احسا

میگهردد[.]28

پیشدبستانی در ترنی تهی نهرد اسهت نه مجموعه

بیشتر از مربیان با مدر؛ ییسان

صالحیتههای مربیهان را در برگیرنهد صهالحیتههای

پ وهش رحمتی ( )5388نیز یافت های بهاقری را مهورد

هنری وی گهیههای هخصهی مههارتههای ارتبهایی

تأیید قرار میدهد[ .]29فیروزبخت ( )5386در پ وهشی

تواناییهای نمی برخورداری از دانش جهانی و ب روز

نشان داد ن بین نیازهای آموزهی مربیان پیش از دبستان

مهارت در آماد سازی مسی یادگیری میداند[.]27

در س حیط دانش ن،هرش و تهوانش برحسها سهطح

با هم این تفاصیس گرچ در سالهای اخیهر تقاضها

تسصهههیالت تفهههاوت معنهههیدار وجهههود دارد[.]50

بهرای نیههروی نههار بهها صههالحیت و هایسههت در سههایر

نریمی( )5387و نریمی و نیینهامی ( )5388نیهز بهین

مؤسسات افزایش یافت است نیاز ب مربیان باصهالحیت

وضعیت موجود و مطبوش صالحیتهای معبمان در نبی

و هایست نیز در مؤسسات آموزهی گسترش یافت است.

مؤیف های اصبی تفاوت معنادار یافتنهد .وضهع موجهود

ب من ور تربیت مربیان با صالحیت برنام هایی به یهور

صالحیتهای معبمان نشان میدهد ن در بعد هخصیتی

موازی با تسو ت جدید در عبوم و فناوری و تغییهر در

و اخالقی در وضعیت با تر از متوس قرار دارنهد ویهی

نیازهای اجتماعی برای نیروی نار هایست و واجدهرای

در بعد آموزهی رفتاری هناختی و مدیریتی در سهطح

بازسازی هد است .در یول این اصالحات برنام ههای

متوس و در مؤیف های فناوری توسعۀ حرف ای فیهری
و تدری

تربیت معبم نیز البا صالحیتهای ضروری مربیهان را

در وضعیت ضعیفی ب سر میبرند [.]8 30

برحسا اینی بتوانند یها نتواننهد نیازههای نوآمهوزان را

پاسخ،ویی ب نیهازههای حرفه ای و ایجهاد مرانهز

برآورد ننند در یول دور ههای مختبهف موردارزیهابی

سنجش صالحیت حرفه ای مربیهان به عنهوان ییهی از

قرار گرفت اند [.]4

راهیارها و اقدامات اساسی آموزش و پرورش در برنام
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چهارم توسع نشان،ر اهمیت و ضرورت چنین پ وهشی

از صالحیتهای حرف ای (وضهع موجهود) تفهاوت

است .این پ وهش هم از بعهد ن هری و ههم نهاربردی

معناداری وجود دارد؟

دارای اهمیت اسهت .از آنجها نه آمهوزش و پهرورش
نودنان دورۀ پیش از دبستان ب وجهود مربیهان و افهراد

روش پژوهش
پ وهش حاضر بر اسها

هاخصهای مهم در ارزهه،ذاری قاببیهتههای مرانهز

نتای آن میتواند برای بهبود و ارتقهاء صهالحیتههای

پیشدبستان وجود افراد باتجرب متخصص در نهار بها

حرف ای مربیان پیشدبستانی مفید واقع ههود نهاربردی

آگا عالقه منهد و پرانهرژی وابسهت اسهت و ییهی از

نودنان است .پ

ضروری ب ن ر میرسد با توج به

ههدا از آن جههت نه

مسسوش میهود و با توج به نهوع و ماهیهت مسهأی

وضعیت در حال گذر و تغییهر آمهوزش و پهرورش در

اهداا و سؤالهای پ وهش از روش تسقی توصیفی و

جهان و ب تبع آن در نشور ما ب این مسأی ن میتوانهد

برای جمعآوری ایالعهات از روش پیمایشهی اسهتفاد

بر فرآیند یاددهی -یهادگیری در ایهن دور تهأثیر نههد

مینند ن در آن توصهیف دیهدگا هها و نقطه ن هرات

توج وی مبذول گردد .با ایهن توصهیف و به من هور

مربیان و مدیران پیشدبستانی در رابط با صالحیتههای

هناسایی و ارزیابی دانش ن،رش و مهارت یا ب عبهارتی

حرف ای مربیان پیشدبستانی مدن ر میباهد.

مؤیف ههای صهالحیت ههای مربیهان در ایهن په وهش

جامع آماری نمون و روش نمونه گیهری جامعه

صالحیتهای حرف ای مربیان دورۀ پیشدبستانی بررسی
هد

آماری پ وهش حاضر مشتمس بر نبیۀ مدیران و مربیهان

است.

دور ی پهیشدبسهتانی ههرسههتانههای میبهد و اردنههان
میباهد ن تعداد آنها  528نفر مربی و  558نفهر مهدیر
است .نمون آماری این په وهش را تعهداد  200نفهر از

سو ل ها پژوهش
آیا بهین وضهعیت موجهود (میهزان برخهورداری) و

مربیان و مدیران دورۀ پیشدبستانی تشییس میدهد ن با

مطبوش (میزان اهمیت) صالحیتهای حرفه ای مربیهان

استفاد از روش نمونه گیهری تصهادفی سهاد انتخهاش

پیشدبستانی از ن ر مربیان تفاوت معناداری وجود دارد؟

هد اند .حجم نمونۀ پ وهش حاضر برای مربیان با توج

 )5آیا بهین وضهعیت موجهود (میهزان برخهورداری) و

ب جدول نرجسی و مورگان 97 5نفر بود و برای مدیران

مطبوش (میزان اهمیت) صالحیتهای حرف ای مربیان

 92نفر بود ن برای ایمینان بیشتر و جبهوگیری از افهت

پیشدبستانی از ن ر مدیران تفاوت معناداری وجهود

نمون برای هر گرو تعداد 500نفر مدیر و 500نفر مربی

دارد؟

پیشدبستانی ن جمعا  200نفر را تشییس میدهنهد در
ن ر گرفت هد.

