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 چکیده

های دوره اوان کودکی، نیاز والدین شاغل و جامعه، و حل افزایش روزافزون متقاضیان آموزش
 های کیفی و غنی را در این دورهمسائل حاکم بر سر راه آموزش اوان کودکی، ضرورت تهیه برنامه

های اسالم و دیوید ویکارت در موزهدهد. به این خاطر هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی آنشان می
 انجام شد. تحلیل فراروندهپژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش زمینه تربیت اوان کودکی است. 

تحلیل محتوای آثار ویکارت پرداخته شد که طی آن ها، ابتدا از طریق کدگذاری به در بخش یافته
یادگیری مبتنی بر رشد، یادگیری فعال، بکار گیری روش حل مسئله، رشد مفاهیمی همچون آموزش و 

هایی اسالمی نیز ای و ارتباط بین خانه و مدرسه شناسایی گردید. در آموزهجانبه، سنجش مشاهدههمه
ها همچون تربیت مبتنی بر دین اسالم، دبستان، برخی مقولهدر باب تعلیم و تربیت کودکان پیش

دبستان، سنجش جایگزین )واقعی(، کودک ی تفکر، تعامل خانه، جامعه و مراکز پیشهاپرورش مهارت
جانبه ها ، برنامه درسی غیرمتمرکز و تربیت همهمحوری، پرورش هویت ملی کودکان، توجه به تفاوت

های اسالم و های کدگذاری شده، تشابهت ها و تفاوت دیدگاهشناسایی و معرفی شد. با بررسی مقوله
رود در راستای ها، انتظار میت در زمینه تربیت اوان کودکی نمایان گشت. درنتیجه طبق یافتهویکار

های این تحقیق در های تربیتی پیش از دبستان و رشد و بالندگی کودکان از یافتهاثربخشی برنامه
یش از ها و نحوه ارزشیابی از تعلیم و تربیت کودکان پجهت بصیرت به اهداف، محتوا، اصول، روش

 دبستان استفاده به عمل آورد. 
 

 .تربیت اوان کودکی، اسالم، دیوید ویکارت، مطالعه تطبیقی ها:کلیدواژه

                                                 
 یرانواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یت،و ترب یمگروه فلسفه تعل یدکتر یدانشجو 1
 یراندانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ی،شناسو روان یتیدانشکده علوم ترب یت،و ترب یمفلسفه تعل یاردانش 2
 یرانواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،درس یزیرگروه برنامه یاردانش 3



041 0931زمستان  ،دوم، شماره يازدهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

 مقدمه

تربیت اوان "شود، اصطالح جامعی که معموالً در حوزه آموزش کودکان خردسال استفاده می
  2ران اولیه کودکی(وپرورش و مراقبت دووپرورش دوران اولیه کودکی یا آموزش)آموزش "1کودکی

بنامیم، تعاریفی که از تربیت  3است. برحسب اینکه چه سنی را به لحاظ تحولی دوران اولیه کودکی
حال تمام اشکال آموزش و مراقبتی که برای شود متفاوت خواهد بود. باایناوان کودکی ارائه می

. ( جزئی از تربیت اوان دبستان و ..شود )مهدکودک، کودکستان، پیشکودکان خردسال ارائه می
های اولیه را چه معنا کنیم، الزم که مهرومومفارغ از این(. 1331شوند )قاسم تبار، کودکی محسوب می

هایی شاد و مهیج برای آنان هایی حقیقی را برای یادگیری و رشد کودکان و ایجاد سالاست فرصت
 فراهم نماییم. 

وپرورش در دوره پیش از دبستان بیش از گذشته موردتوجه امروزه اهمیت و ضرورت آموزش
های این دوره، نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه، شده است. افزایش روزافزون متقاضیان آموزشواقع

درواقع (. 13: ص 1333دهد )مفیدی، های کیفی و غنی را در این دوره نشان میضرورت تهیه برنامه
هایی که توجه خاص علمای تعلیم و تربیت و روانشناسی را به خود جلب نموده یکی از جنبه

های اول زندگی کودک است. عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که مهروموم
یابد. گیرد و در مراحل بعدی رشد و تکامل میسال اول زندگی او شکل می 6شخصیت هر انسانی در 

مسئله باعث گردیده که به تعلیم و تربیت کودک در سنین پیش از دبستانی با دیدی عمیق و این 
ازپیش موردتوجه متخصصان و عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت بیشعلمی نگریسته شود و کودک به

های اخیر، (. تحقیقات زیادی هم در مهروموم2: ص 1331مسئوالن تربیتی قرار گیرد )شکوهی نژاد، 
های سنی ریزی آموزشی و درسی مطلوب، برای گروههای غنی و برنامهدهنده تأثیر برنامهشانن

تواند وپرورش پیش از دبستان میمختلف کودکان این دوره است. این مطالعات نشان دادند که آموزش
و  8، ریور7؛ ژای2113، 6و مگنسن 1کودکان را بهبود بخشد )برای مثال، دانکن 4یادگیری و تحول

                                                 
1
 . early childhood education (ECE) 

2
 . early childhood education and care (ECEC) 

3
 . early childhood 

4 . Development 

5 . Duncan, G. J. 

6 . Magnuson, K. 

7 . Zhai, F. 

8 . Raver ,C. 



 141 یکودک اوان یتترب ینهدر زم یکارتو یویداسالم و د یدگاهد یقیتطب یبررس

 

 

، 8، مایفیلد7، لیب6؛ ایوس2118؛ بارنت، 2111، 1و بارنت 4، ریان3، وارگاس2؛ کامیلی2112؛ 1جانس
نقل از قاسم  2111و رامی،  11، گاردنر14، اسکینر13، برچینال12، کمبل11؛ رامی2114، 11و پیناکسی 3میلر

های ش بهتر و برنامهگذاری بیشتر برای آموزتر اینکه، نتایج تحقیقات مؤید سرمایه(. مهم1331تبار، 
دوره  دنیهای تحصیلی، بعد از گذرانهای بیشتر کودکان در مهرومومکیفی به علت کسب موفقیت

عنوان های اولیه زندگی بهطورکلی، چون مهروموم(. به21: ص 1333پیش از دبستان است )مفیدی، 
شود. به این د میدهنده بسیاری از صفات و خصوصیات کودک قلمداهای سازندگی و تشکیلسال

وپرورش در دوره پیش از دبستان از دیرباز در بیشتر کشورها همچون کشور ایران خاطر آموزش
ریزی در امر تعلیم و عنوان یک مرحله آموزشی مطرح بوده است؛ یعنی از همان زمانی که برنامهبه

 طورجدی موردتوجه قرار گرفت. تربیت کودکان در دوره دبستانی به

وپرورش پیش از دبستان در بالندگی و اهمیت و تأثیرات مثبت، عمیق و بلندمدت آموزشعلیرغم 
تحول کودکان، این دوره در کشور ایران، چه در حوزه نظر )اسناد باالدستی( و چه در حوزه عمل، اگر 

در ایران به خاطر پیش از دبستان دوره  در حقیقت،شده است. نگوییم مغفول، الاقل مظلوم واقع
که شاید و باید مسئوالن با این موضوع برخورد چنانکمبودها و تنگناهای اقتصادی، موجب شده تا آن

وپرورش پیش از دبستانی در طول بیش از جدی ننمایند. نگاهی گذرا به تغییرات و تحوالت آموزش
قایق علمی و عینی مسلم و قرن گذشته نشانگر آن است که نظرهای شخصی در این امر بیش از حنیم

اهمیت تلقی قدر کمدبستانی آنوپرورش پیشانکار مؤثر بوده است تا آنجا که زمانی آموزشغیرقابل
شود، طبیعی است که وقتی فعالیت در گذاری منحصر به بخش غیردولتی میگردد که سرمایهمی

دولتی هم نظارت و ارزشیابی وپرورش محدود به بخش غیردولتی باشد و از طرف بخش مرحله آموزش
مشی گیرد و از خطها و نظرات شخصی قرار میها تحت تأثیر سلیقهدقیقی اعمال نشود، برنامه

                                                 
1 . Jones, m. m 

2 . Camilli, G. 

3 . Vargas, S. 

4 . Ryan, S. 

5 . Barnett, W. S. 

6 . Aos, S. 

7 . Lieb, R. 

8 . Mayfield, J. 

9 . Miller, M. 

10 . Pennucci, A. 

11 . Ramey, C.T., 

12 . Campbell, F.A. 

13 . Burchinal, M., 

14 . Skinner, M. L. 

15 . Gardner, D.M. 
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(. 11: ص 1386ریزی و تألیف کتب درسی، کند )دفتر تحقیقات و برنامهصحیحی پیروی نمی
عددی و گاهاً متناقضی همچنین، در ایران، برای آموزش کودکان خردسال از اصطالحات و تعابیر مت

های روشن و یک الگوی تربیتی مدون شده است که این خود حاکی از عدم وجود سیاستاستفاده
های موجود در حوزه آسیب(. بعالوه، 1331برای آموزش این کودکان است )قاسم تبار، 

یان چندگانه( دبستان در ایران تنها محدود به مسائل اجرایی )همانند وجود متولوپرورش پیشآموزش
ترین این نیست، بلکه بر اسناد باالدستی مربوط به این حوزه نیز نقدهای جدی وارد است. از مهم

شده دبستان در اسناد باالدستی تعریفتوان به اهدافی اشاره داشت که برای دوره پیشها میآسیب
مراتب توجه به سلهشناختی و رشدی کودکان؛ رعایت نکردن سلعدم توجه به مقتضیات رواناست. 
ها مطابق با معیارهای دینی در اهداف؛ ابهام مفهومی در بسیاری از واژگان بکار رفته در اهداف؛ ارزش

غایت، هدف کلی یا رفتاری؛ و وجود همپوشانی بین اهداف، از  –اغتشاش در سطح تعریف اهداف 
ملی برنامه درسی مغفول دبستانی در سند ترین نکاتی است که در تنظیم اهداف دوره پیشمهم
 (.1332شده است )سجادیه و آزادمنش، واقع

