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 چکیده 

ها و مشکالت مربیان پیش از دبستان و ارائاه   شهدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی چال

-وکمای )ترکیبی روش پژوهش، کاربردی از نوع . باشد راهکارهای جهت اصالح و بهبود آنها می

دبستانی شهرستان  ی مربیان پیشآماری پژوهش در بخش کیفی، شامل کلیهیو جامعه( کیفی

نفار کاه    19ستفاده شد که بر این اساس برفی اگیری گلوله کیفی از نمونهدر بخش. قال است آق

دبساتانی و دارای تجرباه    پیش  درسی و اجرای دوره ی برنامه شامل خبرگان این حوزه در زمینه

ابازار پاژوهش شاامل    . دبستانی بودند، انتخااب شادند   ی پیش بلند مدت در زمینه تدریس دوره

هاای مربیاان دوره    سااختار یافتاه جهات دساتیابی باه مشاکالت و چاالش        های نیماه  مصاحبه

ی محقق سااخته بار   سپس به منظور سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه. دبستانی بود پیش

ها و از طرح نوخاسته گلیزر بار اسااس طیاف     های حاصل از نظریه برخاسته از داده اساس یافته

سوال در زمینه دانش، مهارت و آموزش  0و  2، 9ای طراحی شد که مشتمل بر  درجه 7لیکرت 

ای استفاده شد و از نظرکمای   سپس به منظور بررسی سواالت پژوهش از رویکرد دو مرحله. بود

بررسی و ( CVI)محتوا رواییو شاخ  ( CVR)محتوا روایی نفر از اساتید ضریب 12کمک  به

-بدسات  87/3کرنباخ به طور میانگین همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای. تأیید شد

براسااس نتاایج   . درنهایت برازندگی آن با تحلیل عاملی تأییدی، موردپاذیرش قرارگرفات  آمد و 

هاای ماؤثر بار کیفیات اجارای       ی دانش، مهارت و آموزش به عنوان مؤلفاه  مؤلفه 0آمده بدست

های مذکور که در ارتقای کیفیت اجارای   ی پیش دبستانی شناخته شدند و وضعیت مؤلفه دوره

درسی و دارای تجربه بلناد   ی برنامه ز دیدگاه خبرگان این حوزه در زمینهکارورزی مؤثر بودند، ا

 .دبستانی بودند ارزیابی گردید ی پیش مدت در زمینه تدریس دوره

 .ها، مربیان، پیش دبستان، راهکارها مشکالت، چالش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

سااعه ای شاااخ  باارای تو تاارین دوره زناادگی آدماای اساات دوره کااودکی اولااین و مهاام

دوره پایش از دبساتان،   (. 2313، 1هاردی، کینگ، فارل، مکنیون و هاولات )های بنیادی  مهارت

و پرورش رسمی است و یک محیط رفتاری بسیار مهام بارای بسایاری از     اولین مرحله آموزش 

در ایان فضاا، نیااز باه محیطای محارک و       (. 2313، 2اسمیت و کونولی)رود  ها به شمار می بچه

محیطی که در آن کودکان احسااس  . به منظور پرورش استعدادهای کودکان است برانگیزاننده،

در (. 1092کیااان و انگجاای، )امنیّاات عاااطفی کننااد و از حضااور در ایاان محاایط لااذت ببرنااد 

شاود از معلام باه     های تعلیم و تربیت مطرح می نظران برای نظام هایی که از سوی صاحب آرمان

معلم و مربای از  (. 1089دانش پژوه و فرزاد، )شود  لی یاد میعنوان نقطۀ اتکای هر تغییر و تحو

هاا باا    دبستانی مربیان با بچه ی پیش در دوره. ترین اجزاء نظام آموزش و پرورش هستند کلیدی

کودکان در این روش به . ها شکل بگیرد کنند به طوری که کرامت نفس در بچه می احترام رفتار 

د تا بتواند مسیر آموزش و تعلیم را تا رسیدن باه نقطاه و هادف    دیدگاه معلم کامالً اعتماد دارن

مربی در الگاوی پایش از   ( 2337) 0از نظر رجی و امیلیا. نهایی به خوبی در کنار وی طی کنند

کند؛ او کودکان را مطالعاه   دبستان، گاهی داخل گروه کودکان و گاهی فقط در کنار آنها کار می

آورد تاا در دقاایق حسااس وارد عمال شاود و در احساساات        ها را فراهم می کند و موقعیت می

او کودکاان را  . گر است مربی در رشد و آموزش کودکان یک تسهیل. کودکان با آنها شریک شود

خورند او مشکل  کند وقتی کودکان به مشکلی بر می شان می گذارد و یاری در حال کار تنها نمی

. حلای بارای مشاکل بیابناد     تاا آنهاا خاود راه    کناد  کند، بلکه به کودکان کمک مای  را حل نمی

وگو دربااره ایان    های کودکان و بررسی دوباره آنها و گفت همچنین مربی با مستندسازی فعالیت

در الگوی مونته سوری مربای  . کند ی گروه عمل می مستندات با خود کودکان، به عنوان حافظه

ی مانظم کاردن و ساازمان    و یفاه  دهاد و  خود را در ارتباط با محیط یادگیری کودک قرار می

تارین کاار مربای هادایت و      گیارد باه عباارت دیگار مهام      دادن محیط یادگیری را بر عهده می