 )2آیا بین ن رات مربیان و مدیران در رابط با وضهعیت

ابزار پ وهش ابزار انداز گیری ایهن په وهش یهک

موجود (میزان برخهورداری) صهالحیتهای حرفه ای

پرسشنام مشتر؛ و ییسان جهت پاسخ،ویی مربیهان و

مربیان تفاوت وجود دارد؟

مدیران در ن ر گرفت هد است ن هامس دو قسمت به

 )3آیا بین ن رات مربیانی ن در دور ههای نهارآموزی
هرنت داهت اند و مربیانی ن تاننون در این دور ها

هرح ذیس است  -5بخش ایالعات هخصی آموزههی

هههرنت نداهههت انههد در میههزان برخههورداری از

هامس ایالعات در زمین های سهن میهزان تسصهیالت

صالحیتههای حرفه ای (وضهع موجهود) تفهاوت

رهت تسصیبی مربی گذراندن دور های تربیهت معبهم

معناداری وجود دارد؟

دور های نارآموزی سابقۀ خهدمت -2 .پرسهشههای
مسقّ ساخت دو سوی « صالحیت حرفه ای مربیهان بها

 )4آیا از ن ر مهدیران بهین مربیهانی نه در دور ههای
نارآموزی هرنت داهت اند و مربیانی ن تهاننون در
این دور ها هرنت نداهت اند در میزان برخهورداری

1. Krijcie & Morgan
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توج ب هاخصهای بینایمببی» جههت ن رخهواهی از

ب صورت مقدماتی در بین  31مربی و  31مدیر ب اجهرا

مههدیران و مربیههان در پهه وهش حاضههر بهه من ههور

درآمد و بر اسا

ن رات آنهان و مشهورت بها اسهاتید

جمعآوری ایالعات مورد نیاز از یک پرسشهنام مسقّه

راهنمهها مشههاور و تعههدادی از متخصصههان آمههوزش و

ساخت جهت ن رخهواهی از مربیهان (خودسهنجی) و از

پرورش در مستوای پرسشنام تجدیدن ر صورت گرفت.

مدیران استفاد هد است .پرسشنام دارای  98گوی بها

پایایی ابزار پ وهش حاضر (پرسشهنامۀ صهالحیتههای

ییف  1گزین ای یییرت است ن از یری مرور ادبیهات

حرف ای مربیان دورۀ پیش از دبسهتان) په

از اجهرای

مرتب با موضوع تسقی اسهتخرا گردیهد اسهت نه

آزمایشی و تیمیس پرسشنام توس  31مربی و  31مدیر

وضع موجود و مطبوش صالحیتهای حرفه ای مربیهان

دورۀ پیش از دبستان یب آزمون آیفای نرونباخ توس

دورۀ پیش از دبستان را مورد بررسی قرار میدهد .ایهن

نرم افزار

پرسشنامۀ دو سوی (وضع موجود و مطبوش) دارای سه

مطبوش عدد  %967و  0/973و برای مدیران ب ترتیا در

ستون اصبی است .ستون اوّل مربوط ب وضعیت موجود

وضع موجود و مطبوش  0/912و  %965مساسب گردیهد

(میزان برخورداری) صالحیتهای حرف ای مربیان ستون

ن در حد مطبوبی قرار دارد.

SPSS

برای مربیان ب ترتیا در وضع موجود و

آخر مربهوط به وضهعیت مطبهوش یها میهزان اهمیهت
صالحیتهای حرف ای اید آل و مورد نیاز جهت انجهام

یاهتا ها

بهین وظایف ههغبی و سهتون میهانی صهالحیتههای

سؤ ل ول پژوهش :آیا بین وضعیت موجهود (میهزان

حرف ای استخرا هد با توج ب ادبیات پ وهش است.

برخورداری) و مطبوش (میزان اهمیت) صهالحیتههای

با تجزی و تسبیس ایالعهات مربهوط به سهتون سهوم

حرف ای مربیان پهیشدبسهتانی از ن هر مربیهان تفهاوت

وضعیت مطبوش صالحیتهای حرف ای از دیدگا مربهی

معناداری وجود دارد؟

و مدیر دورۀ پیش دبستان با توجه به ههناختی نه از

ب من ور پاسخ،ویی ب سوال اول پ وهش از آزمون

مربههی دارد جهههت اجههرای اثههربخش و نارآمههد حرفه

tوابست استفاد گردید .جدول همار ( )5نشان مهیدههد

مربی،ری مشخص میهود یعنی مهارتها ن،رشهها و

ن بین میان،ین وضعیت موجود (میزان برخهورداری) و

دانشهایی ن باید مربیان دورۀ پیشدبستانی داهت باهند

مطبوش (میزان اهمیت) صالحیتهای حرفه ای مربیهان

تا وظایف حرفۀ معبمی و مربی،ری ب هیس اثهربخش و

پیشدبسهتانی در تمهامی مؤیفه هها تفهاوت معنهاداری

(درسطح  )á = 0/005وجود دارد و به عبهارتی بهرای

نارآمد اجرا گردد و با تجزی و تسبیس ایالعات مربهوط
ب ستون اول وضعیت موجود صالحیتهای مربیان ههم

رسیدن ب وضعیت مطبوش فاصب وجود دارد و همهوار

از ن ر مربی و هم از ن ر مدیر آموزه،ا در حال حاضر

وضعیت موجهود نمتهر از وضهعیت مطبهوش ادرا؛ و

(وضع موجود) سنجید میهود .با مقایس وضع موجهود

گههزارش هههد اسههت .در وضههعیت موجههود (میههزان

و مطبههوش و تعیههین هههیاا بههین آن دو وضههعیت

برخورداری) صالحیتهای حرف ای مربیان پیشدبستانی

صالحیتهای حرف ای مربیان مشخص میگهردد .بهرای

ب ترتیا در حهوز ههای هخصهیتی -رفتهاری ()3/93

تعیین روایی صهوری پرسشهنام همهرا بها اههداا و

اخالقههی ( )3/75اجتمههاعی ( )3/67ارتب هایی ()3/61

سؤالهای پ وهش در اختیار تعهدادی از متخصصهین و

آموزهی ( )3/65و مدیریتی ( )3/22خودهان را با تر از

صاحان ران موضوع و اساتید راهنمها و مشهاور قهرار

متوس

و در حوز های هنهری( )3/01صهالحیتههای

گرفت و از داوری آنان در صهست و دقّهت پرسشهنام

مرتب با سالمتی نود؛ ( )3/01و رهد و توسع نود؛

استفاد هد .ب من ور بررسی روایی مستوا و پاسخ،ویی
ب این سؤال ن آیا پرسشنام تهی هد معرّا مستوا یها
مجموع خصوصیات مورد انداز گیری است پرسشهنام
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جدول  .5مقایس وضع موجود و مطبوش صالحیتهای حرف ای مربیان از دیدگا مربیان
یوزهها صحیت
آبوزشی

هنف
شناختی

بدیفیتی
سحبتی کودک

یفها

هناور
رتباطی

جتماعی
شخصتتی -رهتار

خحقی
هکف

نحف ف

تفاوت

نحف ف

بعتار

بتانگتن

بعتار

df

t

موجود

3/65

0/726

0/984

0/821

99

55/92

مطبوش

4/19

0/323

موجود

3/01

0/763

مطبوش

4/10

0/360

موجود

3/05

0/782

مطبوش

4/18

0/314

موجود

3/22

0/738

مطبوش

4/14

0/373

موجود

3/01

0/728

مطبوش

4/16

0/431

موجود

2/89

0/663

مطبوش

4/11

0/381

موجود

2/74

0/610

مطبوش

4/20

0/476

موجود

3/61

0/646

مطبوش

4/16

0/322

موجود

3/67

0/850

مطبوش

4/11

0/422

موجود

3/93

0/641

مطبوش

4/68

0/351

موجود

3/75

0/686

مطبوش

4/16

0/376

موجود

2/78

0/653

مطبوش

4/46

0/316

وضعت

بتانگتن

5/412
5/176
5/108
5/618
5/467
0/955
0/878
0/749
0/848
5/685
5/66

0/826
0/927
0/853
0/772
0/781
0/708
0/942
0/753
0/767
0/759
0/745

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

57/17
57/00
58/11
25/47
58/68
52/86
9/35
50/10
55/06
23/37
22/43

سطح بعناد ر

***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***Р ≥0/005

( )3/05خودهان را در سطح متوس ارزیابی نهرد انهد.

