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سعید مذبوحی

توجه نظاممند و دقیق علمی و پژوهشی به آموزشوپرورش در دوره اوان کودکی مهمترین بخش توسعه اخالقی ،اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و سرمایهگذاری هدفمند و همیشگی بر روی دوره پیش از دبستان و دبستان تضمین کیفیت
توسعه پایدار جوامع در تمام ابعاد است .همچنین آموزشوپرورش پیشدبستانی ،تمام فعالیتهای رسمی تربیتی و تجارب
آموزشی کودکان قبل از ورود به دوره ابتدایی یا دبستان را شامل میشود .با توجه به ویژگیهایی همچون یادگیری سریع
و عمیق ،احساس و ادراک کنجکاوی اشباعنشده ،انعطافپذیری شخصیتی ،توانمندیهای عاطفی ،شناختی و رفتاری بالقوه،
ظرفیت و ظرافتهای هوشهای مختلف اجتماعی و هیجانی کودکان در دوره پیشدبستان ،برنامهریزی هوشمندانه وه ِم
جانبه برای این دوره از اولویتهای اساسی نظامهای اجتماعی و آموزشی است .بنابراین مبانی نظری آموزش پیشدبستانی،
ابعاد و ویژگیهای تربیتی و بنیادهای نظری اندیشه ورزی برای کودکان در این دوره را مورد کنکاش و بررسی قرار میدهد
تا فرایند رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان با توجه به ابعاد اخالقی ،عاطفی ،اجتماعی ،فیزیکی و توسعه تواناییهای
آنها در ابراز احساسات ،عواطف ،آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی و زیباییشناختی و توجه به ارزشهای ملی و دینی
در جهت ورود به دوره ابتدایی آموزشوپرورش تسهیل و تقویت شود.
مبانی فلسفی
مبانی فلسفی آموزشوپرورش در دوره اوان کودکی و پیشدبستان بهعنوان بنیادیترین مبنای نظری و مفهومی ،نقشه
فلسفی و ابزار منطقی رشد و شکوفایی کودک امروز و بزرگسال فردا است که ریشه در مبانی هستی شناختی،
انسانشناختی ،معرفتشناختی ،ارزششناسی ،دین شناختی و نوع نگاه به انسان آرمانی و مدینه فاضله جامعه دارد و تصویر
انسان کامل را برای نظام اجتماعی و آموزشی جوامع ترسیم مینماید.کودکان پیشدبستانی در همه جوامع بر اساس مبانی
فلسفی و فرهنگی و چشماندازهای آرمانی در مسیر رشد و شکوفایی استعدادها قرار میگیرند.
مبانی هستی شناختی
مقصود از مبانی هستی شــناختی تربیت و برنامه درسی ،بخشــی از گزارههای توصیفی تبیینی درباره خداوند و دیگر
عناصر هستی(حقیقت وجود و برخی احــکام کلی مربوط به واقعیات جهان) ،که در مباحث جهانبینی اسالمی یا در حوزه
دانش فلسفه اسالمی بهطور مدلل و مبرهن مطرح شده است یا مفروض قرارگرفته است .جهان هستی واقعیت دارد؛ ولی
هستی به طبیعت منحصر نیست .یعنی ِ جهان هســتی مجموعهای اســت بههمپیوسته از واقعیتهای بس گوناگون ،که
هیچ شــك و تردیدی در اصل وجود آن راه ندارد (سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.)1390،
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مبانی انسانشناختی
مراد از مبانی انسان شناختی ،در ذیل مبانـی اساسـی تـربیت ،آن دسـته از گزارههای توصیفـی اســت ،که از تعالیم
اســالمی یا معارف اصیل اسالمی تبیینی مدلل درباره واقعیت وجود انســان در مقام توصیف خصوصیات عموم افراد نوع
بشــر یا از مباحث مربوط به تعریف انســان در فلسفه اسالمی (علم النفس فلسفی) استخراجشدهاند و باید آنها را به لحاظ
نقش محوری تبیین و ترسیم ســیمای کلی انسان در هر نظریه فلسفی تربیت ،سنگ بنای اصلی هرگونه تـوصیف و
تبیینـی از فلسفه تـربیت با رویکـرد اسالمـی دانست(همان.)1390،
مبانی معرفتشناختی
منظور از مبانی معرفتشناختی بخشــی از گزاره های توصیفی و تبیینی درباره شناخت آدمی و حدودوثغور آن است ،که
بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفی معاصر و با توجه به اهمیت ِ بسیار عرصه معرفتشناسی در تبیین فلسفه تربیت،
مبانی مربوط به این عرصه از مبانی عام انسان شناختی متمایز گشته است،هرچند در متون رایج فلسفه اسالمی باوجود
پرداختن به بسیاری از مباحث این عرصهی مهم ،چنین تمایزی وجود ندارد(همان.)1390،
مبانی ارزش شناختی
مقصـــود از مبـانی ارزش شــنـاختـی «مباحثـی درباره مـاهیت ارزشها و نحو درک و اعتباربخشــی آنها و نیز بخشــی
از گزارههای مربوط بــه بیان مصادیق ارزشهای معتبر و چگونگی تحقق آنها بر اســاس نظام معیار مقبول در جامعه
اســالمی (مبانی ارزش ها از حوزه فلسفه اخالق و حکمت عملی مبتنی بر دین حق یا ســازگار با آن) اســت ،که عموماً
رویکرد اســالمی یا از منابع بیانگر نظام ارزشــی و اعتقادی اســالم ،بهعنوان اصول موضوعه ،اخذشدهاند(همان .)1390 ،
مبانی دینشناختی
این دسته از مبانی به مباحثی درباره شأن و جایگاه دین اسالم و مقاصد تربیتی آن در ارتباط با برنامه درسی اشاره
دارد .بیان این گزارهها ازآنجهت ضروری است که آموزههای اسالم ناب محمدی  -بهعنوان دین حق -در همه اجزا
و عناصر برنامه درسی ازجمله مقاصد غایی تربیت انسان ،طرز تلقی نسبت به متربی ،محتوای برنامه درسی ،روشهای
تدریس و یادگیری ،جایگاه معلم و مربّی ،مواد آموزشی و شیوه ارزشیابی کاربرد دارد(سند برنامه درسی ملی .)1386،
مبانی روانشناختی
مبانی روانشناختی برنامه درسی ملی عمدت ًا برگرفته از گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش است
و به طرح مهمترین گزارههای کاربردی روانشناسی در برنامهریزی درسی اشاره دارد(سند برنامه درسی ملی.)1386،
نظریههای پیاژه و ویگوتسکی توسط افرادی که به دنبال یك مبنای تئوریك برای فعالیت در دوره پیشدبستان هستند
بهطور گستردهای مورداشاره قرارگرفته است .اگرچه هیچکدام از این نظریهپردازان این فعالیت را بهعنوان هدف مستقل و
مجزا برای کار خود نمیدیدند اما آثار منتشرشده در فرانسه و انگلیس تحت تأثیر آثار پیاژه از دهه  1920تاریخی طوالنی
در تأثیرگذاری داشتند اما آثار ویگوتسکی تا چند دهه بعد که به انگلیسی ترجمه شدند ،تأثیر قابلتوجهی در اندیشه تربیتی

غرب نداشته است .با اینوجود ،این نامهای پیاژه و ویگوتسکی و ایدههای اصلی آنهاست که بهعنوان عناصر اساسی ،حضور
چشمگیر در توسعه و پیشرفت اندیشه و عمل در حوزه پیشدبستانی در پادشاهی انگلستان داشتهاند(استفان.)2015 ،
آموزشوپرورش اوان کودکی و پیشدبستان ،محرکهای نظری قوی از روانشناسی رشد دریافت کردهاند .همچنین نظریه
یادگیری سازنده گرایی هم بهعنوان یك روش روانشناختی تفسیری برای تشریح یادگیری استفاده میشود .همه نظریههای
روانشناسی به عنوان منابع متعدد برای آموزش و تدریس و به همان نسبت برای آموزشوپرورش دوران اوان کودکی و
پیشدبستان کاربرد دارد(هارکانن .)2003 ،بنابراین مبانی روانشناختی آموزشوپرورش پیشدبستانی با تحلیل و بررسی
نظریههای کالسیك و تکاملیافته اندیشمندان و متخصصان علم روانشناسی ،بنیادهای تربیتی تازهتری برای علم تربیت و
نظامهای آموزشوپرورش طراحی و تدوین مینماید و نظریههای روانشناسی در محیطهای آموزشی به بوته آزمایش و تجربه
گذاشته میشوند وهم میتواند عامل تغییر و هم تحول و تکامل برای مقاطع مختلف تحصیلی باشد و از دیرباز نظریهپردازان
حوزه کودکی همچون الک ،پستالوزی ،فروبل ،روسو ،مونته سوری ،کمنیوس ،ویگوتسکی و پیاژه نقش ماندگاری در تغییر
و تحوالت نظامهای آموزشی داشتهاند.