 (.1091، 0کول)راهنمایی کودکان در چنین محیطی است 

به طور کلی حسن کیفیت تعلیم و تربیت نیز در درجۀ اول به وجاود مربیاان و معلماان    

دارد تا تهدیدات و تغییرات به وجود آمده در دنیاای اطاراف باه    زبده، صالح و با کفایت بستگی 
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های آموزشی را به فرصتی جهت سازندگی، روزآمدی، کارآمدی و اثربخشای خاود    ویژه سازمان

به منظور هماهنگی و همراهی با سیل تحاوالت جامعاه اماروزی و پاساخگویی و رویاارویی باا       

 (.1091فالح، )، تبدیل نماید های فراروی نظام آموزشی و فرآیند آموزش چالش

پژوهشگران معتقدند هرچاه گاروه کودکاان کاوچکتر باشاند معلماان، تعامال مثبات و         

های گرم و صامیمانه در موفقیات تحصایلی و     تعامل. تری با کودکان خواهند داشت برانگیزاننده

 هاایی بارای   صالحیت اجتماعی کودکان به طور مستقیم با هم مرتبط هستند و چناین تعامال  

کیفیات بااالی آماوزش و پارورش     (. 1091و همکااران،  1پوشانه )کیفیت باال ضروری هساتند  

های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در طوالنی مادت   دبستانی، مزایا و منفعت پیش

دهنااد کااه کیفیاات باااالی آمااوزش و پاارورش  شااواهد تحقیقااات نشااان ماای. کنااد فااراهم ماای

هایشان، بلکه برای جامعه  بت را عالوه بر برای کودکان و خانوادهتواند نتایج مث دبستانی می پیش

 (.1091فالح، )به ارمغان آورد 

، کیفیت تعامل (2318) 2در پژوهشی که ورجینیا، ویتیللو دافنا، بریدجت، هارمه و آماندا

های ریاضی و خودتنظیمی آناان ماورد بررسای     مربی و کودک را از منظر سواد کودکان، مهارت

هاای ارتبااطی تااثیر     دادند به این نتیجه رسیدند که توانایی مربی با دانش علمی و مهاارت قرار 

بسیار زیادی بر کیفیت تعامل بین مربی و کودک و همچناین بهباود وضاعیت ساواد کودکاان،      

 . های ریاضی و خودتنظیمی آنان دارد مهارت

تانی بار رشاد   دبسا  ، نقاش پایش  (1093)فار، دبیاری و کاوثری     در پژوهشی که کاویانی

اجتماعی کودکان را مورد بررسی قرار دادند به این نتیجه رسیدند که مربی مهمتارین و یگاناه   

گرایش مربی نسبت به شغل مربیگاری  . عامل موثر بر شخصیت کودکان درمحیط مدرسه است

تار و بهتار    شود رشد شخصایت کودکاان آرام   و تربیت کودکان اهمیت فراوان دارد که سبب می

دبساتانی در رشاد اجتمااعی کودکاان تااثیر مثبات و        پایش   یرد به همین دالیل دورهصورت گ

 .معناداری دارد

، باا هادف بررسای وضاعیت موجاود      (1099)درپژوهشی کاه موساوی و عبدالحساینی    

ای عمومی مربیان پیش دبستانی با وضع مطلوب انجام دادند به این نتیجه  های حرفه- صالحیت

ستانی از نظر صاالحیت هاای آموزشای، علمای، اخالقای از ساطح       رسیدند که مربیان پیش دب

ای عماومی مربیاان پایش     هاای حرفاه   متوسط کمتر هستند و همچنین وضع موجود صالحیت
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باشادکه باه عباارتی     ها به صورت معنادار کمی باالتر از حد متوسط مای  دبستانی در تمام مؤلفه

 .ه وجود داردتوان بیان کرد که برای رسیدن به وضع مطلوب فاصل می

، باا هادف شناساایی    (1090)در پژوهش دیگری که فاالح، احمادی و رضاازاده شایراز     

پیش دبستانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مربیان   ای مربیان دوره های حرفه صالحیت

ای، میاانگین بااالتر از    هاای آموزشای و حرفاه    شرکت کننده در دوره های کارآموزی در مولفاه 

های کارآموزی در حوزه صالحیت  مربیان شرکت نکرده در دوره. اند شرکت نکرده داشتهمربیان 

از نظار مادیران،   . اناد  ها، ارزیابی نماوده  فکری، خود را باالتر از مربیان شرکت کرده در این دوره

هاای   هاای کاارآموزی از عملکارد و میاانگین بااالتری در مولفاه       مربیان شرکت کارده در دوره 

ها تفاوت معناداری بین آنهاا   ای برخوردارند و در سایر مولفه زشی، فناوری و حرفهصالحیت؛ آمو

 .وجود ندارد

درسای    باه نیازسانجی برناماه   ( 1091)دار و صاادقیان   در پژوهشی که سعادتمند، لیاقت

دبستانی از دیدگاه مدیران و مربیان پرداختند به این نتیجه رسیدند کاه نیااز برناماه     دوره پیش

هاای   ، مهاارت  99/0وره پیش دبستانی به ترتیب اولویت، بهداشت و ایمنی با میانگین درسی د

، 39/0، هنر و خالقیت باا میاانگین   02/0، فرهنگ شهروندی با میانگین 99/0زبانی با میانگین 

، بایش از  87/0و آموزش دینی و ماذهبی باا میاانگین     33/0تربیت بدنی و جسمی با میانگین 

