147-180

ارائة الگوی مفهومی
مدارس کسب وکار برای
نظام پیشدبستانی ایران
محمدعلی نادی

زهرا افتخاری

**

*

چكيده:
این پژوهش با هدف ارائة الگوی مفهومی مدارس کســبوکار برای نظام پیشدبستانی ایران انجام
اصلی پژوهش پرسشنامة محققساختهای بود كه بر اساس نتایج مطالعة تطبیقی ،با روش
شــد .ابزار
ِ
بردی از الگوهای مراکز پیشدبســتانی در مدارس کسبوکار ،در کشــورهای منتخب ،تدوین شده
مســتقل مراکز پیشدبستانی کشور بودند؛ نمونة آماری به شیوة
مدیران
آماری پژوهش
بود .جامعة
ِ
ِ
ِ
ای متناسب با سهم انجام شد که تعداد  377نفر بهصورت تصادفی ،متناسب
نمونهگیری تصادفی طبقه ِ
پژوهش روایی صوری ،محتوایی و ســازة (تحلیل عاملی اكتشافی و
این
در
با حجم ،انتخاب شــدند.
ِ
تأییدی) ابزار بررســی و تأیید شدند و پایایی كل ابزار ،با اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ0/821 ،
محاســبه شد .بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از بستة نرمافزار آماری در علوم اجتماعی نسخة 23
و حداقل مربعات جزئی هوشــمند نسخة  3استفاده شد .برای اعتبار عاملی و ابعاد آن از شیوة تحلیل
عاملی تأییدی و شــاخصهای مربوط به اعتبار همگرا (میانگین واریانس استخراجی) و اعتبار واگرای
بارهای عاملی متقابل و شــاخص برآورد مقادیر معیار ( )HTMTاســتفاده شد .در این الگو  3بعد و
شامل بُعد مدیریت منابع
 11مؤلفه بهمنزلة مهمترین مؤلفههای نظام پیشدبستانی شناسایی شدند که
ِ
انسانی (آموزش و تربیت نیروی انسانی ،شایستگیهای حرفهای ،گروههای تخصصی ،ارزیابی عملکرد)؛
بعد برنامة درسی (اهداف آموزشی ،برنامهریزی آموزشی و فرهنگی ،ارزشیابی از پیشرفت کودکان)؛ و
بعد ساختاری ارتباطی (راهبرد ،مشارکت اولیا ،پژوهش ،وظایف هیئتمدیره) میشوند.

كليد واژهها:

ب و کار ،ابعاد و مؤلفههای الگوی نظام پیشدبستانی ،الگوی مفهومی
الگوی مدارس کس 
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بر اســاس آنچه در دســتورات دینی و قانون اساسی کشور بر آن تأکید شــده است ،كودکان امروز
ســرمایههای معنوی ،معماران ســازندگی و آموزندگان دانش و پژوهش جامعهاند .اندیشــمندان حوزة
تحصیلی آیندة
تعلیموتربیت به تربیت کودکان توجه ویژهای دارند و ســهم و تأثیر آموزش در موفقیت
ِ
گذاران آموزشی مهم است ،به همین علت اولویتها معطوف
دانشآموزان ازطرف پژوهشگران و سیاست
ِ
به آموزش در دوران کودکی است (لیسی یبل .)2016 ،1سالم و ایمنبودن از ویژگیهای اساسی محیطِ
یادگیریِ مطلوب برای کودکان اســت .حجم عظیمی از مطالعات نشــان دادند که آموزش و پرورش در
پیش از دبستان میزان یادگیری و پیشرفت کودکان را بهبود میبخشد (دانکن و مگنسن )2013 ،2و اکثر
فرصتها را برای رشد مهارتهای فردی سالمت هر کودک فراهم میکند (محمدی فارسانی و همکاران،
آموزشی
 .)1397تقیپور و محمودی ( )1397بیان میکنند که حضور در مهدکودک و دریافت خدمات
ِ
باکیفیت در رشــد و تحول شناختی و زبانی کودکان تأثیر مثبت میگذارد .برنامة درسی برای کودکان
فقط فراهمســاختن مجموعهای از تجارب یادگیریِ از پیش طراحیشــده نیست ،بلکه باید یک برنامة
درســی پاسخگو نیز باشد؛ برنامهای آموزشی که اوالً ،بر مشاهدة دقیق عالئق و نیازهای یکایک کودکان
تأکید دارد و ثانیاً ،محیطی برای یادگیری طراحی میکند که حامی یادگیریِ خودآغازگر کودک اســت
(ســیماتوا .)2010 ،3اما بهرغم همة تالشها ،آموزشوپرورش ایران با تمرکز بر قدرت و اختیار در سطح
باالی مدیریت ،ســاختار اداری وسیع ،برنامههای متمرکز ،قوانین و مقررات دستوپاگیر و دیوانساالرانه
موجب ناکارآمدی ،فقــدان پویایی و انعطافپذیری در برنامهها ،و نبود مدیریت یکپارچه در ادارة مراکز
پیشدبستانی شده است .کمبود نیروی انسانی و نبود مجوز برای استخدام نیروی متخصص ،به رسمیت
نشناختن مربیان پیشدبستانی ازســویِ نظام آموزشی ،آشنانبودن مربیان با روانشناسی رشد کودک،
تناسبنداشتن برنامههای این دوره با نیازها و سطح توانایی کودکان (مفیدی ،)1394 ،کمبود اعتبار الزم
ازجانب بخش دولتی و هم بخش خصوصی ،اســتقبالنکردن و مشــارکتنکردن برخی از والدین در
هم
ِ
پایین آموزش ،طراحینکردن محیط مناسب آموزشی با توجه به تفاوتهای فردی و
آموزشها ،کیفیت
ِ
فرهنگی بومی کودکان ،توجهنکردن به ویژگیهای مراحل رشد و پرورش حواس و نبود نظارت
شــرایط
ِ
کافی (فضلی )1394 ،و فقدان آموزشهای الزم به آنها ،چندگانگی برنامههای درســی و مرتبطنبودن
مدارک تحصیلی مدیران و مربیان ،نبود نظا ِم گزینش برای جذب و اســتخدام مربی ،سردرگمی اولیا از
آموزشهای مراکز گوناگون و یکپارچهنبودن مدیریت ،فقدان ســند برنامة درسی ملی مستقل برای این
دوره (عباسی )1397 ،و نبود برنامهای درسی که بتواند ویژگیهایی ازجمله مهارت تفکر انتقادی و تفکر
خالق ،توانایی درک متقابل ،همکاری و مشارکت ،احترام به سنن و فرهنگها ،آگاهی از حقوق بینالمللی
و محیطزیســت ،صلح و احترام به نژاد و مذاهب را بهصورت یکپارچه و جامع در کودکان پرورش دهد،
آموزشی روز باعث شده است که اولین
و نداشــتن نظام جامع و اســتاندارد مطابق با آخرین راهبردهای
ِ
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پله از پلکان آموزش و یادگیری در همان مرحلة نخست کاستیهای فراوانی داشته باشد و هرگز توانایی
الزم را در ایجــاد انگیزش ،پرورش و خالقیت برای نونهاالن مهیا نکند (زارعی و همکاران .)1397 ،باید
وپرورش پیشدبستانی در حال حاضر مطلوب و
خاطرنشــان کرد که شــرایط مدیریت در نظام آموزش
ِ
رضایتبخش نیست .به علت غفلت از توسعة مدیریت پیشدبستانی ،این نظام نتوانسته است بهگونهای
ریشهای ،نظاممند و راهبردی برای تربیت مربیانی هوشمند و بااستعداد در عرصة اندیشه و تفکر تالش
و کوشش شایستهای کند و ارتباط مؤثری شکل دهد و از این طریق ظرفیت فزایندهای را بهوجود آورد
(عبدالملکی و همکاران .)1397 ،روشن است که رسیدن به چنین هدفی مستلزم بهکارگیری مهارتهایی
است که باید مبتنی بر تجربههای علمی باشد و آموزش مهارت و نگرش برای درک اهداف فرهنگ صلح
جهانی ،توسعة پایدار و مطلوب زیستمحیطی ،همگرایی ،وحدانیت اجتماعی و پذیرش نقش شهروندی
المللی در دوران کودکی تأثیر بســیاری دارد (ســبزه .)1394 ،با توجه به اهمیت آموزش و پرورش
بین
ْ
در پیش از دبســتان 4رویکرد بسیاری از کشورهای جهان در چند دهة اخیر به موضوع رش ِد همهجانبة
کودکان موجب شــده اســت موجی از سیاستهای توسعة مدارس کســبوکار با الگوهای گوناگون در
دنیا ،بهویژه در دورة پیشدبســتان و تقویت این مراکز ،ایجاد شــود و با تدوین راهبردها ،5مأموریتها،6
سیاستها 7و برنامههای آموزشی 8و عملی ،توجه خاصی به گسترش الگوهایی در مدارس کسبوکار شده
است (نجمایی . )2012 ،مراکز پیشدبستانی در مدارس کسبوکار ،در کشورهای موردمطالعه ،با استفاده
از هماهنگی میان نهادهای آموزشــی ،نظام ملی سیاســتگذاری ،برنامهریزی و ارزیابی در حوزة جذبِ
مربیان کارآمد و برنامة درســی مناسب و ترســیم مسیری پیوسته برای ارتقای دانش و مهارت کودکان
با اســتانداردهای آموزشــی و یادگیری ،و ایجاد فضایی شــاد و پویا توانستهاند فرصتهایی برای کسب
دانش ،کارآفرینی ،مهارت تفکر ،پرسشــگری و شکوفایی تواناییهای ذاتی کودکان فراهم سازند (نادی و
همکاران .)1398 ،مدارس کسبوکار با الگوی منحصربهفرد خود فرصتها را شناسایی و آنها را مدیریت
میکنند و در این زمینه سهم مثبت و مؤثری بر عهده دارند؛ درواقع ،الگوی کسبوکار سنگ بنای اولیة
یک مدرسه است (مانند دیانای 9در انسانها) .الگوی کسبوکار دامنهای وسیع را از الگوهای رسمی و
غیررسمی توصیف میکند .این الگو بیان میدارد که چگونه مدرسه یا سازمان با اهداف ،10زیرساختها،11
و ساختار سازمانی 12برای خروجی یا ارائة خدمات ارزشافزوده ایجاد میکند (نجمایی .)2012 ،الگوهای
کسبوکار منبعمحور ،13فرایندمحور ،14دانشمحور ،15اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،16شبکهای ،17راهبردمحور 18به مدارس
19
کسبوکار کمک میکنند تا تفاوتها را با مقایسة وضعیت موجود و مطلوب خود شناسایی کنند (ویرتز
و همکاران )2016 ،و با بررســی این تفاوتها راهحلهای بهبــود وضع موجود را اجرا نمایند .مطالعات
انجامگرفته درزمینة الگوهای مدارس کسبوکار در کشورهای موردمطالعة این پژوهش نشان میدهد که
بخش پیشدبستانتربیت رهبران
چشمانداز ،مأموریت و اهداف آموزشی و برنامة درسی 20این مدارس در ِ
متفکر و مبتکر و کارآفرین بهمنظور بهبود جهان و تولید ایدههای عملی است (نادی و همکاران.)1398 ،
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با بررســی پژوهشهای انجامشده در داخل کشــور ،متوجه شدیم که در ایران پژوهش خاصی درزمینة
الگوهای مدارس کســبوکار در کشورهای گوناگون در بخش پیشدبستان انجام نشده است و پیشینة
پژوهش در این زمینه غنی نیست .لذا پژوهشهای مرتبط ارائه میشود :حسینیخواه و همکاران ()1399
در تحقیقی با عنوان «مدرسة خالق ،چیستی و چرایی» ابعاد و مؤلفههای تشکیلدهندة مدرسه خالق»
را در ابتدای ســالهای کودکی موردمطالعه قرار دادند .زارعی و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان
«تبیین رویکردهای یاددهی یادگیری و ارزشــیابی مناســب برای رشد حرفهای مربیان پیشدبستانی»
به این نتیجه دســت یافتند که در رویکرد یاددهی و یادگیری اســتفاده از شیوة تدریس خالقمحور در
ارزشیابی آموختههای مربیان با استفاده از آزمون عملکردی اهمیت دارد .عبدالملکی و همکاران ()1397
در پژوهشــی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشــی بازی آموزشی از دیدگاه مربیان مهدكودک و
پیشدبســتانی شــهر تهران» بیان کردند که تحلیل یافتهها به استخراج دو عامل مربی با مضمونهای
تناسب با كودک ،تأثیر مربی و كودک در بازی ،نوع آن و عامل محیط با مضمونهای فرهنگ ،مدیریت
پیشدبستان ،نگرش والدین به بازی ،فضا و امکانات بازی منجر شده است .نجمایی ( )2012در پژوهشی
با بررسی الگوهای مدارس کسبوکار در استرالیا نشان داد که چگونه این مدارس با آموزشهای خود به
پرورش مهارتهای کلی مانند تفکر انتقادی ،پرسشگری ،کنجکاوی ،مهارت ذهنی و عقالنی و مهارتهای
حل مسئله کمک میکنند .بررسی تجارب جوامع گوناگون در حل مسائل آموزشی و پرورشی این توانایی
را بهوجود میآورد تا در حل دشــواریهایِ آموزشــی گامهای مؤثری برداشــته شود .لزوم ارائة الگویی
منســجم و برخوردار از مبانی نظری و همچنین منطبق با واقعیات جامعه درزمینة ارائة الگو برای نظام
پیشدبستانی ضرورت دارد تا بتوان از آن بهرهبرداری کرد و چراغ راهی برای حرکت در این مسیر باشد.
در همین راســتا ،این پژوهش با نگاه علمی و فنی ســعی در ارائة الگو برای نظام پیشدبستانی کشور و
اعتبارســنجی آن دارد که برخاسته از الگوهای مدارس کســبوکار در مراکز پیشدبستانی ،با استفاده
از تجارب کشــورهای منتخب ،است .ازاینرو ،شــاید بتواند در شرایط سخت و پیچیدة فراروی مدیریت
پیشدبستانی کشور ،در حرکت مطلوب بهسمت این مسیر سهمی به عهده گرفته باشد.
 éسؤالهای پژوهش
 .1آیا ابزار اندازهگیری الگوی مدارس کســبوکار برای نظام پیشدبســتانی کشور روایی و پایایی
مناسبی دارد؟
 .2آیا الگوی مفهومی تدوینشده برای نظام پیشدبستانی کشور اعتبار دارد؟