حرف ای مربیان پهیشدبسهتانی از ن هر مهدیران تفهاوت

هم چنین نتای نشان میدهد ن مربیهان در حهوز ههای

معناداری وجود دارد؟

حرفهه ای ( )2/89فیههری ( )2/78و فنههاوری ()2/74

ب من ور پاسخ،ویی ب این سهوال دوم په وهش از

خودهههان را پههایینتههر از متوسه ارزیههابی نههرد و از

آزمون  tوابست استفاد گردید است .جداول همار ()2

وضعیت ضعیفی برخوردار هستند .در وضعیت مطبهوش

نشان میدهد ن بین میان،ین وضعیت موجود و مطبوش

نیز بها ترین مطبوبیهت مربهوط به مؤیفهۀ هخصهیتی-

صالحیتهای حرفه ای مربیهان پهیشدبسهتانی از ن هر

رفتههاری( )4/68و پههایینتههرین مطبوبیههت بهه مویفههۀ

مدیران در تمامی مؤیف ها تفهاوت معنهاداری (درسهطح

فناوری( )4/20مربوط میباهد.

 )á = 0/005وجههود دارد و وضههعیت موجههود مربیههان
پیشدبستانی از ن ر مدیران نمتهر از وضهعیت مطبهوش

سؤ ل دوم پژوهش :آیا بین وضعیت موجود (میهزان

ادرا؛ هد است.

برخورداری) و مطبوش (میزان اهمیت) صهالحیتههای
572

شناسایی صالحیتهای حرفه ای مربیان دورهی پیش دبستانی)

جدول  .2مقایس وضع موجود و مطبوش صالحیتهای حرف ای مربیان پیشدبستانی از دیدگا مدیران
یوزهها صحیت

بتانگتن

نحف ف بعتار

وضعت

موجود

3/02

0/601

مطبوش

4/60

0/363

موجود

3/36

0/629

مطبوش

4/17

0/310

موجود

2/95

0/129

مطبوش

4/62

0/369

موجود

2/93

0/151

مطبوش

4/60

0/386

موجود

3/01

0/194

مطبوش

4/16

0/413

موجود

2/71

0/140

مطبوش

4/63

0/431

موجود

2/78

0/680

مطبوش

4/41

0/156

آبوزشی

هنف

رشد و توسعا

بدیفیتی

سحبتی کودک
یفها

هناور

تفاوت

نحف ف

بتانگتن

بعتار

df

t

5/17

0/744

99

25/56

5/20
5/70
5/67
5/15
5/88
5/67

0/745
0/649
0/620
0/695
0/648
0/711

99
99
99
99
99
99

56/23
26/30
26/98
25/95
29/04
22/54

سطح
بعناد ر

***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000

ادام جدول  .2مقایس وضع موجود و مطبوش صالحیتهای حرف ای مربیان پیشدبستانی از دیدگا مدیران
یالالالوزههالالالا
صحیت
رتباطی

وضعت

بتانگتن

نحف ف بعتار

موجود

3/46

0/654

مطبوش

4/68

0/361

موجود

3/40

0/615

مطبوش

4/62

0/425

رهتار

موجود

3/00

0/154

مطبوش

4/64

0/329

خحقی

موجود

3/34

0/187

مطبوش

4/66

0/311

موجود

2/94

0/119

جتماعی
شخصالالالالالتتی-

هکف

مطبوش

4/47

تفاوت بتانگتن

5/25
5/25
5/64
5/35
5/13

0/376

نحف ف بعتار

0/741
0/784
0/190
0/685
0/696

df

0/741
0/784
0/190
0/685
0/696

t

56/24
51/13
27/66
59/31
22/00

سطح بعناد ر

***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***0/000
***Р ≥0/005

ایالعات ب دست آمد از این پ وهش حهانی از آن

( )3/39هنههری ( )3/36و اخالقههی ( )3/32بهها تر از

است ن بین وضعیت موجود و مطبوش صهالحیتههای

متوس و در حوز های صالحیتهای مرتب با سهالمتی

نود؛ ( )3/04آموزهی( )3/02و هخصیتی – رفتهاری

حرف ای از دیدگا مدیران تفاوت معناداری وجهود دارد.
همانطور ن در جدول فو مشاهد مهیگهردد از ن هر

( )3/00در سطح متوس و در حوز های فیری ()2/94

مدیران وضعیت موجود صالحیتهای حرف ای مربیهان

مدیریتی( )2/92رهد و توسع نود؛ ( )2/90فنهاوری

ب ترتیها در حهوز ههای ارتبهایی ( )3/41اجتمهاعی

( )2/77و حرف ای ( )2/71پهایینتهر از متوسه قهرار
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تفاوت و هیافی وجود دارد؟

دارند .بیشترین مطبوبیت از ن ر مدیران نیز ب حوز های
صالحیتهای ارتبهایی بها میهان،ین( )4/70و نمتهرین

ب من ور پاسهخ،ویی به سهوال سهوم په وهش

مطبوبیت ب حوز های صالحیتهای فیهری و فنهاوری

مشاهد هد در وضعیت موجود (میزان برخورداری) در

هرندام با میان،ین ( )4/41مربوط میگردد.

حوز های صالحیتههای آموزههی هنهری مهدیریتی

سؤ ل سوم پالژوهش :آیا بین ن رات مربیان و مدیران

ارتبایی اجتماعی هخصهیتی -رفتهاری و اخالقهی در

در رابط با وضهعیت موجهود (میهزان برخهورداری) و

سطح  P≤0/01معنیدار بود است.