مشااهده شاده از مقادار     tمعناادار و   p<39/3مون فریادمن در ساطح   آز. سطح متوسط است

لذا میازان نیااز باه برناماه درسای از دیاد       . درصد بزرگتر بود 9بحرانی جدول در سطح خطای 

 .مدیران و مربیان بیش از سطح متوسط بود

آیاد   دهند که سود و منفعت بزر  تنها زمانی به دست مای  های تحقیقات نشان می یافته

ای آماده و تربیت شده و باه انادازه کاافی در دساترس باشاند؛ وجاود        لمان به طور حرفهکه مع

مربیان تربیت شده که از تخص  و تجربه کافی برخاوردار باشاند و عاالوه بار دوسات داشاتن       

کودکان، از مسئولیت خود آگاه بوده و چگونگی برخورد با کودکان را بخوبی بدانند الزماۀ پیادا   

باه  ( 1091فاالح، )نظام آموزشی و پاسخگویی به نیازهای کودکاان اسات    شدن و تحقق اهداف

همین دلیل کیفیت کار مربی با کودکان موجب ازدیاد عالقه یاا تنفار آنهاا نسابت باه محایط       

عالقگای والادین کودکاان را نیاز نسابت باه مؤسساات         مندی و بی گردد که عالقه آموزشی می

در بسیاری از مراکز بدلیل نبود معلم متخصا  و  . (1091فالح، )مختلف تربیتی به دنبال دارد 

های مناسب بین اولیا و مربیان، به جای تحکیم آموزش صرفاً باه   آموزش دیده و نبود هماهنگی

اگرچه مربیان ا هار دارند که بیشتر مفاهیم را به صورت . ورزند نگهداری از کودکان مبادرت می

ها باه   ضعف عملکردشان، در اغلب مراکز، آموزش دهند، اما به دلیل مهارتی و عملی آموزش می



 زهرا رزاقیان، شیرین پورقاز، عبدالجالل توماج      دبستانیها و مشکالت مربیان پیش چالشنگرش 

 

100 

 

شود، که عماالً چنادان ساودی بارای کودکاان       صورت توضیحی، سخنرانی و غیرفعال انجام می

حتی از بازی، که امکان تجربه و تعامالت مستقیم با عوامل محیطی را برای کودک فراهم . ندارد

ها و داناش   دادهای محیطی به دانستهکند و کودک با دستکاری و تجربه مستقیم اشیا و روی می

از . شاود  گیرد، به طور درست استفاده نمی افزاید و رفتارهای مقبول اجتماعی را یاد می خود می

پوشانه  )گردد  بازی بیشتر برای پر کردن وقت آزاد کودکان و به صورت غیرهدفمند استفاده می

دبساتانی، وجاود مربیاان     پایش  بدون تردید برای آموزش هدفمند کودکان(. 1091و همکاران، 

به همین دلیال  (. 1093قوام و کریمیاه،  ابراهیمی)آگااه و متعهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است 

 .دبستانی است های مربیان پیش هدف پژوهش حاضر بررسی مشکالت و چالش

 

 روش پژوهش

 در. پژوهش حاضر از روش ترکیبی برای دستیابی به اهاداف پاژوهش بهاره بارده اسات     

مشاکالت و   2ی گلیزرو از طرح نوخاسته 1ها ی برخاسته از دادهبخش کیفی، با استفاده از نظریه

در بخش کمای، باا اساتفاده از بکاارگیری     . دبستانی شناسایی شد های مربیان دوره پیش چالش

ی آماری پژوهش در بخاش کیفای،   جامعه. تکنیک معادالت ساختاری، تأثیر عوامل بررسی شد

بارای انتخااب حجام نموناه از     . قاال اسات   دبساتانی شهرساتان آق    ی مربیان پیششامل کلیه

هاا در   گیری گلوله برفی استفاده شد، بدین صورت که اولین خباره کسای باود کاه ساال      نمونه

دبساتانی تجرباه داشات و جازء افاراد بسایار باتجرباه و ماورد اعتمااد حاوزه            گری پایش  مربی

ی نفار کاه شاامل خبرگاان ایان حاوزه در زمیناه        19دبستانی باود کاه بار ایان اسااس       پیش

ی  دبستانی و دارای تجربه بلناد مادت در زمیناه تادریس دوره     پیش  درسی و اجرای دوره برنامه

دبستانی و دارای تجرباه   ی پیش های آشنایی با دوره دبستانی، مشارکت در برگزاری کالس پیش

ودند، انتخااب شادند باه طاوری کاه از      دبستانی به عنوان معلم یا دبیر ب آموزش در مراکز پیش

نفر دارای  9نفر دارای تحصیالت فوق لیسانس و  7نفر شرکت کننده در این مصاحبه  12میان 

 .تحصیالت لیسانس بودند

سااختار یافتاه جهات دساتیابی باه مشاکالت و        هاای نیماه   ابزار پژوهش شامل مصاحبه

ی ش متغیرهای پاژوهش، پرسشانامه  به منظور سنج. دبستانی بود های مربیان دوره پیش چالش

ها و از طرح نوخاسته گلیازر   های حاصل از نظریه برخاسته از داده محقق ساخته بر اساس یافته

                                                      
1
. Grounded theory research method 

2
. Glaser emerging design 
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ساوال باه ترتیاب در      0و  2، 9ای طراحی شد که مشاتمل بار    درجه 7بر اساس طیف لیکرت 

