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مقاله

اســتانداردهای جهانی، پوشش 75 درصدی کودکان را 
در زمینة آموزش های پیش از دبستان نشان می دهند. با 
توجه به اختالف فاحش آمارهای جهانی با کشور ما در 
پوشش آموزش کودکان زیر هفت سال، و برای رسیدن 
به اســتانداردهای بین المللی در این زمینه، رشــد 25 

درصدی تا سال 1404 پیش بینی می شود.
 طبق آمارهای سازمان بهزیستی کشور، تعداد کودکان 
برخوردار از آموزش زیر هفت ســال در ســال 1392، 
600هزار نفر، تعداد مهدهای کــودک 16هزار واحد و 
هزار نفر بوده اســت که با پیش بینی  تعداد مربیان، 50  
رشــد 25درصدی تا ســال 1404، تعداد کودکان زیر 
هفت سال به 750هزار نفر، تعداد مهدکودک ها 20هزار 
واحد و تعداد مربیان 62500نفر خواهد رسید. با توجه 
به آمارهای ذکر شــده، در حدود 12500 مربی کودک 
کمبود خواهیم داشت که باید ساالنه، دو هزار نیرو در این 
زمینه تربیت شود. آمارهای وزارت آموزش وپرورش نیز 
تقریبًا در همین حدود کمبود را نشان می دهند. الزم به 
توضیح است، توجه به دلیل هایی مانند: اشتغال مادران، 
ایجاد محیط های مناسب برای رشد و یادگیری کودکان، 
درمان آسان و به موقع مشکالت کودکان، و ... نیز ضرورت 
وجودی مربیان متخصص و مراکز پیش از دبســتان را 

بیش از پیش نمایان می سازد.

با توجه به موارد فوق و ضرورت دســتیابی به توسعة 
پایدار، الزم اســت مربیان در سطح دیپلم از آموزش با 
کیفیت برخوردار باشــند. گذراندن دورة سه ســاله در 
آموزش فنی وحرفــه ای برای اخذ دیپلم تربیت کودک، 
امکان برخورداری از آموزش طوالنی مدت، عمیق و همراه 
با کار عملی را فراهم می سازد. آنچه که در این زمنیه از 
اهمیت خاصی برخوردار است، ضرورت وجد هنرآموزانی 
متعهد و توانمند اســت که قادر باشــند با استفاده از 
فناوری هــای مدرن و بهره گیری از راهروهای یاددهیـ  
یادگیری متناسب با موضوع تدریس، هنرجویانی کارآمد 

و شایسته در سطح دیپلم )L1 و L2( تربیت نمایند.

مقدمه
کودکان ارزشمندترین سرمایه های انسانی هر جامعه اند 
که در ساختن آیندة هر کشور نقش مؤثری دارند. آن ها 
زمانی می تواننــد این نقش را به درســتی انجام دهند 
که از توانمندی های الزم بهره مند باشــند. برخورداری 
کودکان از حق آموزش، به ویژه آموزش با کیفیت، یکی 
از روش های اساسی توانمندسازی کودکان است. آموزش 
با کیفیت، آموزشی است که رشد و تکامل همه جانبه و 
یکپارچة کودک را تضمین می کند. دستیابی به آموزش 
با کیفیت، مســتلزم داشتن برنامه ای صحیح و مربیانی 
کارامد برای اجرای آن است. چنین آموزشی در سال های 
پیش از دبستان از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا 
براساس پژوهش های انجام شــده، دوران اولیة کودکی 
در شکل گیری شــخصیت کودکان نقش مؤثری دارد 
و یادگیری ســریع تر، آسان تر و عمیق تر اتفاق می افتد. 
تدوین برنامة آموزشــی برای مربیــان، اولین گام برای 
توانمندسازی آن ها در زمینة اجرای آموزش با کیفیت در 

سال های پیش از دبستان است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
متخصص

آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان یکی از اجزای مهم 
نظام آموزش وپرورش کشــورها، مسئول اصلی تربیت 
نیروی انســانی ماهر و نیمه ماهر است. این آموزش ها 
ابــزاری برای رفــع نیازهای بــازار کار و گام مؤثری در 
زمینة توســعه ملی محسوب می شــوند. »نیازسنجی 
آموزشی« نشان دهندة تقاضاهای آموزشی و مبنایی برای 
برنامه ریزی و تدوین محتوای آموزشی است. برای تربیت 
نیروی انسانی متخصص در آموزش های پیش از دبستان 

با تحلیل وضعیت بازار کار نتایج زیر حاصل شد:
é در سرشماری سال 1385، جامعة کودکان زیر هفت 
ســال، حدود هفت میلیون نفر بوده است1 که بر اساس 
آمارهای وزارت آموزش وپرورش و ســازمان بهزیستی 
کشــور، تنها 10 درصد از این کودکان در مراکز پیش 
از دبســتان آموزش می بینند. این در حالی اســت که 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ  تربیت کودک
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تحوالت نظام آموزشي كشور در دهة اخیر، نتیجة انجام پژوهش ها و چرخش هایی است كه ضرورت ایجاد تحول در 
نظام آموزشي را تبیین كرده اند؛ چرخش هایی مانند توجه به ارزش كار و تالش، توجه به اسناد باالدستي و سیاست های 
كلي كشــور، استفاده از تجربه های بین المللی، تمركز بر كیفیت آموزش و تربیت فنی وحرفه ای، توجه به کل نگری در 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و ...که تحقق توسعة همه جانبه و پایدار را براي كشور فراهم می سازند ]اسماعیلی، 1395[.  
نظام آموزش فنی وحرفه ای رسمی به عنوان یکی از اجزای مهم نظام آموزش وپرورش کشورمان، متصدي اصلی تربیت 
نیروي انسانی ماهر و نیمه ماهر در سطح پیش از دانشگاه است و در زمینة تربیت نیروی انسانی ماهر برای آموزش های 
پیش از دبستان، از سال 1346 با تأسیس رشتة کودکیاری، گام های ارزشمندی در این زمینه برداشته و همواره در جهت 
به روزرسانی این رشته کوشا بوده است. از جمله در سال 1373، به همراه تغییر نظام آموزشی، در رشتة کودکیاری نیز 
تحوالت و به روزرســانی صورت گرفت. به دنبال آن، با تغییر بنیادین نظام آموزشی که دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
آموزش های فنی وحرفه ای از ســال 1390 به طراحی و تدوین برنامه ریزی درسی در آموزش های فنی وحرفه ای همت 
گماشت، گروه بهداشت و سالمت که یکی از گروه های فنی وحرفه ای دفتر است، نیز با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد 
و کارامد برای ارائة خدمات در مراکز پیش از  دبســتان، مراکز تربیت بدنی، مراکز تربیتی و فرهنگی، و غیره به طراحی 
و برنامه ریزی اقدام کرد. در رشــتة کودکیاری، پس از بررسی نتایج بازخورد از سطح های متفاوت اجرا، انجام مطالعات 
تطبیقی، و تغییراتی که در رویکردهای آموزشی و پرورشی در حوزة پیش از دبستان مبنی بر مداخلة تربیتی به جای 
کمک رسانی و مراقبت رخ داده، عنوان رشته به تربیت کودک تغییر یافت با این امید که بتواند نیازهای بازار کار و نیازهای 

آموزشی این حوزه را برآورده سازد.

با توجه به تغییرات وســیع و سریع در حوزة فناوري و تغییر ساختاري هرم شغلي در زمینه های فنی وحرفه ای، 
همان گونه که قباًل اشــاره شد، پژوهشــی در ارتباط با طراحي و تدوین فرایند برنامه ریزی درسي در آموزش هاي 
فنی وحرفه ای انجام شد. یكي از مؤلفه های این فرایند »نیازسنجي شغلي« است كه بر اساس هدف ها و ضرورت های 
مشخصي انجام می شود. در نیازسنجی شغلی برای رشتة تربیت کودک به اسناد قبلي اجرا شده و اسناد باالدستي، 
 ASCO ،O*NET ،NOC مانند اسناد مركز آمار ایران، منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای و منابع بین المللی مانند
مراجعه شد. همچنین از خبرگان و شاغالن دنیای کار )مدیران و مربیان پیش از دبستان( اطالعات شغلی جمع آوری 
شد و مجموعه ای از این شغل ها و حرفه های مرتبط با استانداردهاي شغل ها و حرفه های ISCO2008، طبقه بندی 