مطبوش (میزان اهمیت) صالحیتهای حرفه ای مربیهان
جدول  .3مقایسۀ میان،ین ن رات مدیران و مربیان در رابط با صالحیتهای حرف ای مربیان در وضع موجود (میزان برخورداری)
پس

مربی

500

3/01

0/763

مدیر

500

2/95

0/129

مربی

500

3/05

0/782

مدیر

500

2/93

0/151

مربی

500

3/22

0/738

مدیر

500

3/01

0/194

مربی

500

3/01

0/728

مدیر

500

2/71

0/140

مربی

500

2/89

0/663

مدیر

500

2/78

0/680

مربی

500

2/74

0/610

مدیر

500

3/46

0/654

مربی

500

3/61

0/646

مدیر

500

3/40

0/615

مربی

500

3/67

0/850

مدیر

500

3/00

0/154

مربی

500

3/93

0/641

مدیر

500

3/34

0/187

مربی

500

3/75

0/686

مدیر

500

2/94

0/119

مربی

500

2/78

0/653

ح سم

تعد د

بتانگتن

نحف ف بعتار

درجا آز د

سازبانی

هنف
رشد و توسعا
بدیفیتی
سحبتی کودک
یفها
هناور
رتباطی
جتماعی
شخصتتی -رهتار
خحقی
هکف

598
598
598
598
598
598
598
598
598
598

574

0/98
3/26
0/03
5/61
0/47
2/04
2/65
55/23
4/09
5/81

سطح بعناد ر

مدیر

500

3/36

0/629

598

3/54

ختحف بتانگتن

مربی

500

3/65

0/726
0/002
0/324
0/005
0/972
0/505
0/633
0/042
0/050
0/000
0/000
0/066

0/355
0/093
0/293
0/003
0/545
0/041
0/582
0/272
0/928

ستاند رد

آبوزشی

0/098
0/094
0/090
0/094
0/081
0/094
0/089
0/504
0/082

0/370

/0903
0

0/513

0/083

ید ااال

مدیر

500

3/02

0/601

598

6/59

0/000

0/186

0/094

ید پایتن

صحیتتی

t

ختحف خطا

بؤلفالالاح یالالوزه هالالا

t

0/772

0/399

0/556
0/279
0/475
0/588
0/350
0/540
0/318
0/477
5/090
0/148
0/050

0/106
0/092
0/556
0/582
0/027
0/230
0/006
0/066
0/761
0/595
0/357

شناسایی صالحیتهای حرفه ای مربیان دورهی پیش دبستانی)

جدول  .4مقایسۀ میان،ین ن رات مربیانی ن دور های نارآموزی را گذراند اند و مربیانی ن این دور ها را ن،ذراند اند در میزان
برخورداری از صالحیتهای حرف ای
گذر ند دوره کارآبوز

نگذر ند دوره کارآبوز

سالالالالالالالالطح

درجالالا

یوزهها صحیت

بتانگتن

نحف ف بعتار

بتانگتن

نحف ف بعتار

آز د

t

بعناد ر

آبوزشی

3/79

0/74

3/21

0/83

98

3/28

0/005

هنف

3/05

0/89

3/53

0/39

98

0/87

0/38

رشد و توسعا

3/50

0/49

2/91

0/89

98

5/06

0/28

بدیفیتی

3/27

0/76

3/53

0/68

98

0/88

0/37

سحبتی کودک

3/50

0/67

2/91

0/85

98

0/91

0/34

یفها

3/05

0/65

2/19

5/00

98

2/22

0/03

هناور

2/88

0/71

2/66

0/18

98

5/66

0/09

رتباطی

3/74

0/68

3/60

0/62

98

5/06

0/35

جتماعی

3/67

0/85

3/67

0/82

98

0/04

0/96

شخصتتی -رهتار

3/90

0/65

4/00

0/69

98

0/79

0/42

خحقی

3/66

0/60

3/74

0/72

98

0/12

0/60

هکف

2/66

0/47

2/99

0/86

98

2/01

0/04

و این تفاوت ب گون ای است نه میهان،ین ن هرات

میههزان برخههورداری از صههالحیتهههای حرفهه ای در

مربیان در مقایس بها ن هرات مهدیران مبنهی بهر میهزان

حوز های صالحیتهای آموزهی حرف ای و فیری در

صالحیتههای حرفه ای مربیهان در وضهع موجهود در

سههطح

مؤیفه ههای آموزهههی مهدیریتی ارتبهایی اجتمههاعی

خودسنجی مربیان نشان میدهد مربیانی نه دور ههای

هخصیتی -رفتاری و اخالقی بیشتر از مهدیران بهرآورد

نارآموزی را گذراند اند در حوز ههای صهالحیتههای

هد و از ن ر آنها وضعیت بهتری در مقایسه بها ن هر

آموزهی ( )3/79و حرف ای ( )3/05میهان،ینی بها تر از

مدیران در حوز های صالحیتهای حرف ای ذنهر ههد

مربیانی نه ایهن دور هها را ن،ذرانیهد انهد به خهود

در با دارند و در مجموع حوز های صالحیتی مربیهان

اختصار داد اند و مربیانی ن دور های نهارآموزی را

در حوزۀ صالحیتهای هنری خودههان را پهایینتهر از

ن،ذارند اند بر خالا انت ار در حهوزۀ صهالحیتههای

میان،ین ن رات مدیران ارزیابی نرد اند .در سایر حهوز

فیری ( )2/99خودهان را با تر از مربیانی نه در ایهن

ها نیز فاصب مسسو

و معنی داری مشاهد ن،ردید.

P≤/01

تفههاوت معنههاداری وجههود دارد .نتههای

دور ها هرنت داهت اند ارزیهابی نهرد انهد .در سهایر
مؤیف ها تفاوت معناداری یافت نشد.

سؤ ل چهارم پژوهش :آیا بین ن رات مربیانی نه در

سؤ ل پنجم پژوهش :آیا از ن ر مدیران بهین مربیهانی

دور های نارآموزی هرنت داههت انهد و مربیهانی نه
تاننون در این دور هها ههرنت نداههت انهد در میهزان

ن در دور های نارآموزی هرنت داهت انهد و مربیهانی

برخورداری از صالحیتهای حرف ای تفاوت معنهاداری

ن تاننون در این دور ها هرنت نداههت انهد در میهزان

وجود دارد؟

برخورداری از صالحیتهای حرف ای تفاوت معنهاداری
وجود دارد؟

با توج ب یافت های جدول همار ( )4بین ن هرات
مربیانی ن در دور های نارآموزی هرنت داههت انهد و

با توج ب یافت های جدول همارۀ ( )1و بر اسا

مربیانی ن تاننون در این دور ها هرنت نداهت انهد در

مشاههد هد بین مربیانی ن در دور هآای نارآمهوزی
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جدول  .1مقایسۀ میان،ین ن رات مدیران راجع ب میزان صالحیتهای حرف ای مربیانی ن دور های نارآموزی را گذراند اند
و آنان ن ن،ذراند اند
گذر ند دوره کارآبوز