رویکارد دو  سپس باه منظاور بررسای ساواالت پاژوهش از      . زمینه دانش، مهارت و آموزش بود

گیری پژوهش باه منظاور    های اندازه بدین صورت که در مرحله اول مدل. ای استفاده شد مرحله

. ها از حداقل معیارهای علمی تعریف شده، مورد آزمون قرار گرفتناد  اطمینان از دارا بودن سازه

ر در گیری حاضا  های اندازه سپس در مرحله دوم پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدل

 .  مدل معادله ساختاری تدوین شده، به آزمون و بررسی ساختاری پژوهش پرداخته شد

 

 ها یافته

 پژوهش کیفی: مرحله اول

دبساتانی از   های مربیان دوره پایش  در این پژوهش به منظور شناسایی مشکالت و چالش

ها با استفاده  ل دادهتحلی. ها و از طرح نوخاسته گلیزر استفاده شده است نظریه برخاسته از داده

انجام شده است که شامل شش مرحلاه آشانایی باا    ( 2311) 1از روش مضمون دپوی و گیتلین

گاذاری   ها، کدگذاری، جستجو برای مضامین، تشکیل مضامین، مرور مضامین، تعریف و نام داده

ای و بارون   ها و الگویاابی درون داده  بندی داده بر این مبنا از طریق طبقه. مضامین نگارش است

علت استفاده از این روش این بود که باید ابتادا  . شناسی تحلیلی رسیده شد  ای به یک سنخ داده

شاد و ساپس باه واساطه      دبساتانی شناساایی مای    هاای مربیاان دوره پایش    مشکالت و چالش

 .    شد های بدست آمده، پرسشنامه تدوین میهای انجام شده و مؤلفه مصاحبه

یایی ابزار گردآوری اطالعات، از کدگذاری مجدد محقق و کدگذار دوم برای اطمینان از پا

کناد کاه ایان ابازار پایاا       زیرا میزان همبستگی باالی بین دو کدگذار مشخ  می.  استفاده شد

ی پایاایی کدگاذارها در   در زمیناه ( 1093)باشد یا خیر؟ البته به نقل از کمالی و همکااران،   می

تارین روش، اساتفاده از ضاریب توافاق درصادی       ترین و ساده دههای پژوهشی، پراستفا مصاحبه

در این راستا در انتخااب کدگاذار دوم،   . مطلوب گزارش شده است 73/3است که مقادیر باالی 

تربیتی که چندین تحقیاق کیفای    علمی دانشکده علومسعی شده است از یکی  از اعضای هیأت

ان خواساته شاود کاه ماتن پیااده شاده را       در رزومه خود داشته است استفاده شاود و از ایشا  

 .کدگذاری نماید

 

                                                      
1
. Depoi and Gitlin 
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 ها توسط کدگذار دوم نتایج حاصل از کدگذاری مجدد مصاحبه. 1جدول 
عنوان 

 مصاحبه

تعداد کدهای به دست 

 آمده توسط پژوهشگر

تعداد کدهای به دست 

 آمده توسط کدگذار دوم

تعداد کدهای 

 مورد توافق

تعداد کدهای 

 عدم توافق

 21 17 10 8 

 18 19 11 7 

 19 20 02 09 جمع کل

درصد پایایی بین کدگزاران  
  

  
        

 

است که به میزان ساازگاری   1روش دوم برای پایایی، شاخ  ثبات یا پایایی بازکدگذاری

روش محاسبه این نوع پایایی چناین اسات کاه از    . ها در طول زمان اشاره داردبندی دادهطبقه

د نمونه به صورت تصادفی انتخااب و هار کادام از آنهاا را، دوباار، در یاک       ها، چنمیان مصاحبه

در این فاصله زمانی، هار کادام   . فاصله زمانی کوتاه و مشخ  پنج تا سی روز کدگذاری نمودیم

ها با یکدیگر مقایسه شدند و از طریق میزان توافقات و عدم توافقاات موجاود، در دو   از مصاحبه

مشخ  شادند  « توافق»کدهای مشابه با عنوان . بات محاسبه شدمرحله کدگذاری و شاخ  ث

های انجاام گرفتاه دو   از بین مصاحبه. مشخ  شدند« عدم توافق»وکدهای غیرمشابه با عنوان 

گازارش شاده    0 مصاحبه بصورت تصادفی مجدداً کدگذاری شدند که اطالعات آنها در جادول  

 .است

 

 ها هنتایج حاصل از بازکدگذاری مصاحب. 2جدول 
عنااااااوان 

 مصاحبه

تعااداد کاادهای بااه 

 دست آمده بار اول

تعداد کدهای باه  

 دست آمده باردوم

تعااداد کاادهای 

 مورد توافق

تعداد کادهای  

 عدم توافق

 23 13 10 3 

 17 13 12 9 

 11 23 02 07 جمع کل

درصد پایایی باز کدگذاری  
  

   
        

 

                                                      
1. recoding reliability  



 1097پاییز و زمستان ،9شماره ،چهارمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

103 

 

مدت، پرسش و جستجوگری از همکااران   برای تعیین روایی ابزار هم از درگیری طوالنی

 1درگیری طاوالنی مادت و مشااهده ماداوم    . و بازبینی به وسیله افراد مطلع استفاده شده است

، 2گوباا و لینکاولن  )های ایجاد دقت، درگیری طوالنی مدت با موضاوع اسات    یکی از بهترین راه