روششناسی پژوهش

پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع زمینهیابی اســت و با هــدف ارائة الگو برای نظام
ایــن
ْ
پیشدبستانی کشور ،از منظر تجارب مراکز پیشدبستان در مدارس کسبوکار در کشورهای منتخب ،انجام
150
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شد .در ابتدا دادهها در بخش کیفی ،ازطریق مطالعة اسناد و مدارک و با ورود به وبگاه مدارس کسبوکار
در کشــورهای منتخب جمعآوری شدند .ســپس ،با برقراری ارتباط و مصاحبه با اعضای هیئتمدیره از
دادهها فیشبرداری شــد .درنهایت ،تفاوتها و شباهتها در قالب چند جدول جمعبندی شدند .محیط
کیفی آن شامل تمامی کشورهایی است که مدرسة کسبوکار ( ۱۰۰مدرسة کسبوکار)
پژوهش در بخش
ِ
دارند و از میان آنها ،مدارسی انتخاب شدند که درزمینة آموزش پیشدبستانی الگو و برنامه داشتند (30
مدرســة کســبوکار) .این نمونههای آماری بهصورت هدفمند انتخاب شدند .این کشورها در رتبهبندی
انجمن بینالمللی فایننشال تایمز 21در سالهای  2017و  ،2018که از معتبرترین رتبهبندیهای جهانی
اســت ،بر اساس معیارهایی همچون چشــمانداز ،مأموریت ،میزان تحقق اهداف آموزشی ،سهم استادان،
محیــط یادگیری و ارزیابی جایگاهی مطلوب دارند .این انجمن بینالمللی به رتبهبندی آموزش مدیریت
حرفهای مدارس کســبوکار در جهان میپردازد و موارد فــوق را در ارزیابی خود لحاظ میکند .مدارس
شامل کشور فرانسه
کســبوکاری که در کشــورهای موردمطالعة این پژوهش مرکز پیشدبستانی دارند
ِ
(مدرسة کسبوکار اینسید)22؛ امریکا (اســتنفورد ،پنسیلوانیا ،هاروارد ،کلمبیا ،امآیتی اسلون ،شیکاگو،
نورث وسترن ،کالیفرنیا ،ییل ،لس آنجلس ،میشیگان ،کورنل جانسون ،اوکال اندرسون ،جرجتاون ،واشنگتن
فوســتر،کنان فِلَگلر)23؛ انگلستان (جاج کمبریج ،لندن ،آکســفورد ،لَنکِستر)24؛ اسپانیا (ایسی ،ایسید)25؛
چین (سیبز ،سییواچکی ،هنگکنگ)26؛ ایتالیا (بوسونی)27؛ سنگاپور (نانیانگ)28؛ سوئیس (ایامدی)29؛
هندوســتان (هند)30؛ هلند (روتردام)31؛ و استرالیا (مککوایر) 32بودند .مهمترین ابزا ِر جمعآوری دادهها،
کمی این تحقیق ،پرسشنامة محققساخته بر اساس الگوی مفهومی بخش كیفی و  70گویهای
در بخش ّ
بود که پژوهشگر به استناد پژوهشی کیفی و تطبیقی و مبتنی بر مؤلفههای الگوهای مدارس کسبوکار
در مراکز پیشدبستانی کشورهای منتخب طراحی کرده بود .جامعة آماری در بخش کمی شامل مدیران
مراکز پیشدبستانی کشور بود که در جدول  1آمده است.
جدول  .1تعداد مدیران مســتقل مراکز پیشدبستانی در سال 1397؛ منبع« :ســالنامة آماری وزارت آموزشوپرورش»،
مرکز برنامهریزی و منابع انسانی و فناوری اطالعات1397 ،
مدیران مرد

مدیران زن

جمع

9498

10202

20700

در گام بعدی از میان اســتانهایی که در ناحیة منتخب (ناحیة ســه و اســتان فارس) قرار دارند
درمجموع  14شهرســتان و ناحیة آموزشی انتخاب شدند .در این مرحله از میان شهرستانها و مناطق،
یک شهرستان و منطقة درحالتوسعه ،یک منطقة نیمهبرخوردار و یک منطقة توسعهیافته به نسبت سهم
حجم نمونة هر استان انتخاب شدند .در مرحلة نهایی ،تعداد  377نفر نمونه ،از مناطق انتخابی ،و تعداد
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مراکز و مدیران انتخاب شدند که در جدولهای شمارة  ۲و  ۳آمده است .شایان ذکر است ،حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران بهدست آمد و از جدول انتخاب حجم نمونة کوکران ،برای محاسبة حجم نمونة
آماری 377 ،نفر نمونه انتخاب شدند ،که مشابه با جدول مورگان است .پرسشنامهها به شرکتکنندگان
داده شد که  7عدد آنها مخدوش شدند و از مرحلة تجزیهوتحلیل آماری کنار گذاشته شدند .درنتیجه،
 369پرسشنامه برگشت داده شد .بنابراین نرخ بازگشت  ٪97/87بود.
جدول  .2ناحیهبندی کشــور بر اساس دستهبندی مورداستفاده در وزارت آموزشوپرورش؛ منبع« :دفترچة انتخاب رشتة
کنکور سراسری» ،سازمانسنجش ،مردادماه 1397
استانهای تابعه