شدند. شغل های قابل احراز در رشتة تربیت کودک در دو سطح L1 و L2 در جدول 1  نشان داده شده اند:

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایقابلاحرازرشتةتربیتکودک

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةتربیتکودک

جدول2ـ1.مربییارپیشازدبستانL2(53110192(ردیفجدول1ـ1.مراقبکودک53110191)L1(ردیف
نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل

مربي یار سرگرمي و بازي مراكز پیش از دبستان1مراقب ورزش كودك پیش از دبستان1
مربی یار فعالیت های علمي كودكان2دایه2
مربی یار فعالیت های فرهنگيـ  اجتماعي3مراقب تغذیة كودك3
مربی یار خالقیت4پرستار بچه4
مربی یار موسیقي و تئاتر5مراقب بهداشتي محیط بستة مراكز پیش از دبستان5
مربی یار قصه گویی6مراقب بهداشتي محیط باز مراكز پیش از دبستان6
مربی یار خواندن7مراقب ایمني محیط بستة مراكز پیش از دبستان7
مربی یار نوشتن8مراقب ایمني محیط باز مراكز پیش از دبستان8
مربی یار ارتباط و مشاركت در فعالیت ها9مراقب استراحت و اوقات فراغت كودك9
مربی یار نمایش های خالق10رابط بین مدیر و كاركنان مراكز پیش از دبستان10
مربی یار ارتباط و مشاركت با دیگران11مراقب ارتباط و مشاركت با كاركنان11
مربی یار رشد عاطفي ـ اجتماعي كودك12رابط مراكز پیش از دبستان با والدین12
مربی یار زبان آموزی كودك13مراقب ورود و خروج كودك با همكاري سایر همكاران13
مربی یار رشد شناختي كودك14مراقب مشاركت كودك در فعالیت ها14
مربي یار رشد خودآگاهی كودك15مراقب كودك بیمار15
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برای پیش بینی و امکان پیشرفت در شغل مربی مراکز پیش از دبستان و ایجاد مسیرهای متنوع برای ارتقای 
شغلی در آن، الزم است مسیر توسعة حرفه ای آن مشخص شود. این مسیر پیشرفت شغلی و ارتقای هنرجویان 
را از سطحی پایین تر به سطحی باالتر نشان می دهد. همچنین به آن ها نشان می دهد تا چه سطحی می توانند 

پیشرفت کنند. در نمودار 1 نمای کلی توسعه حرفه ای رشتة تربیت کودک نشان داده شده است:

با توجه به اینکه هنرجویان این رشته تا پایان دورة دوم 
)L1( و  متوسطه می توانند در دو شــغل مراقب کودک
)L2( وارد بازار کار شوند، بنابراین  مربی یار پیش از دبستان 

ویژگی های هر شغل به تفکیک شامل موارد زیر است:
الف.مراقبکودک:

é وظیفة مراقبت و کنترل کودک را در راســتای رشد 
همه جانبة او بر عهده دارد.