کنندگان، ارتباط صاحیح   به همین دلیل به طور کامل درگیر تحقیق شدیم، با مشارکت(. 1990

شاوند   و مناسب برقرار کردیم و پذیرای مفاهیم عمیقی شدیم که در فرآیند مصاحبه آشکار مای 

 . ور گردیم تا دقت علمی را افزایش داده و در زمینه پژوهشی غوطه

مرحله بعدی از تعیین روایی، مهارت پرسش و سوال کردن از دیگران باود کاه در زماره    

شاود   سوال کردن، هم موجب پیشرفت گفتگو می. گیرد ارتباطات قرار می های شنیداری مهارت

این مهارت بسیار مفید و در . کند و هم در درک صحیح تفکر و احساس دیگران به ما کمک می

دبساتانی ارتبااط داشاتند     بنابراین از دیگاران کاه باا پایش    . آن ساده است  حال یادگیری عین 

 .های مؤثری برداشتیم دبستانی گام اد مختلف پیشپرسش کردیم و نسبت به شناخت ابع

باازبینی  . روش سوم در تعیین روایی ابزار، بازبینی توساط همکاار علمای تحقیاق اسات     

هاای   توسط همکار به معنای تعامل بین پژوهشاگر و ساایر افارادی اسات کاه در زمیناه روش      

از افرادی که از داناش و   کاوش به وسیله افراد مطلع به این معنی است که. تحقیق تجربه دارند

دبستانی برخوردار هستند جستجو و پرسش به عمل آوریم تا بتوانیم  آگاهی الزم نسبت به پیش

دبستانی دارناد نسابت باه شناساایی      با استفاده از دانش و تجاربی که افراد آگاه نسبت به پیش

  ه تحت تااثیر پایش  دبستانی آگاهی یابیم و عواملی ک های مربیان دوره پیش  مشکالت و چالش

 .گذارند را شناسایی نماییم دبستانی تاثیر می دبستانی و یا بر پیش 

به منظاور بررسای روایای    . پس از اینکه روایی محتوا از نظر کیفی مورد تأیید قرار گرفت

اساتفاده  ( CVI)و شااخ  روایای محتاوا    ( CVR)محتوا از نظر کمی، از ضریب روایی محتوا 

بار اسااس   . اناد  نفر باوده  13ه تعداد متخصصان نظارت بر محتوای مفاهیم با توجه به اینک. شد

نتایج مربوط باه ضاریب   . باشد 32/3جدول الشه، حداقل مقدار ضریب نسبی روایی محتوا باید 

 .قابل مشاهده است  0نسبی روایی محتوا و شاخ  روایی محتوا برای متغیرها در جدول 

 

 
 

 

                                                      
1.  Prolonged engagement and persistent 

2 . Guba, Lincoln 
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 دبستانی ها و مشکالت مربیان دوره پیش  یی چالششاخ  روایی محتوا شناسا. 0جدول 
 8/3 - 1 (CVR)محدوده ضریب نسبی روایی محتوا برای هر سوال 

 19 تعداد متخصصان

 9 های دانش تعداد سوال

 80/3 (CVI)شاخ  روایی دانش 

 2 های مهارت تعداد سوال

 91/3 (CVI)شاخ  روایی مهارت 

 0 های آموزش تعداد سوال

 80/3 (CVI)یی نظام آموزشی شاخ  روا

سااختاریافته  هاای نیماه   پس از بررسی ادبیات تحقیق برخی سواالت کلی برای مصااحبه 

مصاحبه  12در مجموع . طراحی شد و این سواالت در بین مربیان پیش دبستانی به اجرا درآمد

ای تجرباه بلناد   دبستانی و دار پیش  درسی و اجرای دوره ی برنامهاز خبرگان این حوزه در زمینه

هاای آشانایی باا     دبساتانی، مشاارکت در برگازاری کاالس     ی پیش مدت در زمینه تدریس دوره

دبستانی باه عناوان معلام یاا دبیار       دبستانی و دارای تجربه آموزش در مراکز پیش ی پیش دوره

دبساتانی را باا مشاکل     پایش  اجرایهایی که  انجام شد و سعی شد که در آن مشکالت و چالش

ها  ی این مصاحبهنتیجه. گیری کرده و در نتیجه استخراج شود ه کرده پوشش داده و اندازهمواج

 .  ها را به دست داد های بعدی این شاخ و تجزیه و تحلیل

مضامون پایاه اساتخراج شاده و در      0های انجام شده، در این مرحلاه   بر اساس مصاحبه

 .اند ارائه گردیده  0جدول 

 ایه مستخرج از مصاحبه با خبرگان این امرجدول مضامین پ. 0جدول 
 شواهد مضامین پایه

 دانش

 هنر .1

 شناسی روان .2

 های جسمی بدنی و فعالیت تربیت .0

 بهداشت و تغذیه .0

 مهارت
 های ارتباطی مهارت .1

 های آموزشی مهارت .2

 آموزش

 های ضمن خدمت دوره .1

 محتوای آموزش .2

 امکانات و متغیرهای محیطی .0
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 یهای کم تحلیل داده: مرحله دوم

 برازندگی پرسشنامه طراحی شده –( CFA)تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه

های یاک ساازه در پرسشانامه نیاز      از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی شاخ 

وجود دارد یا ( سواالت)ها  بکار گرفته شد تا معلوم گردد هماهنگی و همسویی الزم بین شاخ 

یعنای  . ی ابزاری است برای سانجش روایای پرسشانامه   به بیان دیگر، تحلیل عاملی تأیید. خیر