ناحیه

1

البرز ،تهران ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم ،و مرکزی

2

آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،و اردبیل

3

اصفهان ،چهارمحالوبختیاری ،و یزد

4

سیستانوبلوچستان و كرمان

5

بوشهر ،فارس ،كهگیلویهوبویراحمد ،و هرمزگان

6

كردستان ،كرمانشاه و همدان

7

ایالم ،خوزستان و لرستان

8

خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،و خراسان جنوبی

9

گلستان ،گیالن و مازندران

جدول  .3تعداد مدیران و مناطق آموزشــی انتخابشده در نمونة آماری؛ منبع« :سالنامة آماری وزارت آموزشوپرورش»،
مرکز برنامهریزی و منابع انسانی و فناوری اطالعات1397 ،
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ردیف

نام استان

تعداد مناطق

تعداد مدیران
مستقل

تعداد مناطق
انتخابشده

تعداد مدیران
انتخابشده

1

فارس

59

1894

4

144

2

چهارمحالوبختیاری

17

772

3

67

3

اصفهان

40

1195

4

97

4

یزد

14

400

3

61
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در ادامه روایی صوریِ پرســشنامه بر اساس آرای پاسخدهندگانی شبیه نمونة واقعی بررسی و
انجام شــد و اصالحات موردنظر درباب شكل و قابلیت فهم واژهها اعمال شد .سپس برای سنجش
روایی محتوایی پرســشنامه ،طی چندین نوبت ،آرای متخصصان و  15نفر از خبرگان رشــتههای
مدیریت آموزشــی ،آموزش ابتدایی و پیشدبســتانی اخذ شــد و اصالحات الزم در هر مرحله به
عمل آمد .درنتیجه ،ضریب توافق متخصصان  0/87محاســبه و روایی محتوایی تأیید شــد .برای
پایایی ابتدا پرســشنامه بهصورت آزمایشــی در میان  30نفر از افراد جامعه توزیع شد
محاســبة
ْ
و بــرای تعیین ضریــب اعتماد ،مقدار ضریب آلفای کرونباخ تکتــک گویهها ،مؤلفهها و درنهایت
ضریب آلفای کرونباخ کل با مقدار ضریب  0/821محاســبه شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز
نشــان از تبیین  82/5درصد از واریانسها از  11عامل کشفشــده داشته است و در حین اجرای
این دو کار ،آرای خبرگان مدیریت آموزشــی و روانشناســی نیز اعمال شد .در پایان ،پرسشنامة
نهایی در میان نمونة آماری توزیع شــد .برای هریک از مؤلفههای الگوهای مدارس کسبوکار در
مقیاس لیکرت پنجدرجهای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) در نظر گرفته شــد.
مراک ِز پیشدبســتانی
ِ
اطالعات حاصلشــده با استفاده از نرمافزارهای بســتة علوم اجتماعی نسخة  ،23حداقل مربعات
جزئی هوشــمند نســخة  3و مبتنی بر آزمونهای آماری اکتشــافی(عاملی و تأییدی) ،محاســبة
بارهای عاملی و تبیین واریانسها ،و معادالت ســاختاری تجزیهوتحلیل شــدند .در مرحلة نهایی
با اســتفاده از شــاخصهای ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی  33و بهمنظور محاسبة
شــاخصهای اعتبار و پایایی ،از رویکرد الگوســازی معادالت ســاختاری واریانسمحور استفاده و
اعتبار نهایی الگو برآورد شد.

یافتهها
سؤال اول :آیا ابزار اندازهگیری الگوی مدارس کسبوکار برای نظام پیشدبستانی کشور
روایی و پایایی مناسبی دارد؟
برای مشخصشــدن مؤلفههای اساسی نظام پیشدبستانی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شده است .برای انجامدادن تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ،ابتدا شاخصهای کفایت نمونهبرداری و
ضریب بارتلت محاسبه شد که در جدول  4آمدهاند.
جدول  .4آزمون كرویت بارتلت و کفایت نمونهبرداری
متغیر

کفایت نمونهبرداری KMO

آزمون كرویت بارتلت

درجة آزادی

سطح معنیداری

آماره

0/94

31724

4005

0/0001
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با اطمینان از فراهمبودن شــرایط ،تحلیل اکتشافی پرســشنامه با شیوة تحلیل مؤلفههای اصلی و
با اســتفاده از چرخش واریماکس انجام شــد .فلوید و ویدامن ،1995( 34ص )287 .اظهار میدارند كه
برای اهداف تقلیل دادهها استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی از سایر روشهای استخراج عوامل
مناســبتر اســت .با توجه به نظر خبرگان و با توجه به نتایج بهدستآمده از بخش مطالعات تطبیقی،
جدول نهایی عاملهای اکتشافی با محاسبة این امر مشخص شد .قبل از اجرای تحلیل عاملی ابتدا باید
اطمینان حاصل میشــد که تعداد دادههای موجود برای تحلیل عاملی مناسب باشند .برای این منظور
از شــاخصهای کیا ما ُ 35و آزمون بارتلت استفاده شد .با توجه به مقدار سطح معناداری مشخص شد که
دادههای موردنظر برای نمونهگیری مناســباند .آزمون کیا ما ُ ُ نشــان داد که تعداد دادههای نمونه برای
تحلیل عاملی مناسباند .مقدار این شاخص در بین دامنة صفر تا یک متغیر است .اگر مقدار این شاخص
نزدیک به یک باشد ،نتایج تحلیل عاملی برای دادههای موردنظر مناسب است ( .)KMO= 0/94آزمون
بارتلت فرضیة «ماتریس همبستگی متغیرهای مشاهدهشده واحد است» را آزمایش کرد .این آزمون تأیید
كرد که متغیرها با یکدیگر ارتباط ندارند؛ این امر ازطریق معنیداری آزمون کای دو بهدســت آمد .اگر
همبستگی واحد نخواهد بود ،یعنی
ماتریس
سطح معنیداری در آزمون بارتلت کمتر از  5درصد باشد،
ِ
ْ
میان متغیرها ارتباط وجود دارد و فرض صفر آماری رد خواهد شد .با توجه به یافتههای جدول  ،4سطح
فرض صفر رد میشود و میان
معناداری آزمون  0/0001بهدســت آمد .این یافته بدان معنی اســت که ِ
متغیرها ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .5مؤلفههـا ،مقدار ویژه ،درصد تبیین واریانس و بارهای عاملی سؤالها روی عاملهای یازدهگانه بر اساس تحلیل
عاملی اکتشافی و سه عامل انتخاب خبرگان

برنامة درسی

اهداف آموزشی
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مقدار
ویژه
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درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