طرف و های مدون آموزشی بر رشد و تحول کودکان خردسال ازیکبنابراین، تأثیر عمیق برنامه
های نقش حیاتی دوران اولیه کودکی در پیشگیری و یا کاهش مشکالت رفتاری و تحولی در سال

های اثربخش برای آموزش و رشد و (، ارائه روش7: ص1172، 1بعدی زندگی )ماهونی و ویگرز
رو، مطالعه حاضر قصد دارد تا با بررسی و . ازاینبالندگی این دسته از کودکان را ضروری ساخته است

)یکی از  2دیوید ویکارتهای اندیشمندان معاصر عرصه تربیت اوان کودکی همچون واکاوی دیدگاه
های غنی و مندی از آموزهو با بهرهدیشمند در حوزه کودکان خردسال( ترین انشدهترین و شناختهمهم

های آن دو، به نکات و محتوای سودمند جهت تعلیم و تربیت ساز اسالم و با تطبیق آموزهانسان
که بین دیدگاه اسالم و دیوید ویکارت پژوهش و کودکان پیش از دبستان دست یابد. لذا ازآنجایی

صورت نگرفته است، درنتیجه این پژوهش یک کار و تحقیق جدید و نو در این  تحقیقی در این زمینه
مطالعات تطبیقی در شود. در ارتباط بااهمیت مطالعات تطبیقی، الزم به ذکر است که زمینه شناخته می

ای دیگر است که موجب وپرورش درواقع پرداختن به امر تعلیم و تربیت از منظر و دریچهآموزش
اندازهای برنامه ریزان و طراحان آموزشی پیرامون معایب و محاسن دیگر به چشم وسعت بخشیدن

سازد، تا شود و پیدایش افقی تازه را در پیش روی پژوهشگران و برنامه ریزان میسر میها مینظام
طورکلی در این تحقیق وپرورش کشور گامی ارزنده بردارند. پس بهبتوانند در مسیر اعتالی آموزش

                                                 
1
. Mahoney, G. & Wiggers, B. 

2
 . Divid Vikart 
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های دیوید ویکارت و اسالم در تربیت اوان کودکی شناسایی و در ترین اندیشهمهمشود تالش می ابتدا
 گام بعد جهت دستیابی به نکات سودمند به مقایسه و تطبیق آن دو پرداخته شود. 

 

 سؤاالت تحقیق

 اند؟های دیوید ویکارت در تربیت اوان کودکی کدمترین اندیشه.  مهم1

 اند؟های اسالم در تربیت اوان کودکی کدماندیشهترین .  مهم2

 ها و تشابهات اندیشه اسالم و دیوید ویکارت در تربیت اوان کودکی چیست؟.  تفاوت3

 

 شناسی پژوهشروش

( است. روش تحلیل یا برهان 1383روش در مطالعه حاضر تحلیل فرارونده )باقری و همکاران، 
گیرد که شرط امکان تحقق یافتن مورداستفاده قرار می تر آن برای اینفرارونده در شکل کلی

ای وجود دارد، دیگر، در این نوع تحلیل، با توجه به اینکه تجربهعبارتای بشری معین گردد. بهتجربه
ای ممکن گردیده است. فرارونده یا استعالیی پردازیم که چگونه چنین تجربهبه بررسی این نکته می

آن خواهد بود که در جریان تحلیل یا برهان، مسئله از حد امر شخصی، بودن این روش حاکی از 
گردد. بنابراین، واژه صورت امر کلی و ضروری مشخص میرود و بهموردی و خاص، فراتر می

هایی چون کلیت و ضرورت مالزم است زیرا از شرایط الزم تحقق یافتن چیزی استعالیی با ویژگی
ها را توان آنشود که میطورمعمول طی دو مرحله انجام میفرارونده بهآورد. تحلیل سخن به میان می

 (. 1383)باقری و همکاران،   1گذاری کرد( تعیین شرط الزم نام2( توصیف و 1هایی تحت عنوان

حیطه مطالعه تمامی منابع نوشتاری )چاپی الکترونیکی( و همچنین غیر نوشتاری 
باشند. برای انتخاب نمونه از بین در حوزه موضوع پژوهش می المللی)شنیداری/دیداری( ملی و بین

برداری نظری در طی مراحل استفاده شد. نمونه2 3برداری نظریمنابع و اسناد موجود از روش نمونه

توان آن را از قبل طراحی کرد، زیرا اساس گروه نمونه، مفاهیم و مسائل یابد و نمیپژوهش توسعه می
ها را ها و مفاهیم نظری، گردآوری دادهآید. اندیشهوره پژوهش به وجود مینظری است که در طی د

کند. در این روش، زمانی که هیچ اندیشه ]و دانش[ جدیدی به وجود نیاید، یعنی پژوهشگر کنترل می
 (. 234: ص 1386شود )هومن، برداری متوقف میها برسد، نمونهبه مرحله اشباع در داده

                                                 
 1383. برای اطالعات بیشتر در باره مراحل فوق مراجعه کنید به باقری و همکاران،  1

2
. Theoretical sampling 

 234: ص 1386. برای اطالعات بیشتر در باره مراحل فوق مراجعه کنید به هومن، 3
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(. 1384برداری الکترونیکی )صادقی فسایی و عرفانمنش، ها از روش فیشبرای گردآوری داده

نوع نظام از   1ها در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفیبرای تحلیل دادهاستفاده شد و 

تحلیل محتوای کیفی عبارت است از استفاده شد. شده( ای قیاسی )تحلیل محتوای هدایتمقوله
 محتوای دیگر، تحلیلعبارت(. به2111، 2راهبردی برای تحلیل کیفی مطالعات توصیفی )سندولوسکی

در تحلیل  (.1: ص2112، 3اند معانی اطالعات کیفی است )شریرکیفی روشی برای توصیف نظام
ها محتوای کیفی، برخالف رویکرد کمّی، مرز مشخص و روشنی بین مرحله گردآوری و تحلیل داده

روند زمان و در یک تعامل فکورانه با متن، پیش میندارد؛ دو فرایند به شکل موازی و هم وجود
  .(xxviii: ص 2112، 4)فانزوری

صورت کدگذاری نظری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل محتوای متن به
تحلیلی است که طی آن مفاهیم، پردازی داده محور، فرایندی انجام شد. به کدگذاری باز در نظریه

ها از شوند. در این مرحله از پژوهش ابتدا دادهشناسایی و بر اساس خصائص و ابعادشان بسط داده می
ها ضمیمه شوند. بندی شدند تا کدها به آنها بر اساس واحدهای معنایی دستههم مجزا و عبارت

بندی شدند. در کدگذاری محوری، هها، کدها دستشده در دادههای کشفسپس بر اساس پدیده
آمده از کدگذاری باز، پاالیش و تفکیک شدند. سپس در کدگذاری گزینشی پیوند دستهای بهمقوله

 تر ادامه یافت.ها تشریح شد و کدگذاری محوری در سطح انتزاعیبندی با سایر گروههر دسته

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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 های پژوهشیافته
 رت در تربیت اوان کودکی: های دیوید ویکاترین اندیشهمهم -

 های دیوید ویکارت در خصوص تربیت اوان کودکی. تحلیل اندیشه1جدول 

  تحلیل متن 

 شده()جمالت استخراج

 های مرتبطکد واژه

 شده()مفاهیم استخراج

 

عنوان یک متخصص تعلیم و تربیت روی این موضوع متمرکز شد تا بتواند با ویکارت به
دهی کند. او پس از مطالعات های آموزشی خود را سازمانرشد، برنامهشناسایی یک الگوی 

شناسی ی روانشناسانی مانند اریکسون، گزل، اینهاور، سولیوان و ... که در حوزهوسیع روان
رشد و کودک کارکرده بودند، نظریه تحولی پیاژه موردتوجه او قرار گرفت. بدین ترتیب 

 (.174: ص 1331دکتر ویکارت شد )یوسفی، نظریه پیاژه مبنا و فلسفه کاری 

 . الگوی رشد1

 . پیاژه2

پنج عنصر کلیدی برای ایجاد فضای پشتیبانی کننده برای یادگیری « های اسکوپ»در 
( تمرکز بر 2ساالن، ( نظارت مشترک میان کودکان و بزرگ1کودکان وجود دارد: 

( تعهد به پشتیبانی 4درست با کودکان، ( ایجاد رابطه اعتماد پذیر و 3های کودکان، توانمندی
 (.62: ص 1331( رویکرد حل مسئله در ناهمسازی و اختالف )هولت، 1از بازی کودکان، و 

 کننده کودکان. فضای حمایت3

 . نظارت کودکان4

 ساالن. نظارت بزرگ1

 . اعتماد به کودکان6

 . بازی کودکان7

 . حل مسئله8

شناختی و نیز فلسفه تربیتی پیشرفت -ه ازنظریه تحولیاین رویکرد تا حدود زیادی برگرفت
یادگیری کلیدی تأکید دارد و به دنبال رشد  گرایی است و بر یادگیری فعال در قالب تجارب

)قاسمتبار، حاجیتبار،  است دبستانپیش کودکان پایه هایها و تواناییو پرورش مهارت
 (.1331قاسمتبار و میرزایی، 

 . پیشرفت گرایی3

هااای پایااه مهااارت هااا و توانااایی  .11
 یادگیری

 . نظریه تحولی11

گشا و تصمیم گیر باشند و استقاللشان را کند که مشکلاین دیدگاه کودکان را تشویق می
پرورش دهند و دارای چارچوبی است که در مقایسه با برنامه سنتی مهدکودک مسئولیت 

گیرد و از هایشان در نظر میفعالیتریزی و اجرای بیشتری را برای کودکان در برنامه
دهی های مهدکودک به نحوی سازمانکند که بر اساس آن محیطدیدگاهی حمایت می

ریزی، نیازهای فردی کارگیری تجارب کلیدی همراه با مشاهده و برنامهشود که با بهمی
 (. 42: ص 1386رسد )کرتیس، مطلوب می حد ها بهکودکان، یادگیری آن

 الل کودکان. استق12

 . تجارب کلیدی13

 . نیازهای فردی کودکان14

 . مشاهده کودکان11

حال جالب است توجه به این مسئله است های اسکوپ جدید و درعینای که در دیدگاهنکته
: ص 1331دارند انتخاب کنند که از وسیله چگونه استفاده کنند  )یوسفی، که کودکان حق

186.) 