کاربرد مهم تحلیال  . گیری آن ساخته شده است پرسشنامه چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه

های یک متغیار اسات کاه باه بررسای میازان        عاملی تأییدی، بررسی برازش مدل حاوی سوال

در واقع تحلیل عااملی تأییادی   . زدپردا های گردآوری شده می مناسب بودن مدل تحقیق با داده

کند که آیا سواالتی که برای سنجش متغیر مکنون مربوطه طراحی شاده   این مهم را آزمون می

اند آن متغیر مادنظر را بسانجند یاا     های گردآوری شده به خوبی توانسته است، با توجه به داده

 خیر؟
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 مدل تحلیل عاملی تأییدی . 7شکل 

تاوان ایان برداشات را نماود کاه باین        ایب اساتاندارد شاده مای   گیری ضر از مدل اندازه

معنااداری وجاود دارد یاا     همبساتگی   ها،های متنا ر با آن متغیرهای مکنون مربوطه و شاخ 

ضرایب استاندارد شده، در واقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استاندارد شاده باین   . خیر

تن روایای بایاد باین متغیرهاا و ساواالت پرسشانامه       بارای داشا  . باشند ها و نشانگرها می عامل

در صاورتی کاه باار عااملی اساتاندارد شاده       . ، همبستگی معناداری وجود داشته باشد(ها گویه)

 . توان گفت سواالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است می  باشد، 0/3باالتر از 

چاه   دهاد و چناان   رها را نشاان مای  معنادار بودن هر یک از پارامت( T-Value)مقادیر تی 

باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند و در اینصاورت   93/1مقدار تی بزرگتر از قدر مطلق عدد 

 .شود تایید می 39/3گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری  های اندازه روایی سازه

 

 ت وبار عاملی استاندارد شده و سطح معناداری آزمون بین سواال. 9جدول 

 متغیرهای مکنون

 متغیرها
مقدار بار عاملی 

 استاندارد شده
 tمقدار 

مقدارر ضریب 

 تعیین

آلفای 

 کرنباخ
 نتیجه

 مطلوب 87/3 90/3 77/8 71/3 دانش

 مطلوب 88/3 09/3 17/7 99/3 مهارت

 مطلوب 83/3 07/3 91/7 30/3 آموزش

 

تاندارد شاده بارای کلیاه    شود، مقدار بار عاملی اسا  مشاهده می 9همانطور که در جدول 

باشد و با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری  می 0/3سواالت مربوط به متغیرهای مدل باالی 

بزرگتار محاسابه شاده اسات روایای       93/1ها با متغیرهای مکناون مربوطاه از عادد     بین گویه

بناابراین نیااز   . شود تایید می 39/3گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری  های اندازه سازه

 . شود به تغییر یا حذف سوالی در مدل و پرسشنامه تحقیق احساس نمی

ضاریب  . ضریب آلفای کرونباخ متغیرها نیاز محاسابه شاده اسات     9همچنین در جدول 

آلفااای کرنباااخ، شاااخ  ساانتی باارای بررساای پایااایی یااا سااازگاری دروناای بااین متغیرهااای 

ساازگاری درونای نشاانگر میازان     . گاردد  وب مای گیاری محسا   پذیر در یک مدل اندازه مشاهده

معیار قابل قباول باودن بارای ایان     . های مربوط به آن است همبستگی بین یک سازه و شاخ 

. باشاد  مای  7/3گیاری خواهاد باود، حاداقل مقادار       شاخ  که نشان دهنده پایایی مدل اندازه
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تک متغیرهاا بیشاتر از   شود مقدار این شاخ  برای تک  همانطور که در جدول باال مشاهده می

محاسابه   99/3سوال در حد بسیار مطلوب و برابار باا    13بوده و مقدار آلفای کرونباخ کل  7/3

 .شده است

هاای بارازش    جهت تایید مدل تحلیل عاملی و اثبات نمودن نتایج حاصله الزم است تا شااخ  

اساتفاده باه هماراه     های مورد بنابراین در جدول زیر شاخ . مدل در حد قابل قبول قرار گیرد

 .مقادیر آن آمده است

 

 تأییدیهای تحلیل عاملی  های برازش مدل نتایج شاخ . 3جدول 

شاخ  های بررسی 

 شده
 میزان استاندارد

مقدار برآورد 

شده در مدل 

 این تحقیق

نسبت مجذور خی به 

)درجه آزادی
2
/df) 

 0کمتر از 

کارمینز و 

 1مکالور

(1981) 

91/2 

انس جذر براورد واری

خطای 

 (RMSEA)تقریب

کمتر از 

38/3 

هایر و 

 2همکاران

(1998) 

33/3 

شاخ  نرم شده 

 (NFI)برازندگی
 9/3بیشتر از 

 0بنتلر و بونت

(1983) 

93/3 

برازش هنجار 

 (NNFI)نشده
 93/3 9/3بیشتر از 

شاخ  برازندگی 

 (CFI)تطبیقی
 97/3 9/3بیشتر از 

 97/3 9/3بیشتر از  (IFI)برازش فزاینده

شاخ  نکویی 

 (GFI)برازش
 8/3بیشتر از 

اتزادی و 

 0فروهمند

(1993) 