57/131

57/131

معرف

بار
عاملی

1

توجه به افزایش دانش و اطالعات کودکان

0/74

2

توجه به رشد و پرورش خالقیت ،نوآوری

0/76

3

توجه به پــرورش مهارتهای زندگی و اجتماعی
کودکان برای ادارة بهتر جامعه

0/78

4

توجه به ایجــاد بینش و نگرش اشــتغالزایی و
کارآفرینی در کودکان

0/78

5

توجه به توان خودراهبری کودک و جامعه

0/34

6

توســعة مهارتهــای خودارزیابــی کــودکان و
خودکنترلی در انجام وظایف

0/40
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جدول ( .5ادامه)
رویکرد

عامل
مرتبة اول

مقدار
ویژه

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

ارزیابی از پیشرفت کودکان

2/710

3/011

64/359

برنامة درسی

اجرای برنام ة آموزشی و فرهنگی

3/795

4/217

61/347

معرف

بار
عاملی

23

تمرکز بــر فرایند یاددهی و یادگیری و رشــد و
توسعة کودک در مرکز

0/60

24

تأکید بر شــیوههای متنوع تدریــس و مدیریت
کالس

0/56

25

انجامدادن فعالیت آموزشی با رعایت اصل تکریم و
احترام همهجانبه به کودک

0/61

26

توجه به فضاسازی فرهنگی مرکز برای برنامههای
هنری و تربیتی

0/60

27

آمــوزش مهارتهای ارتباطی ،تفکــر انتقادی و
خالقیت و فلسفة کودک

0/42

28

برگزاری اوقات فراغت و استفادة صحیح از آن

0/71

29

تعریف محتــوا و تعیین روشهای انتقال مفاهیم
آموزشی

0/59

30

طراحی بستههای آموزشــی ویژة اولیا بهمنظور
درگیری اولیا با یادگیری و رشد کودک

0/66

31

داشــتن مرکز یادگیری شبیهســازی و آموزشی
مهارتی و فنی با ادارة مربیان متخصص

0/61

32

ارائة محیطی امن ،مراقب و فراگیری برای کودک
بهعنوان شخصی منحصربهفرد

0/59

33

داشتن کتابخانة ویژة کودک و مربی و اولیا

0/48

66

ارزیابی از پیشرفت کودکان برای تحقق کیفی و
کمی اهداف آموزشی

0/75

67

تمرکــز بر ارائــة الگوهــای مناســب ارزیابی از
فرایندهای یاددهی یادگیری در مرکز

0/83

68

برخورد مؤثر مســئوالن باالدســتی با والدین و
کارکنان مرکز

0/82

69

مراقبــت کیفی کودک بــرای خانوادهها ازطریق
تحقیقات ،خدمات و حمایتهای ویژه

0/77

70

داشتن پوشه کار و چکلیست روزانه از ثبت وقایع 0/64
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جدول ( .5ادامه)

مدیریت منابع انسانی

آموزش و تربیت نیروی انسانی
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رویکرد

عامل
مرتبة اول

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

مقدار
ویژه

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

2/305

2/562

1/834

2/037

معرف

بار
عاملی

7

طراحی ســازوکارهای الزم بــرای جذب نیروی
توانمند و شایسته

0/69

8

برخــورداری مربی از تحصیالت دانشــگاهی در
حیطههای تخصصی

0/72

9

ایجاد نگرش الزم در مربیان بهمنظور تســلط به
فنون معلمی و داشتن تجربه

0/75

10

بسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوریهای
نوین (سختافزاری و نرمافزاری)

0/47

11

ایجاد دانش ،توانایی و مهارتهای رهبری و شغلی
و فنی در مربیان

0/68

12

آموزش مســتمر نیروی انســانی بــا کارگاههای
آموزشی و علمی با رویکرد کاربردی

0/67

13

توانایــی تجزیهوتحلیل مســائل و دانش حقوق
0/60
کودک

14

تالش برای ایجاد انگیزة مربیان ،افزایش رضایت
شغلی ،امنیت و ثبات شغلی

0/62

15

برخورداری مربی از توانایی خودمدیریتی ،تفکر
سیستمی و ارتباط علمی و پژوهشی

0/57

16

تأکید بر شایستهساالری و رعایت استانداردها در
گزینش کارکنان

0/78

17

توانمندســازی مربیــان در بهرهگیری از شــیوة
تدریس متنوع در فرایند آموزشی و پرورشی

0/73

18

برخــورداری مربی از احترام حرفــهای در میان
جامعه ،همکاران و اولیا

0/65

19

برخورداری از شورای آموزشی مربیان با راهاندازی
گروههای تخصصی علمی

0/81

20

لزوم توجه به شورای اولیا و مربیان

0/80

21

اســتفاده از استادان دانشگاهی برای همکاری در
شورای تخصصی

0/78

22

بررسی هوشــمندانة تجارب کودک در فضاهای
یادگیری

0/36

66/920
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جدول ( .5ادامه)
رویکرد

عامل
مرتبة اول

مقدار
ویژه

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

مدیریت منابع انسانی
بعد ساختاری ارتباطی

راهبردی
برنامة ُ

1/324

1/471

74/403

مشارکت اولیا

ارزیابی از عملکرد کارکنان

1/603

1/781

72/932

1/191

1/323

75/726

معرف

بار
عاملی

34

طراحی نظام ارزیابی از عملکرد و آگاهیهای فنی
و تخصصی مربیان

0/53

35

ارزیابی از توانایی مربیان در فعالیت آموزشــی و
پرورشی و قابلیتهای فردی مربی

0/56

36

تالش ارزیابان برای توســعة فرهنگ موفقیت و
داشتن انتظارات باال از مربیان

0/54

37

برقراری ارتباط برون و درونســازمانی مناســب
ازسوی اولیا و مربیان

0/52

38

ِ
مدیریت عملکرد بر اساس عملکرد
توســعة نظام
کارکنان و ارائة پاداش مناسب

0/53

39

تنظیم استاندارد برای برنامههای مبتنی بر ارزیابی
نتایج و توسعه و پیادهسازی آنها

0/68

40

تجزیهوتحلیل عملکرد آموزشی مدرسه بهصورت
ماهیانه و دورهای

0/74

41

توانایی مربی در مشاهدهگری و تشخیص بهموقع 0/75

42

فراهمنمودن زمینة پاســخگویی در برابر والدین
کودکان پیشدبستانی

0/70

43

مقیدبودن مربی به پاسخگویی به خواستة منطقی
ذینفعان (کودکان ،اولیا و غیره)

0/46

44

داشتن چشمانداز روشن و شفاف و قابل دستیابی
در زمان موردنظر

0/60

45

فراهمنمودن بیانیة ارزشهایِ در راستای اهدافِ
تعیینشده

0/82

46

وجود مأموریت در مرکز

0/80

47

داشتن فلســفة وجودی برای رسیدن به رشد و
توسعة پایدار

0/75

48

ِ
فرهنگ ســازمانی مبتنی بــر تعاون و
ترویــج
همکاری میان مربی و والد

0/32

49

تقویت قابلیــت عاطفی و فردی مربی در خدمت
0/43
به والدین
شمارة ë 79
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جدول ( .5ادامه)
رویکرد