 . حق انتخاب کودکان16

یادگیری کودکان با سبک پرسشگری معلم و همچنین تأکیدهای کلی از طریق گفتگو با 
 (.2111شود )روپنارین و جانسون، کودکان، تقویت می

 . معلم پرسشگر17

 . گفتگو18
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  تحلیل متن 

 شده()جمالت استخراج

 های مرتبطکد واژه

 شده()مفاهیم استخراج

صورت ارائه بازخوردهای مستمر به کودک است و های اسکوپ، ارزشیابی بهدر روش
شود. در مقابل اطالعات توصیفی از جام  نمیهای مشخص انصورت سنتی و با آزمونبه

کودکان و همچنین  مشارکتها و چگونه بودن کودکان در کالس، میزان و نوع فعالیت
: 1331و احمدی قراچه،  حبیبیگیرد  )شده، در اختیار والدین نیز قرار میها ثبتپیشرفت آن

 (.117ص 

 . بازخوردهای مثبت13

 . اطالعات توصیفی21

فعالیاات و مشااارکت کودکااان در   . 21
 کالس

های خود مرتب صحبت کنند. صحبت کردن و کودکان را باید هدایت کرد تا از تجربه
کند. در این سیستم آموزشی به کودکان وگو سیر تفکر منطقی کودکان را بیان میگفت

کان کنند صحبت کنند. کودشود تا حرف بزنند و ازآنچه که فکر میفرصت فراوان داده می
دارند خطا کنند و اصوالً خطا کردن الزمه رشد کودکان است. کودکانی که در مسیر رشد حق

هستند کامالً طبیعی است اشتباه کنند. کودکی که در آزمایش و وارسی و حتی در فضای 
ی کسانی رود. این قانون برای همهخوبی پیش نمیوساز است همیشه کارهای او بهساخت

ای هستند مصداق دارد.  همچنین چون خطا کردن، طبیعی دانسته تجربه که در مسند کار و
کنند و قرار نیست که حتی به شود، بدین ترتیب در مسیر آموزش، کودک را اصالح نمیمی

های وارسی برای کودک زیادتر کودک یاد داد که چگونه از خطا دوری کند. فقط فرصت
تر مسائل خود را حل کند. این رف بزند و بیشتر حتر فکر کند، بیششود تا کودک بیشمی

ها و نیازهای خود را تجربه شود تا کودک بدون هراس تمایالت، خواستهجریان موجب می
 (.186: ص 1331کند )یوسفی، 

 ها. صحبت از تجربه22

 . فرصت برای حرف زدن23

 . تجربه کردن24

 . حق خطا کردن21

 . آزمایش و وارسی26

 هاس خواسته. بیان بدون هرا27

تئوری پیاژه تأییدی بر این دیدگاه بود که نظریه و عمل باید از ظرفیت یکایک کودکان 
 (.1331برای رشد و تحول از طریق یادگیری فعال، حمایت کند )هومان و ویکارت، 

های اسکوپ عنوان یک فرآیند ایجاد آگاهی، برنامه آموزشبا توجه به یادگیری فعال به
های اصلی در فضاهایی چون زبان، عنوان مهارتاهداف یادگیری را بهای از مجموعه

دهد و پوستار رشدی که ریاضیات، علوم، حرکت )رشد جسمی و حرکتی( و موسیقی ارائه می
در این مهارت اصلی به تصویر کشیده شده است، مربیان را برای یافتن راهکارهای مناسب 

موضوعات آموزشی متوالی و ارزیابی و پیگیری های روزانه و ارائه برای تدوین برنامه
کند )موسسه تحقیقات آموزشی، های اسکوپ، پیشرفت فردی و گروهی کودکان آماده می

2111.) 

 . یادگیری فعال28

 . اهداف یادگیری23

 . ریاضیات31

 . علوم31

 . موسیقی32

 . پیوستار رشدی33

 . آموزش متوالی34

 . ارزیابی پیشرفت31

های اسکوپ که بر استدالل و تفکر کودکان تأکید دارد، به کودکان اجازه حل مشکالت را 
گذارد تا کارها را، خود انجام دهند کارگزاران های دهد و فرصتی در اختیار کودکان میمی

پذیرند حتی اگر با چیزی که در ذهن های منطقی کودکان را میحلاسکوپ نیز راه
 (. 1331)ویکارت، هاست، متفاوت باشد آن

 . استدالل و تفکر کودک36

 . فرصت برای کودکان37

 . انجام امور توسط کودکان38

 . خانه و مدرسه33های اسکوپ راهکارهای متعددی برای ایجاد برقراری ارتباط دوجانبه خانه و مدرسه دارد. 
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  تحلیل متن 

 شده()جمالت استخراج

 های مرتبطکد واژه

 شده()مفاهیم استخراج

های والدین و معلمان های اسکوپ از طریق تبادالت غیررسمی روزانه و حمایت
طور مداوم در اطالعات و دانش مربوط به رشد و تکامل کودکان سمی، بهشده رریزیبرنامه

گیری از های بهرهشوند و مربیان، ضمن آشنایی با شیوهخردسال و مشاهده آنان سهیم می
یادگیری فعال در آموزش، والدین را نیز به مشاهده نحوه یادگیری کودکان خود از طریق 

 (.143: ص 1331د )جبیبی و احمدی قراچه، سازنتجربه مستقیم با محیط قادر می

 . مشاهده نحوه یادگیری کودکان41

 

ای از یک وسیله یا یک موقعیت به دست کودک در هر دوره از تحول روانی خود درک تازه
خوبی درک کرده است. توان گفت که کودک یک وسیله را بهآورد. به همین دلیل نمیمی

های مختلف ابزار، مفاهیم و نوعی باز است که در زماندست مربی و معلم بهبدین ترتیب 
ظاهر آن موضوع تکراری کار کند و نگران نباشد که بههای قبلی را با کودک دوبارهموضوع

 (183: ص 1332، 2و فالکنر 1است )دیور

 

 . تکرار مطالب41

 . درک تازه42

شود چراکه رویکرد هایاسکوپ دست میبهدستدر رویکرد هایاسکوپ کار مربیان و کودکان 
(. کودکان آنچه را که 1336، همکارمرور تأکید دارد )اپستین و  -انجام -بر روش طراحی

کند کنند و معلم به کودکان به شکل محدودی کمک میقرار است انجام شود را طراحی می
 (.1332های خود را اجرا کنند )شوینهارد و هومان، تا فعالیت

 مرور-انجام-. روش طراحی42

 کننده و تسهیل گر. معلم کمک43

 

 

 گیرند.در ادامه مفاهیم هم دسته شده در یک مقوله واحد قرار می

سازی )مفاهیم هم دسته شده( مربوط به دیدگاه دیوید ویکارت در خصوص ها و مفهومبندی کد واژه. طبقه2جدول 
 تربیت اوان کودکی

 شده دسته کد مفاهیم هم

 "آمدهدستمقوله به"

 کد مفاهیم جایگزین شده

. 11. پیشرفت گرایی؛ 3. آموزش متوالی؛ 34. پیوستار رشدی؛ 33. پیاژه؛ 2. الگوی رشد؛1
 نظریه تحولی

 آموزش و یادگیری مبتنی بر رشد

. فعالیت و 21. حق انتخاب کودکان؛ 16. نیازهای فردی کودکان؛  14. استقالل کودکان؛ 12
. تجربه 24. آزمایش و وارسی؛ 26ها؛ . صحبت از تجربه22دکان در کالس؛ مشارکت کو

. معلم 43. بازی کودکان؛ 7. انجام امور توسط کودکان؛ 38. یادگیری فعال؛ 28کردن؛ 
 . اعتماد به کودکان6گر؛  تسهیلکننده و کمک

 یادگیری فعال

                                                 
1
 . Dever, M. T. 

2
 . Falconer, R. C. 
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 شده دسته کد مفاهیم هم

 "آمدهدستمقوله به"

 کد مفاهیم جایگزین شده

. بیان بدون هراس 27. حل مسئله؛ 8. حق خطا کردن؛ 21. استدالل و تفکر کودک؛ 36
. تکرار مطالب؛ 41مرور؛-انجام-. روش طراحی42. گفتگو؛ 18. معلم پرسشگر؛ 17ها؛ خواسته

 . فرصت برای حرف زدن23کننده کودکان؛ . فضای حمایت3. درک تازه؛ 42

 روش حل مسئله

. 31. اهداف یادگیری؛ 23. تجارب کلیدی؛ 13های پایه یادگیری؛. مهارت ها و توانایی11
 . موسیقی32. علوم؛ 31ریاضیات؛ 

 جانبهرشد همه

. 4. مشاهده کودکان؛ 11. اطالعات توصیفی؛ 21. بازخوردهای مثبت؛ 13. ارزیابی پیشرفت؛ 31
 . مشاهده نحوه یادگیری کودکان41نظارت کودکان؛ 

 ایسنجش مشاهده

 ارتباط خانه و مدرسه . خانه و مدرسه33ساالن؛ . نظارت بزرگ1

 

کننده تربیت های توصیفترین ویژگی(، مهم2شده )جداول اساس تحلیل متن جمالت استخراجبر 
 اوان کودکی از منظر دیوید ویکارت به شکل زیر است:

 

 
 کننده تربیت اوان کودکی از منظر دیوید ویکارتهای توصیفترین ویژگی: مهم1شکل 

 

 تعیین شروط الزم:

. دیدگاه دیوید ویکارت در تربیت اوان کودکی مبتنی بر یک رویکرد رشد و تحولی و نظریه پیاژه 1
دبستان زمانی اتفاق خواهد افتاد که آموزش بر اساس است. لذا بهترین شکل تربیت در دوران پیش

های رشدی و تحولی کودکان باشد. طبق این دیدگاه، بین فرایندهای فکری کودکان و ویژگی
اندیشند. ساالن میهایی متفاوت با بزرگهای مهمی وجود دارد و کودکان به راهساالن تفاوتزرگب