نگذر ند دوره کارآبوز

یوزه ها صحیت
بتانگتن

نحف ف بعتار

بتانگتن

نحف ف بعتار

درجا
آز د

t

سطح
بعناد ر

آبوزشی

3/57

0/18

2/78

0/15

98

3/30

0/005

هنف

3/37

0/11

3/37

0/69

98

0/51

0/98

رشد و توسعا

2/92

0/17

2/89

0/44

98

0/33

0/74

بدیفیتی

2/95

0/16

3/96

0/39

98

0/40

0/68

سحبتی کودک

3/55

0/66

2/93

0/39

98

5/44

0/51

یفها

2/92

0/60

2/45

0/78

98

3/62

0/000

هناور

2/98

0/64

2/40

0/92

98

3/63

0/000

رتباطی

3/43

0/75

3/13

0/31

98

0/97

0/33

جتماعی

3/44

0/75

3/32

0/49

98

0/88

0/37

شخصتتی -رهتار

2/96

0/16

3/03

0/37

98

0/70

0/48

خحقی

3/26

0/63

3/10

0/43

98

5/96

0/01

هکف

2/87

0/17

3/06

0/15

98

5/18

0/55

هرنت داهت اند و مربیانی ن تهاننون در ایهن دور هها

جای انتقال ایالعات و برنامه ههایدرسهی تجهویزی و

هرنت نداهت اند در میزان برخهورداری از صهالحیتهای

قایبی ب پرورش ذهن خال بسهردازد و فراگیهران را در

حرف ای در حوز های صالحیتهای آموزهی حرفه ای

تمامی ابعاد رههد دههد .ایهن مسهأی به خصهور در

و فناوری در سطح  P≤ 0/01تفهاوت معنهاداری وجهود

سالهای پیشدبستانی ن مهمترین بنیهانههای فیهری و

دارد .از ن ر مدیران مربیانی ن دور های نهارآموزی را

هخصیتی نود؛ در حال ههیسگیهری اسهت و تقریبها

گذراند اند در میزان برخورداری صالحیتهای حرف ای

بیشتر بنیانها و پای های زندگی آدمی گذاهت و پیریزی

در حوز های صالحیتهای آموزههی ( )3/57فنهاوری

میگردد نمود و اهمیت بیشتری مییابهد؛ نهود؛ مبهس

( )2/98و حرف ای ( )2/92در مقایس با مربیانی ن این

آین درخشانی است ن هر چ ببیند فهورا مهیگیهرد و
می نند .او مبس صفس سسیدی است ن هر آنی

دور ها را ن،ذارانید اند از میان،ین با تری برخوردارنهد

منعی

و در سایر مؤیف ها تفاوت معناداری بهین آنهها وجهود

بر آن بنویسی درخود ن،ا مهیدارد و چهون خمیهر یها

ندارد.

مومی است ن در دستان مربی ب ههر گونه ای سهاخت
می هود .در واقع آنی در نودنی ب خردسهال آموخته
می هود درست مبس نقشی ن بهر سهن،ی ننهد ههود

احث و نتتجاگتف
دنیای در حال تغییر و پرهتاش امروز بهیش از پهیش

اثرش همیش باقی می ماند .از همین رو مربهی نودنهان

نیازمند افرادی است ن در برابهر تنهدبادهای فرهن،هی

پیش دبستانی بودن از سخت تهرین نارهها اسهت؛ زیهرا

اجتماعی و انسانی هویت خود را گم نینند و بها سهوار

رفتار یرز صسبت و بیان ن،ا پوهش را رفتن و در

هدن بر مو تغییرات تهدیدات را به فرصهت تبهدیس

نس هم نارهای مربی در نود؛ نقش جاودان می بندد

ننند .در جهان امروزی آمهوزش و پهرورش به عنهوان

و نوچیترین یغزش مربی بر گروههی از نودنهان اثهر

جدیدی ب تهن نمایهد و

منفی میگذارد .از سوی دی،ر مربی نودنهان بهودن از

سفینۀ نجات جوامع باید یبا

بهترین نارها است؛ چرا نه وی بها هخصهیت و روح

انسانهای پاسخ،و و مسئوییتپذیر تربیهت نمایهد و به
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انسان هایی پراحسا

و توسع نود؛ مهدیریتی امهور مهرتب بها سهالمتی

و پر از هور معصومان سر و نهار

دارد و پای جامع را میسازد .بنابراین مشخص است ن

حرف ه ای فنههاوری ارتبههایی اجتمههاعی هخصههیتی-

نیفیت آموزش و برنام های این دور را مربیان تعیهین و

رفتاری اخالقی و فیری از وضعیت مطبوبی برخهوردار

پیشبینی میننند بنابراین باید ب نبیهدیتهرین عنصهر

نیستند .از ن ر مربیان میزان برخورداری (وضع موجود)

موفقیت این دور یعنی مربی توج وی ای مبذول هود.

صههالحیتهههای حرفهه ای مربیههان در حههوز هههای

موفقیت و نیفیت برنام های این دور را دانش مههارت

صالحیتهای هخصیتی -رفتاری اخالقهی اجتمهاعی

و ن،رشهای مربیان تعیین میننند ن هم،ام با تغییهر و

ارتبایی آموزهی و مهدیریتی بها تر از متوسه

و در

تسو ت صورت گرفت در عبوم فنون و تینویوژی قادر

حوز های هنری امور مرتب با رهد و توسع و سالمتی

ب همراهی و مواج هدن با این تغییراتاند .مربی قبس از

نود؛ در سطح متوس

و در حوز های صالحیتههای

ورود ب ه عرصههۀ تعبههیم و تربیههت بایههد وی گههیههها و

حرف ای فیری و فناوری پایینتر از متوس است؛ و از

صالحیتهای حرف ای یک مربهی را داههت باههد و در

ن ر مدیران میزان برخورداری صهالحیتههای حرفه ای

یول مسیر هغبی و خهدمت ایهن صهالحیتهها را به

مربیان ب ترتیا در حوز های ارتبایی اجتماعی هنری

با ترین حد خود ارتقاء بخشد .ن،اهی ب بهروندادههای

و اخالقی با تر از متوس و در حوز های امور مرتب با

دور های آموزش و تربیت مربیان چ حین و چ قبس از

سههالمتی آموزهههی و هخصههیتی  -رفتههاری در سههطح

خدمت (دانش،ا ها و مؤسسات آموزش عایی برنام های

متوس و در حوز های فیری مدیریتی رهد و توسهع

تربیت معبم دور های ضمنخدمت و نهارآموزیهها) و

نود؛ فناوری و حرف ای پایینتر از متوسه ارزیهابی

مقایس این بروندادها با دانش مهارت و ن،هرش مهورد

هد است .بین ن رات مربیان و مدیران در رابط با میزان

نیاز در عصر ایالعات و فنهاوری نشهان از آن دارد نه

صههالحیتهههای حرفهه ای مربیههان در حههوز هههای

مسصو ت این ن امهها از صهالحیت و توانمنهدی زم

صالحیتههای آموزههی هنهری مهدیریتی ارتبهایی

برخوردار نیستند .ایالعات دریافتی از پرسشنام های این

اجتماعی هخصیتی -رفتاری و اخالقی تفاوت معناداری

پ وهش نیز مهر تأییدی ب این یافت است نه از وجهود

وجود دارد و صالحیت آنان هموار از ن ر مدیران ب جز

نارساییهای بسیار در دانش مههارت و ن،هرش مربیهان

در حوزۀ صالحیتهای هنری پهایینتهر از ن هر مربیهان

حیایت مینند .بررسی نتای حاصس از ایهن په وهش

ارزیههابی و گههزارش هههد اسههت .نتههای حاصههس از

بیان،ر این واقعیت است ن مربیان دورۀ پیشدبستانی از

خودسنجی های مربیان نیز نشان داد ن مربیانی نه در

صالحیتهای حرف ای زم برخوردار نیستند و در تعبیم

دور های نارآموزی هرنت داههت انهد در حهوز ههای

و تربیت نودنان ایهن دور بها مشهیالتی مواجه انهد.