مبانی جامعهشناختی
مبانی جامعهشناختی برنامه درسی ملی عمدتاً برگرفته از مبانی جامعهشناختی مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش
است .این بخش به طرح گزارههایی در ارتباط با کاربرد یافتههای جامعهشناسی در برنامهریزی درسی اشاره دارد(سند برنامه
درسی ملی .)1386،مبانی جامعهشناختی آموزشوپرورش پیشدبستان با تأکید بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی در سطح
ملی و بینالمللی ،بافت و بسترهای تاریخی و فرهنگی ،حوزه کودکی و پیشدبستان را تحت تأثیر قرارداده است.کودکان به
دلیل ویژگی های منعطف و روان شخصیتی معتبرترین سرمایه اجتماعی و ارزشی یك جامعه محسوب میشوند که
سرمایهگذاری بر روی آنها میتواند مبانی فرهنگی و خاستگاههای ارزشی ،اخالقی و قانونی یك جامعه را تثبیت و تحکیم
نماید.
مبانی زیباییشناختی
تجربه زیباییشناختی یادگیری تجربهای است که همزمان بارشناختی و عاطفی دارد و این ویژگی در هر عرصه یادگیری
وارد شود  ،تجربه مربوطه را ماندگار و شورانگیز میسازد .وایتهد هم در این زمینه از مفاهیمی مانند "عشق به ماده درسی
" و "احساس برخورداری از سبك " استفاده میکند (برودی  ،1929 ،نقل از مهرمحمدی  .)1398 ،آیزنر یکی از مهمترین
گامها را برای اصالح واقعی نظامهای آموزشی ،تدارک جایگاهی معقول و مناسب برای هنر در برنامههای درسی میداند.گویی
هنر میبایست در کنار مهارتهای اساسی (خواندن،نوشتن و حساب کردن) بهعنوان چهارمین مهارت اساسی و پایه قرار
گیرد(مهرمحمدی  .)1383،هم چنانکه گرینی ( )2001معتقد است که " :آموزش زیباییشناسی " یك هدف آگاهانه
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طراحی شده است که برای تقویت تعامالت سازنده و درخشان  ،بازتابنده  ،فرهنگی و مشارکتی به کار میرود ( اسکولتز
، 2017،ص .)38
مبانی زیستشناختی
محیط زیست و یا اکولوژی علمی است که راجع به امور حیاتی و ضد حیاتی پیرامون هر موجود زنده بحث میکند (محقق
داماد،1384،ص  .)13درواقع ،دانش بنیادی زیستشناسی ازیكطرف به جهت افزایش فهم ما از چیستی و چگونگی
یادگیری و از طرف دیگر به جهت تجهیز نظریههای تربیتی به معنای عام و نظریه برنامه درسی بهطور خاص به یافتههای
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تجربی دقیق ،مبنایی ارزشمند برای بهبود برنامه درسی و تدریس محسوب میشود (زول ، 2002 ، 3نقل از نوری.)1393 ،
در این راستا ،برنامه درسی زیستمحیطی ،برنامهای است که ازلحاظ سبك و سیاق ،زیستمحیطی است و بر توسعه
گرایشهای آگاهانه بهسوی محیطزیست تأکید میکند .اهداف آن فراتر از کسب مهارتها و دانشهای الزم بوده و بر
توسعهی مشارکت دانش آموزان نیاز دارد تا بدان حد که ارزشهایی شکل بگیرند که بر رفتار آنان تأثیر بگذارد .بنابراین
هدف آن ،گسترش گرایشها و سطوحی از شناخت است که به اخالق زیستمحیطی شخصی منجر گردد یعنی فراگیران
را طوری تحت آموزش قرار دهد که اعمال آنها را تحت تأثیر قرار داده و لذا مجموعه رفتار آنها بهطور مثبت برای
محیطزیست سودمند باشد (شورای مدارس به نقل از پالمر ،1390،ص .)210
دیدگاه و تأثیر اندیشمندان حوزه تربیت درباره نقش آموزش در زندگی کودکان
روسو
کودکان برای رشد و پیشرفت باید در مسیر نقاط قوت و تواناییهای خویش ترغیب شوند(تربیت طبیعی).4آموزش باید از
شادی کودکان حمایت کند .رشد کودکان زمانی اتفاق میافتد که به ویژگیهای همچون خودجوشی  ،کنجکاوی و مطابقت
با برنامه زمانی رشد ذاتی کودک هماهنگ باشد.روسو بر این باور بنیادی تأکید دارد که کودک باید مرکز برنامه درسی و
برنامه درسی ،مسئول شکلگیری مسیر یادگیری باشد.