بنابراین مربیان و سایر کسانی که با کودکان سروکار دارند باید بکوشند تا خود را در موقعیت کودکان 
اری از کودکان در (. بسی87: ص 1333ها را به روش آنان ببینند )سیف، قرار دهند و مسائل و پدیده

گروه سنی سه تا شش سال در مرحله پیش عملیاتی هستند و هنوز توانایی تفکر منطقی را کسب 
توانند به روش انتزاعی درباره دنیا و محیط پیرامون خود فکر کنند. بنابراین هدف اند و یا نمینکرده
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ساسی در کودکان باشد تا گیری مفاهیم ادبستان باید کمک به شکلوپرورش پیشاساسی در آموزش
  (.13: ص 1331، 1سوی استدالل منطقی هدایت کند )کولها را بهآن

ای دبستان باید مبتنی بر یادگیری فعال باشد. یادگیری فعال، گونهوپرورش کودکان پیش. آموزش2
رویدادها، به درک ها و از یادگیری است که در آن کودک با استفاده از اشیاء و ارتباط با افراد، ایده

(. کودکان از زمان تولد از طرق 24: ص 1331نقل از هولت،  2112رسد )هومان و ویکارت، ای میتازه
های کند تا مهارتها کمک میگیرند. این ارتباط به آنارتباط با دیگر افراد به شکل فعال یاد می

اول، به ساخت دانش تقیم و دستمختلف را یاد بگیرند.کودکان از طریق یادگیری فعال و تجارب مس
(. برای 1381، 2شود به درکی از جهان برسند )ویکارت، هومان و راینپردازند که درنهایت باعث میمی

(  1داشتن یک یادگیری فعال در دوره پیش از دبستان فراهم کردن پنج عامل یا عنصر ضروری است: 
( انتخاب: به کودکان اجازه انتخاب مواد و 3اری؛ ک( دست2توجه کودکان؛ انواع مواد و ابزارهای جالب

( زبان: کودک ازآنچه انجام داده یا در حال انجام دادن آن است، 4ها داده شود. چگونگی استفاده از آن
( 1حرف بزند، در یادگیری خود بیندیشد، دانش جدید خود را تکمیل و با دیگران رابطه برقرار کند. 

(. همچنین تحقق یادگیری فعال در محیط 21: ص 1331ن )هولت، ساالپشتیبانی از جانب بزرگ
 یادگیری نیز متعدد و متفاوت باشد. -های یاددهیدبستان مستلزم آن است که روشپیش

(. به 182: ص 1331. یکی از اصول نظام یادگیری فعال، توجه به حل مسئله است )یوسفی، 3
وانند آزادانه و بدون هراس از خطا کردن و به هایی که کودکان بتسخن دیگر، بدون ارائه فرصت

کمک استدالل و تفکر خود، به حل مسائل اصیل )واقعی( بپردازند، یادگیری فعال، معنا و مفهومی 
(. وقتی کودکان با مسائل واقعی زندگی 41: ص 1331هولت،  ازنقل  2112نخواهد داشت )ویکارت، 

نتظره و یا با موانعی روبرو شوند. زندگی طبیعی سرشار شوند، طبیعی است که با مسائل غیرمروبرو می
های که ناشناختهبینی کرد و یا حداقل اینها را پیشتوان آناز ماجراها و رخ دادهایی است که نمی

تر و گاه دشوارتر مراتب بیشها و مسائل برای کودکان بهپیرامون بسیار فراروان است. این ناشناخته
شوند. موارد که الزم ها و یا مشکل روبرو میکان به مورادی به نام ناشناختهاست. بدین ترتیب کود

 (. 182: ص 1331ها را حل کرد تا به تعادل رسید )یوسفی، است آن

های بارز روش تربیتی دیوید ویکارت، توجه آن به رشد جسمانی، اجتماعی، . یکی از ویژگی4
محیط یادگیری برای حمایت از این ابعاد رشدی عاطفی و شناختی کودکان و چگونگی فراهم کردن 

دیگر، این مدل تأکید دارد که رشد کودکان عبارت(. به141: ص 1331است )حبیبی و احمدی قراچه، 

                                                 
1. Cole 

2 Rhine, R. 
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جانبه کودکان مستلزم آن است که های متعددی است. تحقق رشد همهبعدی نیست و دارای جنبهتک
شود(، متنوع و متفاوت باشد، ب یادگیری گفته میمحتوا )همان چیزی که در این مدل به آن تجار

های شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی فراهم ای که زمینه رشد کودکان در تمامی جنبهگونهبه
 (. 237: ص 2112شود )هومان و ویکارت، 

عنوان ابزار سنجش کودکان استفاده ( بهCOR 1)های کودک. های اسکوپ از پیشینه مشاهده1
شود تا بتوان مسیرهای حرکت و مشاهده کودکان در تمام طول روز، هفته و ماه موجب می کند.می

های روزانه از رشد او را بررسی و ارزیابی کرد. بر این اساس مربی هرروز موظف به تهیه گزارش
 های روزانه، موردبررسی، تحلیل وکنند. سپس این گزارشها کار میجایگاه کودکانی هستند که با آن

های مختلف و گیرند. لذا ضروری است پیش از آنکه مربیان درگیر تستارزیابی قرار می
تر آشنا شوند و ای دقیقهای مشاهدهتر با شیوهکنند هرچه بیش، سعی میشوند کمیهای گیریاندازه

 (. 133: ص 1331دیدن دقیق کودکان را تمرین و تجربه کنند )یوسفی، 

دبستانی های اسکوپ، ارتباط متقابل خانه و مرکز پیشمدل تربیتی . یکی از اصول اساسی در6
ها و دبستانی، به اشکال متعدد، ازجمله برگزاری کارگاهاست. بر این اساس ضروری است مرکز پیش

 (. 143: ص 1331ها را در امر تربیت کودکان، درگیر سازد )جبیبی و قراچه، ها، آنهمایش

 

 ت اوان کودکی از منظر اسالم: های تربیترین ویژگیمهم  -

 . تحلیل دیدگاه تربیتی اسالم در خصوص تربیت اوان کودکی3جدول 

 تحلیل اسناد و منابع

 شده()جمالت استخراج

 های مرتبطکد واژه

 شده()مفاهیم استخراج

انسان، یعنی بعد تربیت اسالمی، تربیتی جامع و فراگیراست، که در آن به پرورش کلیه ابعاد وجودی و شخصیتی 
جسمانی، عقالنی، عاطفی و اجتماعی نهایت توجه شده است. همچنین، در پرورش هرکدام از استعدادهای 

ها در هر استعداد های فردی انسانها در ابعاد مذکور پیوسته تفاوت مراتب هر استعداد در هر سن و تفاوتانسان
 (.11: ص 1388نسبت به یکدیگر مدنظر بوده است )علوی، 

 تربیت جامع .1

آموزان در تفاوت دانش .2
 استعدادها

 آموزان در سنتفاوت دانش .3

ای منسجم و های دینی و قرآنی، مجموعهبا آموزه سازگارهای فرهنگی و تربیتی و محتوا مبتنی بر ارزش
ها و تجربیات یادگیری است که در زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن هماهنگ از فرصت

 (.1331آورد )برنامه درسی ملی، صورت پیوسته فراهم میها را بهعناصر و عرصه

محتوای مبتنی بر اسالم و  .4
 قران

ب ها و تجارفرصت .1
 یادگیری

 شکوفایی فطرت الهی .6

                                                 
1
  Children observation record 
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 تحلیل اسناد و منابع

 شده()جمالت استخراج

 های مرتبطکد واژه

 شده()مفاهیم استخراج

ها و باورها های درسی و تربیتی باید زمینه تقویت و پایداری هویت ملی را با تأکید بر تعمیق ارزشبرنامه
دوستی، وحدت های انقالب اسالمی، میهناسالمی، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، زبان و ادبیات فارسی، ارزش

 (.1331همبستگی اسالمی فراهم آورد )برنامه درسی ملی،  و انسجام فرهنگی، استقالل ملی و

 هویت ملی .7

 وحدت و انسجام فرهنگی .8

های انقالب توجه به ارزش .3
 اسالمی

 استقالل ملی .11

 دوستیمیهن .11

های ناشی از محیط زندگی ) های مشترک، به تفاوتهای درسی و تربیتی باید ضمن تأکید بر ویژگیبرنامه
ها، نیازها آموزان ) استعدادها، تواناییفرهنگی و جغرافیایی(، جنسیتی و فردی دانششهری، روستایی، عشایری، 

 (.1331و عالیق( توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد )برنامه درسی ملی، 

توجه و احترام به تفاوت  .12
 آموزان به لحاظ محیط زندگیدانش

توجه و احترام به تفاوت  .13
 جنسیتیآموزان به لحاظ  دانش

توجه و احترام به تفاوت  .14
 آموزان به لحاظ فردیدانش

باشاد. اساالم   یکی از ابعاد شخصیتی انسان که تربیت اسالمی درصدد پرورش آن است بعد اجتماعی آدمی مای 
 (.21: ص 1388نظر بوده است )علوی،  ملحوظهم اصالت فرد و اصالت جامعه مکتبی است که در آن

 رشد اجتماعی .11

ها، نیازها و عالیق پذیر باشد و متناسب با تواناییها، تلفیقی، پودمانی و انعطافدبستان، فعالیتدر دوره پیش
های آموزشی و )راهنمای برنامه و فعالیت فطری کودکان و رعایت عنصر شادی و نشاط کودکانه طراحی شود 

 (.17: ص 1334دبستانی، پرورشی دوره پیش

 های تلفیقیفعالیت .16

ها، نیازها و عالیق توانایی .17
 فطری کودکان

سازی های درسی و تربیتی به نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنیبرنامه
پذیری و ترغیب آنان نسبت به آموزان در فرآیند یادگیری و تربیتسازی دانشمحیط تربیتی یادگیری، فعال

ای و تخصصی معلم های اعتقادی، اخالقی، حرفهی ارتقاء صالحیتهمچنین زمینه یادگیری مستمر توجه نماید.
 (.1331را فراهم سازد )برنامه درسی ملی، 