90/3 

                                                      
1
 Karminz and Maklaver 

2
 Hayer and et al 

3
 Bentler and Bont 

4
 Etezadi and Fruhmand 
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و کمتار   91/2شود، مقدار کای دو به درجاه آزادی   مالحظه می 3همانطور که در جدول 

و  33/3برابار باا   ( RMSEA)همچنین مقدار جذر برآورد واریانس خطاای تقریاب   . است 0از 

، شاااخ  برازناادگی (CFI)ازناادگی تطبیقاای همچنااین شاااخ  بر. اساات 38/3کااوچکتر از 

محاسابه شاده    9/3همگای بیشاتر از   (  NFI)و شاخ  برازندگی هنجار شاده  ( IFI)افزایشی

باوده و مطلاوب    8/3و بیشاتر باه    90/3برابر با ( GFI)همچنین شاخ  نیکویی برازش . است

ان برازش مطلاوب  تو های محاسبه شده می بنابراین در حالت کلی و با توجه به شاخ . باشد می

 . مدل را نتیجه گرفت

 گیری بحث و نتیجه

هاای اولیاه کاودکی و سانین پایش از      ترین دوران رشد و یادگیری کاودک، ساال    سریع

هاا   ترین زمان، فرزندان خاود را در اینگوناه مکاان    دبستان است بنابراین والدین باید در مناسب

تماعی همچون همیااری، مسااعدت و   های اج آموزش دهند تا ضمن آشنایی و یادگیری مهارت

ها شکوفا شده و کودک برای ورود باه مرحلاه بااالتر     همکاری زمینه بروز استعدادهای نهفته آن

تارین شاخ  در    پس از ورود کودک به مراکز پیش دبستانی مهام . زندگی اجتماعی آماده شود

دانش، مهاارت و   ها و مشکالت مربیان، یکی از چالش. تربیت کودک، مربی پیش دبستانی است

آموزش است به همین دلیل بسیاری از مربیان از داناش، مهاارت و آماوزش کاافی نسابت باه       

ی حاصال باا نتاایج    شناختی و فیزیولاوژکی برخاوردار نیساتند یافتاه     های روان شناخت ویژگی

کنناد یکای از    کاه بیاان مای   ( 1099)و رجایی ( 2339) 2، سلیکوز(2312) 1های بتول پژوهش

دبساتانی و شاناخت    دبستانی عدم آگاهی آنان از محایط پایش   مشکالت مربیان پیشترین  مهم

یکای از  . باشاد  های شناختی، عاطفی، اجتماعی و آموزشای نوآماوزان اسات همساو مای      ویژگی

ها و مشکالت مربیان ایجاد نشاط و شادابی و انرژی مضاعف در نوآموزان اسات   ترین چالش مهم

ا نشاط و سرشار از انرژی کند، تا بتواند این نشاط و انرژی را به یک مربی خوب ابتدا باید خود ب

و هیچگاه با افکار بهم ریخته و مشکالت پایش آماده خاارج از کاالس در      کودکان انتقال نماید 

کالس حاضر نشود زیرا که در این صورت سبب ایجااد جاو سارد و منفعال در کاالس شاده و       

حت تاثیر قرار داده و حس شادی و جناب و جاوش را   آموزان را ت های روانشناختی دانش ویژگی

هاای مربیاان    از دیگار چاالش  (. 1090مارادی، جعفاری و عابادی،    )گیارد   آموزان مای  از دانش

                                                      
1
 Betul 

2
 Celikoz 
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دبستانی در کنترل و نگهداری نوآموزان است زیرا که مربی خاوب بایاد کاالس را طاوری      پیش

د و محیطای مناساب جهات    اداره کند که کودکان در آرامش به سارگرمی و یاادگیری بپردازنا   

چاالش دیگار برقاراری ارتبااط باا والادین       . جلوگیری از برخوردهای فیزیکی آنهاا فاراهم آورد  

کودکان است به طوری که یک مربی خوب در واقع باید روابط اجتماعی قوی داشاته باشاد تاا    

مشاکلی از  بتواند با والدین کودکان به طور صحیح و منطقی رابطه برقرار کند تا در صورت بروز 

عالوه بر این ارتباط مناسب مربیان پیش دبستانی با . جانب کودکان آن را به والدین انتقال دهد

های آنان است به طاوری کاه یاک مربای خاوب بایاد اطالعاات و         یکدیگر، یکی دیگر از چالش

ی خوبی نسبت به تخص  خود داشته باشد تا بتواند مطالاب   طور تجربه معلومات کافی و همین

د را به طور صحیح و فصیح به کودکان انتقال نماید، در کل باید تواناایی یااددهی را داشاته    خو

چالش دیگر مربیان پایش دبساتانی برخاورد     .(1097عبدالملکی، خسروی و فرجادمند، )باشد 

مناسب و صحیح با نوآموزان است به این دلیل که یک مربی خاوب بایاد برخوردهاای خاود باا      

و به جا انجاام دهاد و باا کودکاان رئاوف و مهرباان باشاد و از خشاونت و         کودکان را سنجیده 

، زیرا کودکان با (1097بتول، )مورد پرهیز نماید ، بین کودکان تبعیض قائل نشود  عصبانیت بی

دقتی بیشتر از آنکه تصور شود اعمال و رفتار مربیان را زیار نظار دارناد و خیلای ساریع از آن      

مین دلیل باید عدالت بین آنان رعایات شاود،  مخصوصااً در تنبیاه و     کنند، به ه الگوبرداری می

تشویق، این دو مورد باید به اندازه و مناسب صورت گیرد تا اثرگاذاری خاود را داشاته باشاد و     