کومنیوس
آموزش باید از سال های اولیه کودکی آغاز شود تا تصویر خداگونه از انسان برایش فراهم شود.اولین کتاب مصور برای
کودکان را ابداع نمود که به رشد دانش و توسعه سواد کودکان کمك میکند و تأکید بر روی آموزش حسی که اکنون
بهعنوان یك فعالیت بنیادی در  ECE5محسوب میشود .همچنین کودکان یك جدول زمانی برای رشد و یادگیری دارند،
دانش باید بر اساس آمادگی برای آنها ارائه شود .حواس وسیلهای برای کسب دانش کودکان فراهم میکند ،بنابراین فرایند
آموزشوپرورش باید حسی باشد ،تصاویر موجود در کتاب فرصتی برای تدریس اسامی و مفاهیم اشیاء برای کودکان فراهم
میکند.
الک
محیط طبیعی و اجتماعی ،کیفیت زندگی کودکان را تعیین میکند و اینکه کودک در آینده چگونه خواهد شد.کودکان
تابلوهای سفیدی هستند که در محیط و بهوسیله دانش کامل میشوند.کیفیت محیط بر روی کیفیت یادگیری و پیشرفت
کودکان تأثیر میگذارد.
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پیاژه
نکات کلیدی نظریه یادگیری پیاژه عبارتاند از:رشد شناختی کودکان بهوسیله توانایی منطقی و ریاضی آنها رشد میکند.
دانش از طریق تعامل مستقیم و فعال با محیط حاصل میشود.محیط فیزیکی نقش حیاتی در رشد کودکان و کسب دانش
دارد.کودکان بهترین یادگیری را از طریق تجربیات فعال میآموزند .آموزش باید به سمت آمادگی کودک برای دستیابی به
دانش جدید باشد.
مونته سوری
معلم بهعنوان مهندس اجتماعی محسوب میشود .آموزش بهعنوان ابزاری برای تقویت مهارت کودکان است.کودک بهعنوان
بهترین منبع دانش و محیط یادگیری بهاندازه خود یادگیری از اهمیت برخوردار است .ابتدا باید به حواس کودکان و سپس
رشد عقلی و منطقی کودکان توجه شود .روش مونته سوری مبتنی بر مشاهده و حمایت از رشد کودکان است .اولین
روش های رسمی فعالیت محور را پیشنهاد کرد که به این ایده کمك میکند که بهترین آموزشی که یك کودک میتواند
داشته باشد این است که از یك عشق و عالقه مادامالعمر به یادگیری پشتیبانی میکند.
فروبل
به این ایده کمك میکند که برنامه درسی رسمی ،روششناسی و شیوههای آموزش معلم برای پشتیبانی از یادگیری
کودکان ضروری است .این ایده را ایجاد کرد که  ECE6یك فرایند رسمی است که در درون یك نظام آموزشی سازماندهی
شده رخ میدهد .فروبل اولین مهدکودک یا باغ کودکان 7را در سال  1840میالدی در شرق آلمان تأسیس کرد ،توسعه
داد و اعتقاد داشت کودکان از طریق بازی میآموزند.
مازلو
نکات کلیدی نظریه خودشکوفایی مازلو عبارتنداز :نیازهای اساسی کودکان باید تأمین شود تا به مرحله یادگیری برسند.
این نیازها در قالب یك الگوی سلسله مراتبی از نیازهای فیزیو لوژیك تا خود شکوفایی وجود دارد .محیط آموزشی ،نقش
فعالی در تأمین نیازهای اساسی کودکان ایفا میکند.کودکان به محیطهایی نیاز دارند که نیازهای اساسی آنها را پشتیبانی
کند .همچنین غذاهای مغذی در طول روز برای کودکان تهیه شود .رشد اجتماعی و عاطفی بخش اساسی برنامه درسی
است.کودکان باید احساس موفقیت داشته باشند و در محیطهای جذاب و دلپذیر قرار بگیرند.
دیویی
نکات کلیدی نظریه پیشرفت گرایی دیویی به شرح زیر است :آموزش باید بهصورت تجربی انجام شود و بر روی نیازها و
عالئق کودکان متمرکز باشد .از عالئق کودکان برای ایجاد چالش با مسائل و مشکالت اجتماعی ،آموزش مهارتها و
موضوعات درسی بهره گرفته شود .مدارس باید کودکان را برای پذیرش واقعیات اجتماعی هرروزشان آماده نماید .مربیان
باید زمینه و فرصت مناسب را برای کشف و کاوشگری کودکان فراهم نمایند .آموزشوپرورش باید آگاهی اجتماعی را
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به عنوان سرمایه ارزشمند تربیتی توسعه و ارتقا بدهد .ایده دیویی ،تفکر بنیادی برای برنامه درسی کودک محور و مدارس
کودک محور ،استفاده از موضوعات ادغام شده ،واحدهای موضوعی و تشویق به حل مسئله و تفکر انتقادی و رویکرد پروژه
را فراهم کرده است.