 عنوان مرجعمربی به .18

 یادگیری مستمر .13

یابی نوآموزان باید بر اساس مشاهده رفتار و عملکرد گروهی آنان با رویکرد تشویقی دبستان ارزشدر دوره پیش
 (.17، ص 1334دبستانی، های آموزشی و پرورشی دوره پیش)راهنمای برنامه و فعالیتصورت گیرد 

 ارزشیابی بر اساس مشاهده .21

رحام، زمیناه   های درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحکیم مناسابات خاانوادگی و صاله   برنامه
هاا و معاارف الهای و    ه مبتنای بار ارزش  های الزم  برای تشکیل و مدیریت خانوادها و مهارتکسب شایستگی

 (.1331آموزان را فراهم آورد )برنامه درسی ملی، ایرانی دانش –تعمیق آداب و سبک زندگی اسالمی 

 تقویت بنیان خانواده .21

 –سبک زندگی اسالمی  .22
 ایرانی

ها و سایر خانوادهآموزان، ریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان، دانشفرآیند برنامه
ها فراهم نماید )برنامه درسی ربط و ذیصالح را در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی برنامههای ذینفع، ذیگروه
 (.1331ملی، 

 تعامل مدرسه با خانواده .23

 آموزانمشارکت دانش .24

 هامشارکت جامعه و گروه .21

های الزم برای استمرار و معنادار شدن مهارتها و های درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگیبرنامه
 (.1331آموزان فراهم کند )برنامه درسی ملی، یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش

 یادگیری معنادار .26
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 تحلیل اسناد و منابع

 شده()جمالت استخراج

 های مرتبطکد واژه

 شده()مفاهیم استخراج

 یادگیری برای زندگی .27

ای،ملی و منطقه آموزان و جامعه در سطوح محلی،های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانشبرنامه
 (.1331های تعلیم و تربیت تأکید کند )برنامه درسی ملی، جهانی در کلیه ساحت

تمامی نیازهای توجه به .28
 آموزاندانش

 برنامه درسی غیرمتمرکز .23

یادگیری و  –آموز در فرآیند یاددهی های درسی و تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه دانشبرنامه
پذیری توجه نماید و زمینه تقویت و توسعه روحیه پرسشگری، پژوهشگری، خالقیت و کارآفرینی را در تربیت

 (.1331وی فراهم سازد )برنامه درسی ملی، 

 تقویت روحیه پژوهشگری .31

 پرورش خالقیت .31

 نقش فعال یادگیرنده .32

آموزان با نیازهای ویژه و آموزان عادی، دانشدانشآموزان ) های درسی و تربیتی باید برای تمام دانشبرنامه
ها باید با رعایت پیوسته و یکپارچه طراحی و تدوین شود. این برنامههمصورت بهاستعدادهای درخشان( به

اری گآموزان با نیازها و استعدادهای خاص انطباق و سازهای دانشپذیری، با نیازهای هریک از گروهانعطاف
 (.1331رنامه درسی ملی، داشته باشد )ب

 آموزانتمامی دانشتوجه به .33

انطباق با نیازهای  .34
 آموزاندانش

 پذیریانعطاف .31

ی یابی کودکان باید حین فرایند یادگیری صورت گرفتاه، رشاد آناان را در هماه    ارزشدر دوره پیش از دبستان 
منظاور کماک باه    و به اجتماعی، عاطفی، اخالقی و اعتقادی، شناختی و جسمانی موردسنجش قرار دهد  ابعاد 

 پیشرفت نوآموزان در امر یادگیری انجام شود

 ارزشیابی فرایندی .36

 جانبهارزشیابی همه .37

در توجه به وتفریط و رعایت تناسب و توازن های درسی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراطبرنامه
های متفاوت در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی از گیری از روشهای تعلیم و تربیت، هدف و محتوا و بهرهساحت
 (.1331ها پایبند باشد)برنامه درسی ملی، برنامه

تعادل و توازن در اجزای  .38
 مدل تربیتی

صاورت  باه  در دوره پیش از دبستان باید به فرهنگ بومی و محلی کودکان عنایت داشته و محتاوای موردنیااز   
 (.17، ص 1334دبستانی، های آموزشی و پرورشی دوره پیش)راهنمای برنامه و فعالیتمتمرکز تدوین شود  غیر

 

 فرهنگ بومی کودکان .33

 محتوای غیرمتمرکز .41

های اسالم ناب درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی و اصول و ارزشتمامی اجزا و عناصر برنامه 
 (.1331محمدی )ص( باشد )برنامه درسی ملی، 

توحیدی و اصول و  .41
 های اسالمارزش

گیرد و اینجاست که تربیت پرورش کلیه استعدادها نیز در راستای تربیت بعد دینی و اعتقادی انسان صورت می
ترین که عالی –سوی کمال و تعالی گیری آن بهگردد و جهتمعنویت خاصی برخوردار می اسالمی از قداست و

 (.11، ص 1388شود )علوی، متجلی و متمرکز می -مرز عبودیت است

 تربیت مبتنی دین .42

 عبادت .43

و ای باشد که یادگیرنده به تفکر راه یابد گونهدر تعلیم و تربیت اسالمی مواد و محتوای آموزشی باید به
 (1331اندیشیدن درست شاکله او شود )رشیدی و مرعشی، 

 محتوای مبتنی بر تفکر .44

های اصل توجه به تفاوت"شود، روش مبتنی بر روش ارزشیابی که در تعلیم و تربیت اسالمی استفاده می
روش آن  است که مربی باید در برخورد توان فهمی و عملی او را در نظر بگیرد و  این است و منظور از "فردی

 (. 1334و عملی او باشد )حاتمی،  ادراکیچیزی را به او بگوید و از او بخواهد که در طاقت 

ارزشیابی مبتنی بر  .41
 های فردیتفاوت
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 تحلیل اسناد و منابع

 شده()جمالت استخراج

 های مرتبطکد واژه

 شده()مفاهیم استخراج

توان از دو جهت به علت چنین امری می از دیدگاه اسالم، تربیت و تقویت بدن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
جهت حفظ سالمت بدن و جلوگیری از هرگونه ضعف و سستی و رنجوری و جهت دیگر واقف گردید. از یک

توجه به اینکه آدمی ترکیبی از جسم و روح است که هرکدام الزم و ملزوم یکدیگرند و هر یک با ضعف دیگری، 
ست یک روح هرقدر متعالی و متکامل، در جسمی ضعیف و ناتوان، ضعیف و ناتوان خواهد بود. لذا بدیهی ا

گونه که که شایسته است، منشأ اثر نخواهد بود و یک بدن رنجور و بیمار هرگز نخواهد توانست آنچنانآن
 (.21ص  1388سزاوار است در زمینه رفتار و عمل، موفق واقع گردد )علوی، 

 تربیت و تقویت بدن .46

 مکمل بودن جسم و روح .47

 

 گیرند:در ادامه مفاهیم هم دسته شده در یک مقوله واحد قرار می

سازی )مفاهیم هم دسته شده( مربوط به دیدگاه تربیتی اسالم در خصوص ها و مفهومبندی کد واژه. طبقه4جدول 
 تربیت اوان کودکی  بر اساس اسناد باالدستی و منابع موجود در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی

 شده هم دسته کد مفاهیم

 "آمدهدستمقوله به"

 کد مفاهیم جایگزین شده

. تربیت مبتنی بر 42های اسالمی؛ . توحیدی و اصول و ارزش41ایرانی؛  –. سبک زندگی اسالمی 22
 . شکوفایی فطرت الهی6. محتوای مبتنی بر اسالم و قران؛ 4. عبادت؛ 43دین؛ 

 تربیت مبتنی بر دین اسالم
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کننده تربیت های توصیفترین ویژگی(، مهم4شده )جداول بر اساس تحلیل متن جمالت استخراج
 اوان کودکی از منظر رویکرد تربیتی اسالم به شکل زیر است: 

 
 کننده تربیت اوان کودکی از منظر رویکرد تربیتی اسالمهای توصیفترین ویژگی: مهم2شکل 

 تعیین شروط الزم: 

بیت فرایندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی . تعلیم و تر1
سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات منظور هدایت افراد جامعه بهاست که به

(. همچنین دین )عقل و فطرت، 1331وپرورش، آورد )سند تحول آموزشطیبه درهمة ابعاد فراهم می
شود. لذا تمامی اجزا و عناصر ها از آن کسب میهاست و سایر ارزشو سنت( منبع همه ارزش قرآن

های اسالمی باشد )سند ملی برنامه درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی و اصول و ارزش
 (.1331برنامه درسی، 

ای بیگانه واژهر اسالم . قرآن و سنت اسالمی بر تعقل و تفکر تأکید فراوان دارند و تفکر ازنظ2
(. 1331ای برخوردار است )مقتدایی و همکاران، نیست و در تعالیم دینی از جایگاه مثبت و پسندیده

های آموزشی و پرورشی، پرداختن به مسئله آموزش تفکر به کودکان است. باید به ازجمله داللت
ها خود را در قالب واژه هایهای خود را کشف کنند، ایدهکودکان فرصت داد تا خودشان افکار و اندیشه

(. 11: ص 1336بیان کنند، نظرات خویش را ارائه دهند و به توجیه باورهای خود بپردازند )فیشر، 
باب  گشودنوتحلیل و نه تقلید برای کودکان؛ فراهم آوردن اندیشه ورزی و فراهم آوردن امکان تجزیه

موضوع؛ فراهم کردن فرصت  جانبه یکفلسفه برای کودکان؛ تشویق کودکان به بررسی همه
پرسشگری برای کودکان؛ عجله نکردن در آموزش؛ فراهم کردن فرصت تفکر و نقد کردن به 

 کودکان، ازجمله ملزومات تربیت و پرورش تفکر در کودکان است.