دبستانی پوشش و نظم آنان است زیرا که یک مربی خوب بهتر است  آخرین چالش مربیان پیش

های تیاره   ی شاد و روشن استفاده نماید و از پوشیدن لباسها هایی با رنگ در محل کار از لباس

همچنین یک مربی پیش دبستانی باید بسیار منظم و مرتب باشد . تا حد امکان خودداری نماید

باشد و همینطور به تعهدات کاری خود مانناد ورود و خاروج باه     زیرا یک الگو برای کودکان می

 .منظم عمل نماید موقع، احساس مسئولیت کاری به طور صحیح و

هاا و مشاکالت متناوع     توان بیان کرد که مربیان پیش دبستانی با چالش به طور کلی می

دبساتانی جهات فاایق آمادن بار ایان        دانشی، مهارتی و آموزشی مواجه هستند و مربای پایش  

ها و مشکالت و کسب موفقیت باید بتواند با نوآموزان به راحتای رابطاه برقارار کناد، تاا       چالش

دهد، شناخت  ی به روانشناسی کودک آشنا باشد، به وسایلی که در اختیار کودک قرار میحدود

داشته باشد، به کودک کمک کند، به کار عشق و عالقه داشاته باشاد، از الفااظ سااده اساتفاده      

کند، از لحاظ تیپ  اهری خوب باشد،  اهری آراسته و در عین حال ساده داشته باشد، بتواند 

فضای آموزش بسایار  . مادر باشد، بچه را در آغوش بگیرد و به وی محبت بورزد جایگزینی برای

 .مهم است و باید شاد بوده و تجهیزات و وسایل مختلف با همکاری اولیا در اختیار بچه باشد
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هایی نظیر عدم تعمیم نتاایج   پژوهش حاضر مانند هر پژوهش کیفی دیگری با محدودیت

افیایی و یک سطح خاص از افراد مواجه است باا توجاه باه    و محدود شدن به یک محدوده جغر

گاری، فرزنادپروری و ایجااد     شود که در جهت آماوزش مربای   نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

ی پیش دبستانی  دبستانی در راستای اهداف دوره  مهارت شادکامی و مهرورزی در مربیان پیش

ی پایش   ی دوره با توجاه باه اینکاه برناماه    های آموزشی اقدام گردد و  از طریق برگزاری کارگاه

دبستانی نوآموز محور است در جهت توجیه مربیان نسبت ارجحیت تمایالت نوآموزان در فرایند 

ریزی گردد و باه پژوهشاگران    ی آموزش، برنامه فعالیت، سرگرمی و آموزش و اهداف مهم برنامه

های پیش دبساتانی   کیفیت دوره گردد که در جهت شناسایی عوامل موثر در بهبود پیشنهاد می

و مربیان پژوهش نمایند تا بتوان با کاهش مشکالت آموزشی و پرورشی و بهبود فرایند تربیتای  

ریازی   ی پیش دبستانی و ارتقای سطح کیفی و کمای آن برناماه   نوآموزان در جهت توسعه دوره

 .الزم صورت گیرد

 خذآمنابع و م

. رویکردی جدید در آموزش کودکان پایش دبساتانی  : نهآموزش کارآفرینا(. 1097. )بتول، سبزه -

 .97-83، (91)درسی،  فصلنامه مطالعات برنامه

ارزشاایابی میاازان کیفیاات، (. 1091. )پوشاانه، کااامبیز؛ خسااروی، علاای اکباار؛ پااورعلی، پریناااز -

ترییتای و   های ناوین تربیتای دانشاکده علاوم     اندیشه. دبستانی شهر تهران های مراکز پیش برنامه

 (.1)شناسی دانشگاه الزهرا،  روان

 .ای معلماان دوره ابتادایی   های حرفه ارزشیابی مهارت(. 1089. )پژوه، زهرا؛ فالح، ولی اهلل دانش -

 . 109-173، (18)9های آموزشی،  فصلنامۀ نوآوری

کنفارانس باین   . نقش مهد کودک و پیش دبساتانی در تربیات کودکاان   (. 1099. )رجایی، زهرا -

 .م و تکنولوژی، تهرانالمللی پژوهش در علو

درسای دوره   نیازسنجی برناماه (. 1091. )دار، محمدجواد؛ صادقیان، زهرا سعادتمند، زهره؛ لیاقت -

فصالنامه  . دبستانی تحت نظر آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و مربیاان شاهر اصافهان    پیش

 .102-109، (09)9ریزی درسی،  پژوهش در برنامه

شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی (. 1097. )بوبه؛ فرجادمند، لیالعبدالملکی، صابر؛ خسروی، مح -

فصالنامه  (. دبساتانی و مهادکودک شاهر تهاران     از نظر مربیان مراکز پایش : )های آموزشی بازی

 .180-232، (2)3تدریس پژوهی، 
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ای مربیان پایش   های حرفه شناسایی وضعیت موجود و مطلوب صالحیت(. 1091. )فالح، عاطفه -

تربیتی و  ی علوم دانشکده.پایان نامه کارشناسی ارشد: تهران. ز دیدگاه مربیان و مدیراندبستانی ا

 .روانشناسی  دانشکده الزهرا
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، (دانشور رفتاار )ری های آموزش و یادگی فصلنامه پژوهش. ی پیش دبستانی ای مربیان دوره حرفه

22(3) ،182-139. 
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