عامل
مرتبة اول

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

بعد ساختاری ارتباطی

پژوهش

مشارکت اولیا

1/191

1/323

75/726

1/177

1/308

77/034

وظایف مدیریت

158

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

مقدار
ویژه

1/069

1/188

78/222

معرف

بار
عاملی

50

افزایــش آگاهیهــای والدیــن از اهــداف دورة
پیشدبستانی

0/65

51

اجرای برنامة آشنایی اولیا با فعالیتها و مربیان

0/61

52

مشــارکتدادن اولیــا در تصمیمگیــری و
سیاستگذاری آموزشی

0/53

53

همکاری اولیا در فعالیتهای آموزشی و تربیتی و
رفع کاستیهای مالی

0/56

54

افزایــش همکاری اولیــا با فراهمکــردن زمین ة
استقالل فکری در راستای برنامهها

0/57

55

فراهمکردن بســتر برای نمایش خدمت خالصانة
اولیا با اهداف مرکز

0/60

56

اختصاص بودجة مناســب اجرای پژوهش برای
تهیه و تدوین استاندارهای آموزشی

0/63

57

توجه به تحقیق برای بهبود فرایندهای آموزشی و
الگوبرداری از کشورهای دیگر

0/70

58

ایجاد و نشــر دانش مبتنی بر تحقیق با ارتباطات
0/76
بینالمللی و کسب تجربه از دیگران

59

ایجــاد فرصتهایی برای تولیــد علم و فناوری و
حضور در پروژههای کارآفرینی

0/71

60

ایجاد فرصت تحصیل رایگان با استاندارد آموزشی
و حمایت از کودک و خانوادة او

0/73

61

سیاستگذاری و شیوههای مدیریت منابع انسانی
و تأمین منابع مالی

0/77

62

برخــورداری هیئتمدیره به اختیار عمل و اقتدار
معنوی برای هزینهکر ِد منابع موجود

0/73

63

توسعة باورهای مشترک کارکنان و مدیریت برای
0/59
ایجاد فرهنگ رشددهنده در کودک

64

توســعة نظــام مالــی و بودجهریزی بــا رعایت
استانداردها و نظارت بر منابع مالی

0/42

65

تــاش برای توســعة نظام آمــوزش اخالقی در
مدرسه

/39
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در این جدول ردیفهای  11به بعد به دلیل اینکه مقدار ویژة 36آنها کمتر از  ۱بود حذف شده است.
یازده مؤلفهای که مقدار ویژة بزرگتر از  1دارند فقط  78/222درصد از واریانس کل را برآورد میکنند
که برای  11مؤلفه مقدار مناســبی است .هرچه این مقدار به  100نزدیکتر باشد ،تفسیر تعداد عاملها
بهتر صورت میگیرد .با توجه به بارهای عاملی باالتر  0/3مادههای آزمون ،و با لحاظكردن این نكته كه
تعداد مادهها در هر عامل برای نگهداشتن آن عامل از اهمیت برخوردارند و با استناد به اینكه در هر عامل
حداقل  5ماده باقی مانده است ،میتوان ساختار عاملها را باثبات و غیرشكننده دانست (بشلیده،1393 ،
ص .)353 .هرچند باید عامل پژوهش و گروههای تخصصی را بااحتیاط تفسیر کرد.
جدول  .6مؤلفههای اصلی و فرعی بُعد برنامهریزی درسی
معرف

مفاهیم

اهداف آموزشی
برنامه-ریزی آموزشی و فرهنگی

Q_1

لزوم توجه به افزایش دانش و اطالعات کودکان

Q_2

توجه به رشد و پرورش خالقیت ،نوآوری و قدرت تحلیل در کودکان

Q_3

توجه به پرورش مهارتهای زندگی و اجتماعی کودکان برای ادارة بهتر جامعه

Q_4

توجه به ایجاد بینش و نگرش اشتغالزایی و کارآفرینی در کودکان

Q_5

توجه به توان خودراهبری کودک و فراهمکردن فرصت تمرین رهبری در ادارة خود و جامعه

Q_6

توسعة مهارتهای خودارزیابی کودکان و خودکنترلی در انجامدادن وظایف

Q_23

تمرکز بر فرایند یاددهی و یادگیری و رشد و توسعة کودک در مرکز

Q_24

نحوة عینیسازی مفاهیم دروس با تأکید بر شیوههای متنوع تدریس و مدیریت کالس

Q_25

انجامدادن فعالیت آموزشی با رعایت اصل تکریم و احترام همهجانبه به کودک

Q_26

توجه به فضاسازی فرهنگی مرکز با ایجاد فضای مناسب برای برنامههای هنری و تربیتی

Q_27

آموزش مهارتهای ارتباطی ،تفکر انتقادی و خالقیت و فلسفة کودک

Q_28

برگزاری اوقات فراغت و استفادة صحیح از آن

Q_29

تعریف محتوا و تعیین روشهای انتقال مفاهیم آموزشی

Q_30

طراحی بستههای آموزشی ویژة اولیا بهمنظور درگیری اولیا با یادگیری و رشد کودک

Q_31

داشتن مرکز یادگیری شبیهسازی و آموزشی مهارتی و فنی با ادارة مربیان متخصص

Q_32

ارائة محیطی امن ،مراقب و فراگیری برای کودک بهعنوان شخصی منحصربهفرد

Q_33

داشتن کتابخانة ویژة کودک و مربی و اولیا
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جدول ( .6ادامه)
معرف

مفاهیم
ارزیابی از پیشرفت تحصیلی کودکان

Q_66

تدوین شیوههای نوین ارزیابی از پیشرفت کودکان برای تحقق کیفی و کمی هدف آموزشی

Q_67

تمرکز بر ارائة الگوهای مناسب ارزیابی از فرایندهای یاددهی یادگیری در مرکز

Q_68

برخورد مؤثر مسئوالن باالدستی با والدین و کارکنان مرکز

Q_69

مراقبت از کودک باکیفیت باال برای همه خانوادهها ازطریق تحقیقات ،خدمات و حمایتهای ویژه

Q_70

داشتن پوشة کار و فهرست روزانه از ثبت وقایع

عاملی بُعد برنامهریزی درســی بهصورت الگوی عاملی سلسلهمراتبی (مرتبة دوم) تدوین شد.
الگوی
ِ
برآوردهای مربوط به این الگو شــامل شاخصهای اعتبار و پایایی و بارهای عاملی مؤلفهها و معرفها در
شکل  ۱گزارش شده است.