های تعلیم و تربیت دوره پیش از دبستان از اولویت نخست برخوردار است، . اگر کودک در برنامه3
اولویت ثانویه برخوردارند. والدین نخستین مربیان کودک هستند و به مسئولیت اساسی خود والدین از 

عنوان اولیای دهند. بنابراین والدین و مربیان باید باهم دیگر بههمچنان ادامه می در رشد کودکانشان
مبین  (. از طرفی در دین46: ص 1386کودک کار کنند تا به یادگیری و رشد او کمک کنند )کول، 

(. 1334اسالم نیز بر نقش خانواده و والدین در تعلیم و تربیت کودکان بسیار تأکید شده است )کیان، 
لذا مشارکت و ارتباط مراکز پیش از دبستان با والدین ضروری است. شش نوع مشارکت والدین را 
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، داوطلبانه، یادگیری در ، ارتباطیوالدگیاند از: توان با مراکز پیش از دبستان مطرح نمود که عبارتمی
 (.2111)اپشتاین،  1گیری و همکاری با اجتماعخانه، تصمیم

های اسالمی، در ارزشیابی وپرورش و همچنین بر اساس آموزه. بر اساس اسناد باالدستی آموزش4
های جایگزین استفاده شود. منظور از ارزشیابی یا دبستان ضروری است از سنجشاز کودکان پیش

های بسته ویژه روشهای سنتی سنجش، بهجای روشهایی هستند که بهیگزین آن روشسنجش جا
های سنجش جایگزین، سنجش واقعی )اصیل( است. سنجش اند. نام دیگر روشپاسخ، پیشنهادشده

های خارج از کالس واقعی نیازمند خلق آن دسته از تکالیف سنجش است که تا حد امکان به موقعیت
بندند اند، به کار میهایی را که آموختهها دانش و مهارتکودک برای انجام دادن آن اند ودرس شبیه

 (. 612: ص 1333)سیف، 

وپرورش کودکان گیری شخصیت کودکان است، آموزشدبستان که زمان شکل. در دوره پیش1
مل تربیتی باشد دیگر، کودک، محور ععبارتها و عالئق کودکان باشد. بهباید بر اساس نیازها، ویژگی

نه مربی. برنامه تربیتی باید با سطح تفکر حسی و عینی کودک همسو و در برنامه تربیتی امکان دست 
ای طراحی گونههای یادگیری بهورزی کردن ابزار و وسایل از سوی کودک وجود داشته باشد؛ فرصت
 (.61: ص 1331ی، شود که کودک بتواند عواطف و تمایالت خود را آزادانه ابراز کند )ملک

. هویت ملی از مباحث مهم و برجسته در دنیای امروز است. نیاز به آن و احساس تعلق، وفاداری 6
شود )لقمان نیا و ای محسوب میهای انکارناپذیر در هر جامعهو گرایش به سمت آن از ضرورت

مستلزم رعایت چند  دبستان(. با توجه به موارد فوق، پرورش هویت ملی کودکان پیش1383خامسان، 
گیری هویت ملی یکپارچه در ذهن ( تلفیق اسالمی و ایرانی بودن برای شکل1باشد: اصل مهم می

( طراحی محیط یادگیری بومی در 3( عینی سازی تربیت؛ 3گیری از میراث فرهنگی؛ ( بهره2کودک؛ 
 (.132ص  :1331( تجلی هویت ملی در رفتار و ظاهر مربیان )ملکی، 4پیش از دبستان؛ 

الهی مشترک هستند، ولی به دلیل عدم  فطرت. از دیدگاه اسالم، بااینکه همه کودکان در داشتن 7
ها های زیادی با یکدیگر دارند. لذا فعالیتهای فطری و فعلیت طبیعت کودک، تفاوتشکوفایی گرایش

بنابراین، مربیان باید  ها باشد.شود باید بر مبنای این تفاوتهایی که توسط مربی ایجاد میو فرصت
ها به فعالیت بپردازند و انتظارات خود را این توانایی و اختیار را داشته باشند که با توجه به تفاوت

 لَضَّفَ ما اوْنَّمَتَتَ ال وَ"فرماید (. خداوند در قرآن می61: ص 1331ها تنظیم کنند )ملکی، بنابراین تفاوت
هایی که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده، آرزو : برتریضٍعْبَ لیعَ مْکُضَعْبَ هِبِ هُاللَّ

                                                 
 2111. برای اطالات بیشتر نگاه کنید به اپشتاین،  1
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نظام زندگی شما و بر طبق عدالت های طبیعی و حقوقی برای حفظ ( )این تفاوت22نکنید. )نساء،آیه 
انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر "فرمایند است(. همچنین پیامبر گرامی اسالم )ص( می

، ص 1اندازه عقلشان، سخن بگوییم )بحاراالنوار، ج عقولهم: همانا ما پیامبران مأموریم که با مردم، به
81.) 

های فردی کودکان، و همچنین پرورش به تفاوت . رعایت اصول کودک محوری، توجه8
های تربیتی که های تفکر در کودکان مستلزم داشتن یک برنامه درسی غیرمتمرکز است. برنامهمهارت

کند و از مربی شده است، نگاه میهای تربیتی که از پیش تعیینعنوان مجری صرف برنامهبه مربی به
به شکست خواهد بود )فتحی نامه تربیتی را دارد، قطعاً محکومموی آن برانتظار اجرای دقیق و موبه

های تربیتی کودکان، ضمن تدوین و ارائه (. لذا ضروری است در اجرای برنامه12: ص 1334واجارگاه، 
ها و محیط اجتماعی و محتواهای بومی، به مربیان اجازه دهیم تا بر اساس نیازها، عالئق، توانایی

 ها و درنهایت تربیت کودکان بزنند.ب محتوا، فعالیتفرهنگی دست به انتخا

. تربیت اسالمی، تربیتی جامع و فراگیراست، که در آن به پرورش کلیه ابعاد وجودی و شخصیتی 3
انسان، یعنی بعد جسمانی، عقالنی، عاطفی و اجتماعی نهایت توجه شده و هرگز توجه به هیچ بعد و 

(. بر این اساس ضروری 11: ص 1388جر نگردیده است )علوی، ای به فروگذاری ابعاد دیگر منجنبه
ها و ای که فعالیتگونههای برنامه درسی به این مهم توجه شود بهاست در تدوین محتوا و فعالیت

 های رشد و تربیت کودکان را تحت پوشش خود قرار دهد. محتوای تربیتی بتواند تمامی جنبه

 ارت در تربیت اوان کودکیمقایسه دیدگاه اسالم و دیوید ویک

 . هدف تربیت اوان کودکی:1

شود که از منظر وی هدف اساسی در ابتدا با تأمل در دیدگاه دیوید ویکارت، روشن می
سوی ها را بهگیری مفاهیم اساسی در کودکان است تا آندبستان کمک به شکلوپرورش پیشآموزش

طور که در باال اذعان شد، افکار دیوید همان(. 13: ص 1331، 1استدالل منطقی هدایت کند )کول
های پیاژه، دیوید ویکارت های پیاژه است. به خاطر باور به افکار و اندیشهویکارت برگرفته از دیدگاه

ساالن وجود دارد. ایشان معتقد است که اعتقاد دارد که تفاوت اساسی بین توانایی کودک و بزرگ
های منطقی هست، چون همچون پیاژه باور ک برای استداللهدف تربیت بایستی آماده ساختن کود

ها سالگی در مرحله پیش عملیاتی هستند. یعنی اینکه آن 6تا  3بر این دارد که کودکان در  سنین 
 اند. های منطقی را به لحاظ رشد کسب نکردههنوز توانایی و پتانسیل استدالل

                                                 
1
. Cole 
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های شود که در آموزهی دیوید ویکارت روشن میهابا مقایسه تعالیم اسالمی با افکار و اندیشه
اسالمی نیز اعتقاد بر این است که بایستی تعلیم و تربیت فرایندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، 

سوی حیات طیبه باشد )سند تحول منظور هدایت افراد جامعه بهیکپارچه و مبتنی بر معیار اسالمی به
های مبنایی در توان اذعان داشت که باوجود تفاوتتعالیم فوق، می(. با دقت در 1331وپرورش، آموزش

هایی به چشم های اسالمی، در ظاهر امر و اقدامات شباهتهای دیوید ویکارت و آموزهافکار و اندیشه
که طبق باور هر دو، کودک از ابتدا قادر به انجام همه امور نیست بلکه برای انجام طوریخورد. بهمی

های خود است. به این خاطر های منطقی نیازمند رشد و شکوفایی تواناییهمچون استدالل برخی امور
 کنند تا کودک با رشد واست که در تعلیم اسالم نیز تربیت را فرایند تدریجی و مداوم معرفی می

رفته به هدف اصلی اسالم در تعلیم و تربیت دست استعدادهای موجود در فطرت خود، رفته تکمیل
 د. یاب

 . روش تربیت اوان کودکی:2

ای بر آموزش فعال کودکان دارد. درواقع، طبق شناختی، دیوید ویکارت تأکید ویژهبه لحاظ روش 
آمده در آثار دیوید ویکارت، استقالل کودکان، توجه به نیازهای فردی کودک، داد دستهای بهمقوله

ها، آزمایش و وارسی، تجربه ز تجربهحق انتخاب، فعالیت و مشارکت کودکان در کالس، صحبت ا
کننده و تسهیل گر و عنوان کمککردن، انجام امور توسط کودکان، بازی کودکان، نقش معلم به

باشد. این نوع یادگیری با آمادگی صورت فعال میهای مختلف یادگیری بهاعتماد به کودکان، شکل
جاد فرصت برای کودکان برای کسب هماهنگ است. چون در این یادگیری هدف اصلی ای ناکودک

صورت فعال ها و ارتباط با افراد و ... بهتجارب اولیه و مستقیم از طریق استفاده از اشیاء و لمس آن
 سازد. صورت مستقل آماده میرفته برای زندگی بههایی کودک را رفتهاست. ایجاد چنین فرصت

تواند بر های فکری که میشت؛ یکی از جریاندر مقابل با دقت در تعالیم اسالمی باید اذعان دا
دهی شده، روند رو به رشد خود را در جهان بپیماید، اسالم است و تفکر مبنای نظامی عقالنی سازمان

ای برخوردار است ای نیست و در تعالیم دینی از جایگاه مثبت و پسندیدهازنظر اسالم واژه بیگانه
رد دیوید ویکارت تأکید بر آموزش فعال برای مستقل بار آوردن (. در رویک1331)مقتدایی و همکاران، 