صالحیتهای آموزههی و حرفه ای میهان،ینی بها تر از

یافت های حاصس از پ وهش حاضر بها نتهای برخهی از

مربیانی ن تاننون در این دور ها ههرنت نداههت انهد

مطایعات از جمبه مرعشهی ( )5374یوسهفی ()5385

دارند و مربیانی ن دور های نارآموزی را ن،ذارند انهد

دانش پ و ( )5382فیروزبخت ( )5381دانش په و و

بر خالا انت ار تنها در حهوزۀ صهالحیتههای فیهری

فرزاد ( )5381باقری ( )5386نریمی ( )5387نریمی

خودهان را با تر از مربیانی ن در این دور ها ههرنت

و نیینامی ( )5388و رحمتی ()5388همخهوانی داههت

داهت اند ارزیابی نرد اند اما با این حال وضهعیت ایهن

[.]29 8 30 28 34 50 33 32 35

گرو از مربیان در حوزۀ صالحیتهای فیری وضهعیت

نتای ایهن په وهش نشهان داد نه وضهع موجهود

مطبههوبی نیسههت و هماننههد مربیههانی ن ه در دور هههای

صالحیتهای مربیان در تمامی حوز های اصبی تفهاوت

نارآموزی ههرنت داههت انهد وضهعیت آنهان از ن هر

معنههاداری بهها وضههع مطبههوش دارد و مربیههان دور

خودهان ضعیف و زیر متوس گزارش گردید است .از

پیشدبستانی از ن ر صالحیتهای آموزهی هنری رهد

ن ر مدیران نیهز مربیهانی نه دور ههای نهارآموزی را
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گذراند اند در مقایس بها مربیهانی نه ایهن دور هها را

تسصیبی پایین دانشآموزان نرخ افت تسصیبی یا انتقال

ن،ذارانید اند از عمبیرد و میان،ین با تری در حوز های

دانههشآمههوزان اسههت [( .]8بهه نقههس از نریمههی و

صالحیتهای آموزهی فناوری و حرف ای برخوردارنهد

نیینامی .)5388

و در سایر مؤیف ها تفاوت معناداری بهین آنهها وجهود

همانطوری ن نتای نشان میدهد مربیان ن ر بهتری

ندارد .در این ارتباط نتای پ وهشهای نریمی ()5387

نسبت ب ن ر مدیران در رابط با وضعیت صالحیتههای

و نریمی و نیینامی ( )5388از تفهاوت بهین وضهعیت

حرف ای خودهان دارند .صهران هر از اینیه ارزیهابی

موجود و وضهعیت مطبهوش صهالحیتههای حرفه ای

مربیان راجع ب صهالحیتههای حرفه ای خودههان در

معبمان در مؤیف های آموزهی رفتاری -هناختی توسعۀ

مقایس با مدیران در حوز های صالحیتهای آموزههی

حرف ای مدیریتی هخصیتی فناوری اخال حرفه ای

مدیریتی ارتبهایی اجتمهاعی هخصهیتی -رفتهاری و

حیایهت دارد [ .]8 30نتهای ایهن دو

اخالقی بهتر و با تر گزارش هد است نمی تواند تنهها

پ وهش یافت پ وهش حاضهر را در رابطه بها وجهود

نشان دهند حساسیت و تعصها مربیهان در رابطه بها

تفاوت بین وضعیت موجود و مطبهوش صهالحیتههای

مجموع صالحیتها و هایست،یهای خودههان باههد

حرف ای مربیان پیشدبستانی را مورد تأیید قرار میدههد.

اختصار وضعیت بهتر و با تر در مقایس با ن ر مدیران

همینین نتهای تسقیقهات فیروزبخهت ( )5381بهاقری

در مجموع حوز های صالحیتهای حرف ای ن در با

( )5386و رحمتی ( )5388نشان داد ن مربیهان مرانهز

بدان اهار گردید می تواند د یس زیادی داههت باههد

پیشدبستانی در حیط ههای عهایفی -اجتمهاعی رههد

ن ییی از این د یس هاید ب عبت هناخت بهتر و بیشتر

جسمی و حرنتی رهد زبان رهد مهارتهای هناختی

هر فرد از دانش مهارت و ن،رشهایش باهد ن ب تبهع

پرورش تفیر خال و در؛ زیباییها روش آمهوزش و

آن وضعیت بهتری در مجموع صالحیتههای حرفه ای

روش ارزهیابی از نودنهان دور آمهادگی یها به به

در مقایس با ن ر مدیران را برای آنهان رقهم زد اسهت.