اهداف
آموزشی

اجرای
برنامه

برنامهریزی
درسی

ارزیابی از
پیشرفت

دوم بُعد برنامهریزی درسی
شکل  .1الگوی عاملی مرتبة ِ
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در شکل  1رویکرد برنامهریزی درسی بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها
عاملی ،0/76
را داشــته است .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلف ة اهداف آموزشی با بار
ِ
عاملی  ،0/75و مؤلفة ارزیابی از پیشرفت تحصیلی کودکان با
مؤلف ة برنامهریزی آموزشی و فرهنگی با بار
ِ
عاملی  0/58بیشترین میزان بار عاملی و بیشترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها را داشتند.
میزان بار
ِ
جدول  .7شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد برنامهریزی درسی
اعتبار همگرا
مفاهیم

میانگین واریانس
استخراجی

اعتبار ممیز
فورنل و
الرکر

بارهای عاملی
متقاطع

پایایی
HTMT

آلفای

پایایی

کرونباخ

ترکیبی

اهداف آموزشی

0/53

تأیید

0/71

0/81

برنامهریزی آموزشی و فرهنگی

0/50

تأیید

0/80

0/85

ارزیابی از پیشرفت تحصیلی کودکان

0/58

تأیید

0/82

0/87

برحسب مستندات جدول  ،7شاخصهای اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز
ترکیبی گویای دقت
مؤلفههای برنامهریزی درســی دارند .مقادیر ضریــب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد
ْ
اندازهگیریِ باالی ابزار ســنجش مؤلفههای مربوط به این بعد و بهعبارتدیگر پایابودن ابزار مربوط به آن
است .مقادیر باالی  0/70برای بُعد برنامهریزی درسی به معنای قابلیت اعتماد اندازهگیری تفسیر میشود.
جدول  .8برآورد مقادیر بارهای عاملی مؤلفهها و معرفهای بعد برنامهریزی درسی
مفاهیم

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

اهداف
آموزشی

0/76

25/70

0/001

معرف

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

1_Q

0/74

22/15

0/001

2_Q

0/76

28/35

0/001

3_Q

0/78

34/47

0/001

4_Q

0/78

37/43

0/001

5_Q

0/34

4/81

0/001

6_Q

0/40

6/88

0/001
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جدول ( .8ادامه)
مفاهیم

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

برنامهریزی
آموزشی و فرهنگی

0/75

13/96

0/001

ارزیابی از پیشرفت
تحصیلی کودکان

0/58

6/96

0/001

معرف

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

23_Q

0/60

15/11

0/001

24_Q

0/56

12/38

0/001

25_Q

0/61

17/12

0/001

26_Q

0/60

13/41

0/001

27_Q

0/42

7/89

0/001

28_Q

0/71

26/89

0/001

29_Q

0/59

15/49

0/001

30_Q

0/66

23/94

0/001

31_Q

0/61

16/33

0/001

32_Q

0/59

9/53

0/001

33_Q

0/48

8/93

0/001

66_Q

0/75

24/71

0/001

67_Q

0/83

41/47

0/001

68_Q

0/82

35/12

0/001

69_Q

0/77

25/59

0/001

70_Q

0/64

14/56

0/001

مقادیر برآوردشده نشاندهندة این است که بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و معرفهای برنامهریزی
درسی وضعیت مطلوبی دارند .بار عاملی گویههای اوقات فراغت ( ،)0/71آموزش اولیا ( ،)0/66اصل تکریم
و احترام به کودکان ( ،)0/61و مرکز یادگیری شبیهسازیشــده ( )0/61بیشــترین بار عاملی را به خود
سنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد.
اختصاص دادهاند .درنتیجه ،میتوان گفت ابزار
ِ
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جدول  .9مؤلفهها و معرفهای بعد مدیریت منابع انسانی
مفاهیم

آموزش
و تربیت نیروی
انسانی

معرف
7_Q

طراحی سازوکارهای الزم برای جذب نیروی توانمند و شایسته

8_Q

برخورداری مربی از تحصیالت دانشگاهی و تخصصی آموزشوپرورش روانشناسی رشد کودک و غیره

9_Q

ایجاد نگرش الزم در مربیان بهمنظور تسلط مربی به فنون معلمی و تجربة آموزش پیشدبستانی

 10_Qبسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوریهای نوین (سختافزاری و نرمافزاری)
 11_Qایجاد دانش ،توانایی و مهارتهای رهبری و شغلی و فنی و کار گروهی در مربیان
 12_Qآموزش مستمر نیروی انسانی ازطریق برگزاری کارگاه آموزشی و علمی کاربردی مرتبط با کودک
 13_Qتوانایی تجزیهوتحلیل مسائل و دانش حقوق کودک
ن و افزایش رضایت شغلی ،امنیت و ثبات و مزایای شغلی
 14_Qتالش برای ایجاد انگیزه در مربیان و ارتقای آ 

شایستگیهای
حرفهای

 15_Qبرخورداری مربیان از توانایی خودمدیریتی ،تفکر سیستمی و ارتباطات علمی و پژوهشی
 16_Qتأکید بر شایستهساالری و رعایت استانداردها در گزینش کارکنان
 17_Qتوانمندسازی مربیان در بهرهگیری از شیوة تدریس متنوع در فرایند آموزشی و پرورشی
 18_Qبرخورداری مربی از احترام حرفهای در میان جامعه ،همکاران و اولیا
 19_Qبرخورداری از شورای آموزشی مربیان با راهاندازی گروههای تخصصی علمی در مرکز

گروههای
تخصصی

 20_Qلزوم توجه به شورای اولیا و مربیان
 21_Qاستفاده از استادان دانشگاهی برای همکاری در شورای تخصصی
 22_Qبررسی هوشمندانة تجارب کودکان در فضاهای یادگیری
 34_Qطراحی نظام ارزیابی از عملکرد و آگاهیهای فنی و تخصصی مربیان
 35_Qارزیابی از توانایی مربیان در فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعة قابلیتهای فردی و شخصی
 36_Qتالش ارزیابان برای توسعة فرهنگ موفقیت و داشتن انتظارات باال از مربیان

ارزیابی از
عملکرد
کارکنان

 37_Qبرقراری ارتباط برون و درونسازمانی مناسب ازسوی اولیا و مربیان
 38_Qتوسعة نظام مدیریت عملکرد بر اساس عملکرد کارکنان و ارائة پاداش مناسب
 39_Qتنظیم استاندارد برای برنامههای مبتنی بر ارزیابی نتایج و توسعه و پیادهسازی آنها
 40_Qتجزیهوتحلیل عملکرد آموزشی مدرسه بهصورت ماهیانه و دورهای
 41_Qتوانایی مربی در مشاهدهگری و تشخیص بهموقع
 42_Qفراهمنمودن زمینة پاسخگویی در برابر والدین کودکان پیشدبستانی
 43_Qمقید بودن مربیان به پاسخگویی به خواستههای منطقی ذینفعان (کودکان ،اولیا و غیره)
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الگوی عاملی بعد مدیریت منابع انسانی بهصورت الگوی عاملی سلسلهمراتبی (مرتبة دوم) تدوین شد.
برآوردهای مربوط به این الگو شــامل شاخصهای اعتبار و پایایی و بارهای عاملی مؤلفهها و معرفها در
شکل  ۲و جداول  ۱۰و  ۱۱گزارش شده است.