کودکان است که این در راستای تأکید اسالم بر عقل ورزی است چون ازجمله پیامدهای آموزشی و 
های ضروری برای دریافت اطالعات، پرورشی پرداختن به آموزش تفکر به کودکان، آموزش مهارت

های باشد. درواقع اگر بخواهیم کودکان را برای چالشاطالعات می دهی اطالعات و استفاده ازسازمان
های ویژه را به آنان بیاموزیم تا بر اساس آن بتوانند بر زندگی و یادگیری آینده آماده کنیم باید مهارت

 خود مسلط شوند زیرا برای یادگیری نباید سرانجامی را در نظر گرفت. 
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 . محتوای آموزشی اوان کودکی:3

ه چه چیزی را به کودکان بیاموزیم از موضوعات مهمی در امر تعلیم و تربیت از قدیم ایام بوده اینک
توان دریافت که ایشان نظری جامع در این باب های دیوید ویکارت میاست. بامطالعه افکار و اندیشه

شناختی دارد. چراکه ازنظر وی، تربیت کودک بایستی مبتنی بر رشد جسمانی، اجتماعی، عاطفی و 
کودکان و چگونگی فراهم کردن محیط یادگیری برای حمایت از این ابعاد رشدی باشد )حبیبی و 

بعدی نیست دارد که رشد کودکان تکدیگر، این مدل تأکید عبارت(. به141: ص 1331احمدی قراچه، 
متنوع و  جانبه کودکان مستلزم آن است که محتوا،های متعددی است. تحقق رشد همهو دارای جنبه

های شناختی، عاطفی، اجتماعی و ای که زمینه رشد کودکان در تمامی جنبهگونهمتفاوت باشد، به
در رو، طبق اندیشه دیوید ویکارت، (. ازاین237: ص 2112جسمانی فراهم سازد )هومان و ویکارت، 

به عرضه تجاربی  رود، بایستیتعلیم و تربیت کودکان هماهنگ باهدفی که از تربیت کودک انتظار می
 ها گردد. ها کودک در تمام زمینهساز رشد پتانسیلبه فراگیران پرداخت تا زمینه

های دیوید ویکارت از های اسالمی نیز در تعلیم و تربیت کودکان همچون افکار و اندیشهدر آموزه
و فراگیراست،  گردد. درواقع، تربیت اسالمی، تربیتی جامعشدت اجتناب میبعدی نگری بهتربیت تک

که در آن به پرورش کلیه ابعاد وجودی و شخصیتی انسان، یعنی بعد جسمانی، عقالنی، عاطفی و 
ای به فروگذاری ابعاد دیگر منجر نگردیده اجتماعی نهایت توجه شده و هرگز توجه به هیچ بعد و جنبه

های برنامه درسی به ترو، ضروری است در تدوین محتوا و فعالی(. ازاین11: ص 1388است )علوی، 
های رشد و تربیت ها و محتوای تربیتی بتواند تمامی جنبهای که فعالیتگونهاین مهم توجه شود به

 کودکان را تحت پوشش خود قرار دهد. 

 . تعامل خانه و مدرسه:4

 رود این است که آن باید زمینه مشارکت و تعاملریزی درسی و تربیتی انتظار میآنچه از برنامه
ربط و ذیصالح را در طراحی، تولید، های ذینفع، ذیها و سایر گروهآموزان، خانوادهمؤثر معلمان، دانش

شود اقدامات ها فراهم نماید. هماهنگی و تعامل بین خانه و مدرسه موجب میاجرا و ارزشیابی برنامه
و مدرسه تعامل و  تربیتی خانه و مدرسه در راستا و هماهنگ باهم صورت بگیرد. اگر بین خانه

های تربیتی هم ها و تالشهماهنگی نباشد و از اقدامات هم دیگر مطلع نباشند باکارهایی، فعالیت
سازند. هم در آثار دیوید ویکارت و هم در آثار اسالمی برداشتن ارتباط و تعامل بین دیگر را خنثی می

ضروری است در مراکز  های مختلف تأکید شده است. بر این اساسخانه و مدرسه به شکل
ها را در امر تربیت ها، آنها و همایشدبستانی، به اشکال متعددی، ازجمله برگزاری کارگاهپیش

تواند به کودکان، درگیر سازد. مربیان باید به والدین نشان دهند که چگونه اوقات فراغت خانه می
 های اجتماعی تبدیل گردد.یادگیری مهارت
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 تعلیم و تربیت:. ارزشیابی در 1

صورت جدی موردتوجه ترین اموری است که بایستی بهارزشیابی در بحث تعلیم و تربیت از مهم
شده قرار بگیرد. در آثار دیوید ویکارت نیز به خاطر نقش مهم و برجسته ارزشیابی، آن موردتوجه واقع

پیشرفت، بازخوردهای مثبت، آمده بر اموری همچون ارزیابی دستهای بهکه طبق مقولهطوریاست. به
اطالعات توصیفی، مشاهده و نظارت کودکان و یا مشاهده نحوه یادگیری کودکان تأکید شده است. 

صورت های مختلف از های کودک بهمزیت روش مشاهده کودکان این است که در این روش فعالیت
ه از طریق مشاهده کسب شود و با توجه به اطالعاتی کطریق مشاهده کنترل و موردسنجش واقع می

شود و یا اینکه از طریق روش شود، تصمیماتی برای بهبود روند تعلیم و تربیت کودکان اتخاذ میمی
اول و واقعی، تصمیمات صحیح و مؤثر در جهت ای مربیان با کسب اطالعات دستسنجش مشاهده

 نمایند.تعلیم و تربیت کودکان اتخاذ می

ای را برای ارزشیابی در فرایند تعلیم و طر جامعیت آن، توجه ویژههای اسالمی نیز به خاآموزه
آمده در بحث ارزشیابی در اسالم مواردی همچون دستهای بهتربیت قائل شده است. مطابق مقوله

جانبه و ارزشیابی بر اساس های فردی، ارزشیابی فرایندی، ارزشیابی همهارزشیابی مبتنی بر تفاوت
شود که در مکتب اسالم توجه فراگیر و جامعی قرارگرفته است. درنتیجه آشکار میمشاهده مورد تأکید 

داند که ارزشیابی را فقط محدود به ارزشیابی در اتمام کار نمیطوریبر مؤلفه ارزشیابی شده است به
 فرایندی و جامع تأکید دارد.  ارزشیابیبلکه در عوض بر 

 

 گیریبحث و نتیجه

وپرورش در دوره پیش از دبستان بیش از گذشته موردنظر است. آموزش امروزه اهمیت و ضرورت
های این دوره، نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه، ضرورت تهیه افزایش روزافزون متقاضیان آموزش

های اخیر، شده در مهرومومدهد. تحقیقات انجامهای کیفی و غنی را در این دوره نشان میبرنامه
های سنی ریزی آموزشی و درسی مطلوب، برای گروههای غنی و برنامهرنامهدهنده تأثیر بنشان

گذاری بیشتر برای آموزش تر اینکه، نتایج تحقیقات مؤید سرمایهمختلف کودکان این دوره است. مهم
های تحصیلی،  بعد از های بیشتر کودکان در مهرومومهای کیفی به علت کسب موفقیتبهتر و برنامه
(. حجم عظیمی از مطالعات نشان دادند که 1333وره پیش از دبستان است )مفیدی، گذرانیدن د

، 1و مگنسن 2کودکان را بهبود بخشد )دانکن 1تواند یادگیری و تحولدبستان میوپرورش پیشآموزش

                                                 
1 . development 

2 . Duncan, G. J. 
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حال، تأثیرات ( بااین2118؛ بارنت، 2111و همکاران،  3؛ کامیلی2112، و همکاران، 2؛ ژای2113
و  4؛ گوفین2118های تربیتی متفاوت بوده است )بارنت، برحسب نوع برنامه و مدل شدهمشاهده
های تربیتی پیش از دبستان بر رشد دیگر، اثربخشی برنامهعبارت(. به1333، 6؛ مارکون2111، 1ویلسون

های جامع و باکیفیت و رعایت اصول و استانداردها است. و بالندگی کودکان منوط به داشتن برنامه
های جامع و برخی استانداردها در برخی از کشورها همچون ایران منجر به عدم عدم وجود برنامه

طور که در بخش وپرورش کودکان پیش از دبستان شده است. برای مثال همانموفقیت در آموزش
 وپرورش پیش از دبستان در ایران تنهاهای موجود در حوزه آموزشآسیبمقدمه هم به آن اذعان شد، 

محدود به مسائل اجرایی )همانند وجود متولیان چندگانه( نیست، بلکه بر اسناد باالدستی مربوط به این 
ای حوزه نیز نقدهای جدی وارد است. برای غلبه بر چنین مسائل و مشکالتی در این تحقیق، مطالعه

م و تربیت کودکان های اسالم و دیوید ویکارت جهت ارائه نکات سازنده برای تعلیتطبیقی بین آموزه
های پیش از دبستان صورت گرفت. مزیتی که مطالعه تطبیقی دارد این است که افکار و اندیشه

دهد و یا با مقایسه افکار و اندرکاران آموزشی قرار میهای مختلف در اختیار دستمختلفی را از دریچه
 یابد. یت دست میشمول در امر تعلیم و تربهای مختلف، به اصول تقریباً جهانآموزه

های ها و نتایج این تحقیق به دست آمد و بایستی در برنامهترین نکاتی که طبق یافتهاز مهم 
های اسالمی، اند از: مبتنی بودن بر اصول و ارزشدبستان به آن توجه داشت عبارتتربیتی دوره پیش

جانبه کودکان، استفاده سنجش مههای یادگیری به شکل تلفیقی، توجه به رشد هارائه محتوا و فعالیت
های نوین، متناسب بودن با محوریت حمایت از یادگیری کودکان، متناسب بودن بادانش و فناوری

های فردی، فرهنگ  محیط زندگی ها با توانایی شناختی و یادگیری کودکان، توجه به تفاوتبرنامه
دک محوری در آموزش، پرورش مشارکت دادن و ارتباط با والدین، توجه به اصل کوکوکان، 

های اسالمی و دیوید ویکارت طبق آموزه. برای مثال های تفکر و پژوهشگری در کودکان استمهارت
اند، توجه به عنصر خانواده در تعلیم و تربیت کودکان پیش از دبستان که هر دو بر آن تأکید داشته

همچنان  ناسی خود در رشد کودکانشاست. والدین نخستین مربیان کودک هستند و به مسئولیت اسا
عنوان اولیای کودک کار کنند تا به یادگیری دهند. بنابراین والدین و مربیان باید باهم دیگر بهادامه می

                                                                                                                                  
1 . Magnuson, K. 