عبارتی در س بعد دانش ن،رش تهوانش از آگهاهی و

ایبت برداهت مدیران نیز نمی توان لب ارزیابی نرد چرا

مهارت نهافی برخهوردار نیسهتند و نیهاز به آمهوزش

ن در بعضی از حوز های صالحیت افهراد دی،هر بهتهر

دارند[ .]29 28 50نتای پ وهش مینویی ( )2001نشان

میتوانند در رابط بها صهالحیتههای حرفه ای افهراد

داد نه از ن ههر معبمههان عناصههر تشههییسدهنههدۀ عههدم

قضاوت نمایند از جمب حوز های هخصیتی -رفتاری و

صالحیت حرف ای معبمان ب ترتیا ایویهت عبارتنهد از

اخالقی .بها ایهنحهال و بها وجهود ایهن تفهاوتهها و

ضهعف

برآوردهای بیشتر و نمتر چ از ن ر مربیان و چ از ن هر

حیهم حرفه ای ضهعیف

مدیران باز هم وضعیت صالحیتهای حرفه ای مربیهان

فیری و تدری

ناتوانی در بیان روهن و واضح موضهوع در
مهارتهای مدیریت نهال

ضعف ن،رش در مورد مسئوییت تدری
ن باعث ضعف روحی یا تهر

چندان اثربخش و مناسا نیست؛ و در تأیید ایهن یافته

داهتن رفتاری

دانهشآمهوزان ههود

پ وهش مبنی بر اینی مربیان در مجموع ن هر بهتهری در

ضعف در مهارتهای خواندن نوهتن یا صسبت نردن

مقایس با صهالحیتههای حرفه ای خودههان دارنهد و

فقدان مهارت زم در مورد موضوع عهدم موفقیهت در

هموار میان،ین با تری در مقایس بها ن هر مهدیران در

برنام ههای درسهی تعیهین ههد سهرپییی از

حوز های صالحیت حرف ای ب خود اختصار داد اند

عدم مشهارنت در

میتوان ب نتای پ وهش مرعشی ( )5374و دانش په و

تدری

مقررات مدرس نداهتن یرح در

توسع حرف ای عدم برقراری ارتباط با همیاران عهدم

و فرزاد ( )5381مبنی بر اینی معبمان سطح مهارتهای

برقراری ارتباط یا ارتباط ضعیف با وایدین دانشآموزان

حرف ای و هغبی خود را بیشتر از آنی هسهت بهرآورد

فقدان ارتباط با مافو

میننند اهار نمود[]35 33؛ اما از سهوی دی،هر نتهای

مقاومهت در برابهر برنامه ههای

پ وهشهای ذنر هد نشان میدهد مدیران نیز هم ن ر

مدرس یها ناحیه ههیایت میهرر وایهدین پیشهرفت
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با معبمان سطح مهارت معبمان را بهیش از آنیه واقعها

می دهد ن گذراندن دور های تربیت معبهم و آمهوزش

هست و بیش از  60درصد مهارت مورد انت ار ارزیهابی

ضمن خدمت در نسا مههارتههای ههغبی معبمهان

میننند ن با یافت این پ وهش مبنی بر ارزیابی پایینتر

تأثیری ندارد[ .]35یوسفی ( )5385نیز در پ وهش خود

مدیران در مقایس با مربیهان در میهزان صهالحیتههای

هرنت در دور های دانشافزایی تخصصی و هرنت در

حرف ای همخوانی ندارد .هم چنین نتای پزوهش نشهان

دور هههای دانههشافزایههی عمههومی را از مجموعهه

میدهد مربیانی نه در دور ههای نهارآموزی ههرنت

صالحیتهای حرف ای معبمان دست بندی مینند ییهن

داهت اند در حوز های صالحیتهای آموزهی و حرف ای

نتای نشان داد ن ههرنت در دور ههای دانهشافزایهی

میان،ینی با تر از مربیانی نه تهاننون در ایهن دور هها

تخصصی ایویت با تر و بیشتر را در مقایس بها ههرنت

هههرنت نداهههت انههد دارنههد و مربیههانی نه دور هههای

در دور هههای

دانههشافزایههی عمههومی در تعیههین

نارآموزی را ن،ذارند اند بر خالا انت ار تنها در حوزۀ

صالحیتهای معبمان دارد[ .]32در مقابس نتای په وهش

صالحیتهای فیری خودهان را با تر از مربیانی ن در

دانش پ و و فرزاد ( )5381و دانش پ و ( )5382نشان

این دور ها هرنت داهت اند ارزیابی نرد اند اما با ایهن

میدهد ن گذراندن دور های آموزهی تربیهت معبهم و

حال وضعیت این گرو از مربیهان در حهوز صهالحیت

ضمن خدمت بها مههارتههای عمهومی و اختصاصهی

فیری وضعیت مطبوبی نیست و ماننهد مربیهانی نه در

معبمان رابط معنهیداری نهدارد[ .]31 33ویهی نتهای

دور های نارآموزی هرنت داهت اند وضعیت آنهان از

دانشپ و ( )5382نشان داد ن معبمان موفه عبهوم و

ن ر خودهان ضعیف و زیهر متوسه گهزارش گردیهد

ریاضی ن در دور های آموزش ضمن خهدمت ههرنت

است .از ن ر مدیران نیز مربیانی ن دور های نارآموزی

نرد اند با تر از معبمان ناموف هستند امها اثربخشهی

را گذراند اند در مقایس با مربیانی نه ایهن دور هها را

ایههن دور ههها از ن ههر درصههد قابههس تههوجهی از

ن،ذارانید اند از عمبیرد و میان،ین با تری در حوز های

هرنتننندگان از ن ر مستوایی رضایت بخهش نبهود و

صالحیتهای آموزهی فناوری و حرف ای برخوردارنهد

برای پرورش مهارتهای تهدری

نهافی نبهود اسهت.

و در سایر مؤیف ها تفاوت معناداری بهین آنهها وجهود

هاید عبت این امر ب نیفیت این دور هها و چ،هون،ی

ندارد .در تأیید این یافت پ وهش مبنی بر اینی مربیهانی

آموزههای آن مربوط است .دییس عهدم اثربخشهی ایهن

ن ه در دور هههای نههارآموزی هههرنت داهههت انههد در

آموزهها فقدان نیفیت مناسا و مطبوش ایهن آموزههها

حوز های صالحیتهای آموزهی و حرفه ای میهان،ینی

بود است[ .]31نتای پ وهش فهایمینه اد ( )5390نیهز

با تر از مربیانی نه تهاننون در ایهن دور هها ههرنت

نشان داد ن موفقیت ههر سیسهتم آموزههی تها حهدود

نداهت اند دارند و از ن ر مدیران نیز مربیانی نه دور -

زیادی بست،ی ب چ،ون،ی آموزشهای حرف ای معبمهان

های نارآموزی را گذراند اند در مقایس با مربیهانی نه

آن جامع دارد ونیفیت بخشی ب ن ام تربیهت معبهم در

این دور ها را ن،ذارانید اند ازعمبیرد و میان،ین با تری

اجرای برنام های آموزش ضمنخدمت معبمان ب من ور

در حوز های صالحیتهای آموزهی فناوری و حرف ای

ارتقاء صالحیتهای حرف ای آنهان ههدا اصهبی ن هام

برخوردارند میتوان ب نتای پ وهش مرعشهی ()5374

تربیت معبم است[ .]36نتای په وهش ههعبانی ()5383

اهار نرد ن گذراندن دور های تربیت معبم و آموزش

نیز از ضعف مستوایی این دور های آموزههی حیایهت

ضمن خدمت را از ن ر معبمان مشاهد گران در نسها

دارد و عمال بین آموزشهای پیش از خهدمت و ضهمن

مهارتهای هغبی و حرف ای معبمان مهؤثر مهیدانهد و

خدمت در ایران ارتبایی نمیبیند[.]37

نشان میدهد هرقدر دور های نارآموزی بیشهتری یهی

نتای تسقی نشهان داد نه بعضهی از مربیهان دورۀ

هود سطح مهارتهای هغبی و حرفه ای معبمهان نیهز

پیشدبستانی از صالحیتهای حرفه ای زم برخهوردار

بیشتر میهود .اما نتای این پ وهش از ن ر مدیران نشان

نبود و در زمین برخورداری از صالحیتهای حرفه ای
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بیشتر مربیان.