ویگوتسکی
مهمترین نکات کلیدی در نظریه اجتماعی -فرهنگی ویگوتسکی این است که تعامل اجتماعی زمینه را برای رشد ذهنی،
زبانی و اجتماعی فراهم میکند .اعضای باتجربهتر جامعه ،راهنمای کسب دانش کودکان هستند و کودکان بهترین یادگیری
را از طریق تجربیاتی که در منطقه تقریبی رشد8شان قرار دارد میآموزند .تدریس باید بهوسیله داربست زنی 9آموزشی
بهقصد کمك به کودکان در امر یادگیری وظایفی که قادر نیستند انجام دهند متمرکز شود.
ایده ویگوتسکی به این عقیده کمك می کند که محیط اجتماعی در یادگیری کودکان ضروری است .فراهم نمودن مقدمات
منطقی برای قرار دادن کودکان در محیط هایی که تأکید برهمکاری دارند .فراهم نمودن مقدمات برای توسعه نقش معلم
بهعنوان راهنمای کودکان در کسب دانش و شکوفایی تواناییهای بالقوه کودکان به وسیله روشهای داربست زنی برای
یادگیری .همچنین در خصوص حمایت از کودکان در قالب گروهبندیهای سنی مختلف برای دستیابی به موفقیت و
یادگیری ،روشهای منطقی فراهم مینماید.
نتیجهگیری
کودکان در قرن بیست و یکم ،با چالشهایی در ارتباط با رشد سریع علم و فناوری مواجهاند؛ بنابراین مدارس باید کودکان
را آماده کنند تا دانش شخصی خود را بسازند ،چشمانداز جهانی در خود ایجاد کنند و مهارتهای یادگیری مادامالعمر را
در خود رشد دهند(انجمن برنامهریزی درسی،2011، 10نقل از دهقانی.)1396،
با توجه به اهمیت مدیریت منابع انسانی و برنامهریزی اجتماعی و آموزشی بهویژه دوره کودکی و مقطع پیشدبستانی که
سرمایهگذاری مادی ،معنوی،فرهنگی و عزم ملی را میطلبد قصور و بیتفاوتی نسبت به اختصاص بودجه و سرمایهگذاری
علمی برای این دوره ،خسارت و هزینههای جبران ناپذیری در آینده به دنبال خواهد داشت.کودکان سرمایههای
انسانی،اجتماعی و معنوی یك جامعه هستند و ضرورت ملی و جهانی دارد که به مبانی علمی و نظری دوره کودکی و
پیش دبستان در قالب بنیادهای فلسفی و اعتقادی و علوم روانشناسی ،جامعهشناسی ،زیستشناسی و محیط طبیعی،
زیباییشناسی ،تاریخ و فرهنگ توجه دقیق و عمیق داشته باشیم.
با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی و میدانی در عرصه نظر و عمل ،چالشهای معاصر در حوزه کودکی و پیشدبستان
عبارتاند از :مباحث هویتی ،فرهنگی ،قومی و قبیلهای ،فقر ،سوءتغذیه ،کودکان کار و فاقد آموزشهای پایه و اساسی برای
ورود به نظام آموزشی و اجتماعی ،اعتیاد ،طالق و بیکاری والدین در کشورهای درحالتوسعه و بلوغ زودرس ،افسردگی،
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استرس ،تنهایی ،سیاستهای کاهش جمعیتی و تقابل بین فرهنگ بومی ،محلی ،ملی و جهانی در کشورهای توسعهیافته،
کودکان را در معرض آسیبهای جسمی ،روحی و روانی قرار داده است.
بنابراین تحلیل و بررسی مبانی نظری آموزش پیشدبستانی ،بنیادهای فلسفی ،اجتماعی ،فرهنگی و تربیتی برای توصیف،
تبیین،کنترل و پیش بینی رفتار کودکان و دانش آموزان فراهم مینماید و بر اساس این بنیادهای توصیفی ،تبیینی و
تجویزی میتوان به شناخت دقیق و عمیق تری از ابعاد وجودی ،شخصیتی ،جسمی و روانی کودکان پی برد .و به
سیاست گذاران آموزشی و طراحان برنامه درسی در رسیدن به هدفهای تربیتی و توسعه متوازن و پایدار اجتماعی کمك
نماید.
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