2 . Zhai, F. 

3 . Camilli, G. 

4 . Goffin, S. G. 

5 . & Wilson, C. 

6 . Marcon, R A. 
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(، نیز در تحقیق خود بر نقش والدین در تعلیم و تربیت کودک و 1386و رشد او کمک کنند. کول )
 ای داشته است. ههمکاری با مربیان در این راستا تأکید ویژ

های اسالم و دیوید ویکارت در باب تعلیم و تربیت اوان کودکی و همچنین بعد از مطالعه آموزه
ها و مفاهیم کلیدی افکار آن دو در تفصیل کامل آرای هر دو، از طریق تحلیل اسناد و کدگذاری، مقوله

های باره آموزهاول و دوم درکه با تحلیل آثار دستطوریباب تربیت اوان کودکی شناسایی گردید. به
هایی همچون آموزش و یادگیری مبتنی بر رشد، تأکید بر یادگیری فعال، بکار دیوید ویکارت بر مقوله

ای و ارتباط بین خانه و مدرسه تأکید شد. در جانبه، سنجش مشاهدهگیری روش حل مسئله، رشد همه
ها شناسایی و ن، برخی مقولههایی اسالمی نیز در باب تعلیم و تربیت کودکان پیش از دبستاآموزه

های تفکر، تعامل خانه، جامعه و معرفی گردید. برای مثال تربیت مبتنی بر دین اسالم، پرورش مهارت
مراکز پیش از دبستان، سنجش جایگزین )واقعی(، کودک محوری، پرورش هویت ملی کودکان، توجه 

شده در های شناساییجانبه، مقولههمه های فردی کودکان، برنامه درسی غیرمتمرکز و تربیتبه تفاوت
های فوق های اسالم بود. با بررسی مقولهبحث تعلیم و تربیت کودکان پیش از دبستان در آموزه

هایی موجود شود که بین دیدگاه و تعالیم اسالم و دیوید ویکارت تشابهت ها و تفاوتمالحظه می
صورت فعال، مندی از رویکرد آموزش بهبه، بهرهجانصورت همهاست. برای نمونه تأکید بر آموزش به

ای و تقویت ارتباط و تعامل بین خانه و مدرسه مورد تأکید هر دو بوده است. اما سنجش مشاهده
های استفاده از برنامه درسی غیرمتمرکز، تأکید بر تربیت دینی و پرورش هویت ملی کودکان، مقوله

خورد. الزم ید ویکارت بر آن تأکید نشده و یا کمتر به چشم میمورد تأکید اسالم هستند که در آثار دیو
های دیوید ویکارت و اسالم متکی بر مبانی فکری کامالً متفاوتی هستند و به ذکر است که آموزه

شود و نباید آن گرفته می نشاطها در این تحقیق از مبانی فکری متفاوتی شده آنهای شناساییمقوله
وجود در این تحقیق طبق دیدگاه هر دو، سعی شد در جهت تعلیم و گرفت. اما بااینها را نادیده تفاوت

شمول در بحث تربیت داشته هایی تأکید گردد که حالت جهانتربیت کودکان پیش از دبستان، بر مؤلفه
 باشد.

که  گونه تحقیق تطبیقی جامعیازاین )تا قبل از پژوهش حاضر( هیچبنابراین با توجه به اینکه پیش
دبستانی ایران، وجود متناسب با وضعیت و شرایط کمی و کیفی کشور ایران باشد، برای دوره پیش

تواند راهنمای بسیار خوبی برای متخصصان، مجریان نداشته است، استفاده از نتایج تحقیق حاضر می
بسیاری  دبستان باشد چراکه در این تحقیق در خصوصوپرورش پیشگیرندگان حوزه آموزشو تصمیم

گیری شده است. همچنین از اجزا و عناصر یک مدل تربیتی اثربخش در دوره پیش از دبستان، تصمیم
دبستان در ایران، عدم سواد و دانش وپرورش پیشهای جدی آموزشبا توجه به اینکه یکی از آسیب
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نیز اهداف،  باشد، ضروری است تا بر اساس اصول ودبستان میکافی برخی از مربیان کودکان پیش
های سنجش کودکان، برای مربیان یادگیری و شیوه-های یاددهیمحتوا و تجربیات یادگیری، روش

 های ضمن خدمت برگزار گردد.ها و دورهدبستان کالسدوره پیش

 

 فهرست منابع

 ( .ترجمه سید علی موسوی گرمارودی. انتشارات قدیانی.1331قران کریم .) 

 ( .روی1383باقری، خسرو .)های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. پژوهشکده مطالعات کردها و روش
 فرهنگی و اجتماعی

 ( .الگوهای جهانی آموزش پیش ازدبستان. تهران: 1331حبیبی، پریسا  و احمدی قراچه، علی محمد .)
 سروش. 

 ( .محتوا، (. واکاوی نقش نظریه تربیتی اسالم درباره عناصر برنامه درسی )هدف1334حاتمی، مصطفی ،
 .141-113، 11( 41روش تدریس، ارزشیابی(. فصل نامه اخالق. )

 ( .مبانی و تحوالت اساسی در آموزش دوران اولیه کودکی. 1332دیورو، مارتا. تیلور.، و فالکنر، رنه. سی .)
 شد فرهنگ.ترجمه فرزانه معتمدی شارک.، سکینه راه پیما.، علیرضامحمدی آریا و حلیمه پناهی. تهران: انتشارات ر

 ( .1331رشیدی، علیرضا. و مرعشی، سید منصور .)ای اهداف غایی، اصول کلی، معیارهای بررسی مقایسه
انتخاب مواد درسی و روشهای تدریس در نظام تربیتی اسالم و لیبرالیسم. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، 

(12 )16 ،464-427. 

 دوره هایفعالیت تفصیلی اهداف» بررسی(.  1332. )سعید، آزادمنش و. سادات نرگس، سجادیه 
 و نظریه دوفصلنامه ".عمل اسالمی رویکرد منظر از ایران اسالمی جمهوری یملّ درسی برنامه در« دبستانیپیش
 .61-638، 2( 1) درسی برنامه در عمل

  (. روان شناسی پرورشی نوین: روان شناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران1333اکبر. )سیف. علی 

 ( .1331شکوهی نژاد، نغمه .)بروز در( محور - مربی و محور - کودک) آموزشی های شیوه تأثیر مقایسه 
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده: دانشگاه الزهراتهران شهر(  سال 1 -6) دبستانی پیش کودکان خالقیت

 ( .مبانی روش1334صادقی فسایی، سهیال. و عرفان منش، ایمان .) شناختی پژوهش اسنادی در علوم
 .61-31، 8( 23شدن بر خانواده ایرانی، )مدرناجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات 

 ( .بررسی تطبیقی نظریات تربیتی اسالم و ژان ژاک روسو. دانشگاه شهید باهنر 1388علوی، حمیدرضا .)
 کرمان.

 ( .اصول ومفاهیم اساسی برنامه1334فتحی واجارگاه، کوروش .).ریزی درسی. تهران: علم استادان 

 ( .آموزش 1336فیشر. رابرت .) :تفکر به کودکان. ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاراین. تهران
 رسش.

 ( .طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی موسیقی دوره پیش1331قاسم تبار. سید نبی اهلل .) دبستانی
 .ایران. رساله دکتری، منتشر نشده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
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  ،(. الگوی 1331سید نبی اهلل.، حاجی تبار، محسن.، قاسم تبار، سید عبداهلل. و میرزایی، شهاب. )قاسم تبار
دبستان: یادگیری فعال از طریق تجارب کلیدی. سمینار آموزش و وپرورش پیشبرنامه درسی گسترده در آموزش

 دبستان، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.سالمت کودکان پیش

  ،دبستان. ترجمه فاطمه کریمی. گیالن: دانشگاه (. برنامه درسی برای کودکان پیش1386آودری. )کرتیس
 گیالن.

 ( .برنامه آموزش1331کول، ونیتا .)وپرورش در دوره پیش از دبستان. ترجمه فرخنده مفیدی. تهران: سمت 

 های آموزشی و نامه و فعالیت(. راهنمای بر1334ریزی و تألیف کتب درسی. )دبستانی دفتر برنامهگروه پیش
 دبستانی. تهران: مدرسهپرورشی دوره پیش

 ( .جایگاه هویت ملی در نظام آموزش1383لقمان نیا، مهدی. و خامسان، احمد .) وپرورش ایران. تحقیقات
 .147-171، 3( 2فرهنگی ایران، )

 ( .مبانی آموزش1333مفیدی، فرخنده .)ان: سمت.وپرورش در دوره پیش از دبستان. تهر 

 ( .جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از 1331مقتدایی، لیال.، امیری، مجید.، نظری، حسین. و موسوی، ستاره .)
 .133-168، 11( 8دیدگاه قرآن و امام علی )ع(. اسالم و علوم اجتماعی. )

 ( .برنامه1331ملکی، حسن .)سهریزی درسی دوره پیش از دبستان با رویکرد اسالمی. تهران: مدر 

 (. برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران.1331وپرورش. )وزارت آموزش 

 وپرورش. دریافت شده از: (. سند تحول آموزش1331وپرورش. )وزارت آموزش 

 ( .به کارگیری رویکرد های اسکوپ در مهروموم1331هولت، نیکی .)دبستان. ترجمه شیما الهی. های پیش
 یات کودکان. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادب

 ( .شناخت روش علمی. تهران: سمت.1386هومن، حیدرعلی .) 

 ( .رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال. تهران: شرکت سهامی انتشارات 1331یوسفی، ناصر .)
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