در این دور با نارساییهایی مواج اند .از آنجا نه ایهن

 -اقدام ب برپایی نارگا های آموزهی از یری آموزش

نارساییها در فرایند تعبیم و تربیت در این دور اثرگذار
است بدین من ور پیشنهادهای ذیس ارائ میهود
-

ضههمن خههدمت و براسهها

نیازسههنجی عبمههی و

ضرورت ب ناربستن تمهیداتی بهرای گهزینش

بازآموزی معبمان ب صورت آموزش مستمر جههت

صسیح مربیان ب گون ای نه آمهوزش و پهرورش بایهد

آهنا نردن بهتر و بیشتر مربیان با وظایف و نقشهای

مربیان مورد نیاز خود را تنها از میان افرادی استخدام نند

خود روییردهای نوین آموزهی برای استفاد مهؤثر

نه دور ههای آموزههی زم را در مرانهز و مؤسسهات

در این دور آهنایی با مراحس و اصول رهد نود؛

آموزش عایی و دانش،ا های تربیت معبم گذراند باهند و

توانمند ساختن مربیان در ایجاد مسی های خالقیهت

از استخدام و ب نارگیری افراد بدون گذراندن این دور ها

مسور هاد هدفدار و آموزند و نیز متناسا نهردن
برنام ها با نیازها و هرای

انیدا خودداری نند .همینین آموزش و پرورش باید برای

و امیانات.

 -با بردن سطح هایسهت،ی و ان،یهز در مربیهان به

گزینش معبمان عالو بهر اخهذ امتسهان ورودی از آنهان

من ور استفاد و هرنت در این نال ها.

مصاحب نیز ب عمس آورد تا از برخورداری افراد از تناسا
روحهی مناسها میهزان اههتیا و

 -عدم امنیت هغبی و پرداخهت دسهتمزد نهاچیز نیهز

عالق مندی ب حرفۀ معبمی ان،یز ها قاببیتها و داهتن

میتواند بر پایین بودن میزان صالحیتهای حرفه ای

ایالعات نافی در زمین این حرف ایمینان نسا ننند.

دامههن بزنههد و وضههعیت مربیههان را در ایههن دور

فیزییهی و ههرای

 -نهادهای ادار ننند در ایران از انسجام و همهاهن،ی

نامطبوش و نامساعد نند .بهر اسها

زم برخوردار نیستند ب گون ای نه در سهالههای

ایالعهات به

دست آمد از پ وهش تمامی مربیهان ایهن دور به

اخیر جذش مربیان از یر متفاوت انجام هد و هم

صورت نیروهای قراردادی مشغول ب نار هسهتند و

مربیان جذش هد ب رلم قبول مسهئوییت از سهوی

این یهور نه از سهخنان معهاون وزیهر آمهوزش و

آموزش و پرورش جهت ارائه آمهوزش به مربیهان

پرورش سرنار خانم قربان در گفت،و بها خبرگهزاری

دورۀ پیشدبستانی عمال برخی از آنان ب خصهور

فار

مورخ  5390/50/28بهر مهیآیهد آمهوزش و

مربیان تاز نار از دور های آموزهی ضمن خدمت و

پرورش تعهدی برای اسهتخدام مربیهان نهدارد .ایهن

نارآموزی برخوردار نشد اند و چنانی آموزهههایی

وضعیت نابسامان و پرداخت دستمزد ناچیز ب مربیان

در این زمین ارائ هد ب یور پرانند با مستواهایی

پیشدبستانی بدون تردید تأثیرات زیادی بهر نیفیهت

نامناسا و بیتوج ب نیازههای واقعهی آنهان بهود

برنام های این دور خواهد گذاهت ن از جمب آنان

است .یذا یراحی یک برنام منسجم و پیمهودن یهک

دیسردی و عدم ان،یز و تالش در بهبود عمبیهرد و

مسیر مناسا از جذش معبمی گرفته تها گذرانهدن

با بردن و ارتقاء صالحیتهای حرفه ای از جانها

برنام های پیش از خدمت و ضمنخهدمت ضهروری

مربیان است .ب تبع فهراهم نشهدن امنیهت ههغبی و

ب ن ر میرسد.

پرداخت دستمزد نافی با عهدم رضهایت ههغبی و

 -ایجاد مرانز سنجش صالحیتهای مربیهان در یهول

ناهش عالق مواج میهویم ن بدون تردید وجهود
ایههن عوامههس آینههد بههد و نههامطبوبی را بههرای دور

خدمتهان و اعطاء رتب ب آنها.
 -در ن ر گرفتن وضعیت موجود مربیان ب عنوان نقطه

پیشدبستان رقم خواهد زد .یذا پیشهنهاد مهی ههود
امنیت در حرفه

هروع تسول و برنام ریزیها در این مهورد و اتخهاذ

بستری ایجاد هو تا مربیان احسا

سیاستهای عمب،را ب جهای ههعارگون و تغییهر و

هان داهت باهند و حقو و مزایا نافی برای آنان نیز

تسول در برنام ها و خ مشیهای استخدام و تربیت

در ن ر گرفت هود.
 -از آنجا ن در سالهای اخیر دورۀ پیشدبسهتانی به

مربی ب من ور ارتقاء و رهد حرفه ای و نارآمهدی

580

)شناسایی صالحیتهای حرفه ای مربیان دورهی پیش دبستانی

صورت رسمی ایجاد و گسترش پیدا نرد است یهذا
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ابتدایی و پیش دبستانی در مرانهز تربیهت معبهم بها
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رهتۀ نارهناسی پیوستۀ تربیت مربی دورۀ پیشدبسهتانی
ی تربیت معبم دفتر برنامه ریهزی و،تهران گرو هماهن
.تأییف نتا درسی
 ارزهیابی مهارتهای حرف ای.)5382(  دانش پ و زهرا.36
معبمان عبوم و ریاضی دور راهنمایی و ارائ روشههای
 فصبنام نوآوری آموزههی سهال دوم.ارتقای نیفی آن
.6 همار

 دانشور میترا؛ نیان پور فایمه ؛ مفیهدی فرخنهد و.27

 بررسهی تطبیقهی.)5390(  فایمی ن اد سید نجم ایهدین.37
برنام های ارتقاء صالحیت حرف ای معبمهان در ایهران و
 پایههاننامهه نارهناسههی ارهههد رهههتۀ آمههوزش.ژاپههن
.بزرگسا ن تهران دانشید عبوم تربیتی و روانشناسی

 یهههرح نیازسهههنجی.)5389( لالمسسهههینی احمهههد
برنام درسی رهتۀ نارهناسی پیوستۀ تربیت مربی دورۀ
ی تربیت معبم دفتهر، تهران گرو هماهن.پیشدبستانی
برنام ریزی و تأییف نتا درسی

 بررسی تطبیقی برنام تربیت معبم.)5383(  هعبانی زهرا.38
 فصهبنام تعبهیم و تربیهت.ایران و چند نشور جههان
.3 نشری پ وهشید تعبیم و تربیت همار
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early childhood teachers'', Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Vol 28, pp 579-590.
Avilable at: www.sciencedirect.com /search/ Pdf.

582