é روابط اجتماعی درست و عالقه مندی به فعالیت های 
هنــری، از مهم ترین ویژگی های شــخصیتی و هویت 

حرفه ای اوست.
é برای انجام وظایف خود دارای شایستگی های غیرفنی، 
مانند مسئولیت پذیری، اجتماعی بودن، مدیریت زمان، 
مدیریت مواد و تجهیزات، و داشــتن درک درســت از 

سیستم های سازمانی است.
é برای انجام وظیفه الزم است از آخرین دستورالعمل ها، 

قوانیــن و مقــررات وزارت آموزش وپرورش و ســازمان 
بهزیستی کشور در حوزة پیش از دبستان آگاهی داشته 

باشد.
é در مورد چگونگی ایجاد و تأمین محیط سالم و ایمن 

برای کودکان آگاهی الزم را دارد.
ب.مربییارپیشازدبستان:

é مســئولیت مراقبــت، نظــارت، و کمــک در اجرای 
فعالیت های آموزشی و پرورشــی کودک را، در راستای 

رشد همه جانبة او بر عهده دارد.
é روابط اجتماعی درست، جست وجوگری و عالقه مندی 
به فعالیت های هنری از مهم ترین ویژگی های شخصیتی و 

هویت حرفه ای اوست.
é برای انجام وظایف خود دارای شایستگی های غیرفنی، 
مانند مســئولیت پذیری، اجتماعی بودن، مشارکت در 
فعالیت ها، توانایی آموزش و کمک به دیگران و داشــتن 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

L1
L2
L3
L4
L5

پرستار تخصصی 
22210493

مدير بخش
 بهداشت

مدير بخش 
تأمين اجتماعی 
13440395

دستيار امور اجتماعی 
34120293

مراقبت کنندگان 
بهداشت خانگی 

53220392

دستيار پرستاری 
32210293

دستياران 
مراقبت های بهداشتی 

53210492

مشاورين کار و 
امور اجتماعی 
26350393

مربی کودک 
23420194

هنرآموزی 
مربی کودک 
23201805

مديران بخش 
مراقبت از کودک 

13410195

مربی يار ارشد 
پيش از دبستان 

32600193

مربی يار پيش 
از دبستان 

53110192

معلم ياران 
53120292

مديران بخش 
آموزش 

13450295

معلمان مدرسه 
ابتدايی 

23410294

مراقب کودک 53110191

L5

L4

L3

L2

L1

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةتربیتکودک
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هنرآموزان مواد درســی تخصصی رشتة تربیت کودک، عالوه بر داشتن شــرایط عمومی و به ویژه اخالقی 
معلمی و گواهی صالحیت تدریس و ارزشیابی، باید برحسب پایه و نوع مادة درسی دارای صالحیت هایی که 

در جدول 2 آمده است، باشند.

تفکر خالق است.
é برای انجام وظیفه الزم است، از آخرین دستورالعمل ها، 
و قوانیــن و مقررات وزارت آموزش وپرورش و ســازمان 
بهزیستی کشور در حوزة پیش از دبستان آگاهی داشته 

باشد و آن ها را رعایت کند.
é توانایی بارز مربی یار پیش از دبســتان قوة استدالل و 

تولید ایده، انعطاف پذیری، ایستادگی، همدلی و مشارکت 
است.

é از استانداردهای تعیین شدة وزارت آموزش وپرورش و 
سازمان بهزیستی کشــور در حوزة محیط سالم و ایمن 
کودکان آگاهــی الزم را دارد و آن ها را در محیط کاری 

خود رعایت می کند.

صالحیتحرفهایهنرآموزان

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةتربیتکودکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ک
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1. توانایي آموزش اجراي مراقبت از سالمت کودک )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای کنترل ایمنی و بهداشت محیط مراکز پیش از دبستان 

)400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش پرورش مهارت های کالمی کودک )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش پرورش مهارت های شناختی و خالق کودک )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک
 )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی )پایه و تخصصی( )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت مراقب کودک 

)34 ساعت آموزش(
9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیر فني در تربیت مربی یار پیش از دبستان 

)34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي برقراري ارتباط مؤثر در محیط كار )34 ساعت آموزش(

11. كسب شایستگي اصل قرار دادن حقوق کودک در همة موقعیت های حرفه ای 
)34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین مربی کودکتکنسین٭
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه بر اساس سند تحول هم ارز واژه »تربیت« است.
é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده است.

é ساعت های آموزش  با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهادشده اند.
é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فني به صورت جداگانه گواهي نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهتربیتکودک
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