گروههای
تخصصی

تربیت
نیروی انسانی

مدیریت
منابع انسانی

ارزیابی
عملکرد

شایستگی
حرفهای

شکل  .2الگوی عاملی مرتبة دوم ب ُعد مدیریت منابع انسانی

عاملی  0/93بیشــترین بار عاملی را دارد.
بر اســاس شــکل  ،2رویکرد مدیریت منابع انسانی با بار
ِ
مؤلفههــای مربوط به این رویکرد ،یعنی بعد آموزش و تربیت نیروی انســانی بــا بار عاملی  ،0/82بعد
شایستگیهای حرفهای با بار عاملی  ،0/79گروههای تخصصی با بار عاملی  ،0/74و بعد ارزیابی از عملکرد
کارکنان با بار عاملی  0/67بیشترین بار عاملی بودند که نشان از قدرت تبیینکنندگی باالی واریانسها
داشتند.
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جدول  .10شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد مدیریت منابع انسانی
اعتبار همگرا
مفاهیم

آموزش و تربیت
نیروی انسانی

شایستگیهای
حرفهای

گروههای
تخصصی

ارزیابی از

عملکرد کارکنان

اعتبار ممیز

میانگین واریانس
استخراجی

بارهای عاملی
متقاطع

فورنل
و الرکر

پایایی
آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

0/51

تأیید

0/78

0/84

0/50

تأیید

0/70

0/80

0/52

تأیید

0/70

0/79

0/50

تأیید

0/81

0/85

HTMT

جدول باال نتیجه میگیریم که شاخصهای اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت
با توجه به مقادیر
ِ
اعتبار همگرا و ممیز مؤلفههای مدیریت منابع انســانی دارنــد و مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت
اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازهگیریِ باالی ابزار ســنجش مفاهیم مربوط به این بُعد و بهعبارتدیگر
پایابودن ابزار مربوط به آن است.
جدول  .11برآورد مقادیر بارهای عاملی مؤلفهها و معرفهای بعد مدیریت منابع انسانی
مفاهیم

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

آموزش و تربیت
نیروی انسانی

0/82

32/67

0/001

معرف

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

7_Q

0/69

23/37

0/001

8_Q

0/72

28/04

0/001

9_Q

0/75

34/36

0/001

10_Q

0/47

8/13

0/001

11_Q

0/68

21/16

0/001

12_Q

0/67

19/13

0/001

13_Q

0/60

13/56

0/001
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جدول ( .11ادامه)
مفاهیم

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

شایستگیهای
حرفهای

0/79

38/84

0/001

گروههای
تخصصی

0/74

29/69

0/001

ارزیابی از
عملکرد کارکنان

0/67

13/11

0/001

معرف

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

14_Q

0/62

14/70

0/001

15_Q

0/57

9/86

0/001

16_Q

0/78

31/74

0/001

17_Q

0/73

21/45

0/001

18_Q

0/65

17/42

0/001

19_Q

0/81

42/64

0/001

20_Q

0/80

23/22

0/001

21_Q

0/78

23/28

0/001

22_Q

0/36

4/74

0/001

34_Q

0/53

12/06

0/001

35_Q

0/56

11/92

0/001

36_Q

0/54

9/13

0/001

37_Q

0/52

8/40

0/001

38_Q

0/53

8/45

0/001

39_Q

0/68

16/81

0/001

40_Q

0/74

29/02

0/001

41_Q

0/75

27/68

0/001

42_Q

0/70

18/90

0/001

43_Q

0/46

7/56

0/001

مقادیر برآوردشــده در جدول  11نشــاندهندة این اســت که بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و
ِ
وضعیت مطلوبی دارند .بهعبارتدیگر ،همبستگی این بعد با مؤلفهها و
معرفهای مدیریت منابع انسانی
معرفهای مربوط به این مؤلفهها در حد متوســط به باال برآورد شده است .درنتیجه ،میتوان گفت ابزار
سنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد.
ِ
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جدول  .12مؤلفهها و معرفهای بعد ساختاری ارتباطی
مفاهیم

برنامة
راهبردی

مشارکت
اولیا

تحقیق و
پژوهش

وظایف م
دیریت

معرف
44_Q

داشتن چشمانداز روشن و شفاف و قابل دستیابی در زمان موردنظر

45_Q

فراهمنمودن بیانیة ارزشها در راستای اهداف تعیینشده

46_Q

وجود مأموریت در مرکز

47_Q

داشتن فلسفة وجودی برای رسیدن به رشد و توسعة پایدار

48_Q

ِ
فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعاون و همکاری میان مربی و والد
ترویج

49_Q

تقویت مسئولیتپذیری برای ایفای وظایف محوله در خدمت به والدین

50_Q

افزایش آگاهیهای والدین از اهداف دورة پیشدبستانی

51_Q

اجرای برنامة آشنایی اولیا با فعالیتها و مربیان

52_Q

مشارکتدادن اولیا در تصمیمگیری و سیاستگذاری آموزشی

53_Q

همکاری اولیا در فعالیتهای آموزشی و تربیتی و رفع کاستیهای مالی

54_Q

آمادگی اولیا با فراهمکردن زمینة بروز استقالل فکری در برنامههای مرکز

55_Q

فراهمکردن بستر برای نمایش خدمت خالصانة اولیا با اهداف مرکز

56_Q

بودجة مناسب اجرای پژوهش برای تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی

57_Q

توجه به تحقیق برای بهبود فرایند آموزشی و الگوبرداری از کشورها

58_Q

ایجاد و انتشار دانش مبتنی بر تحقیق بینالمللی با کسب تجربه از دیگران

59_Q

ایجاد فرصت برای تولید علم و فناوری و پروژة صنعتی و کارآفرینی

60_Q

ایجاد فرصت تحصیل رایگان با استانداردهای آموزشی مبتنی بر یادگیری

61_Q

سیاستگذاری و مدیریت منابع انسانی و تأمین سالمت و امنیت

62_Q

اختیار عمل و اقتدار معنوی و توجه به منابع موجود و مسئولیتپذیری

63_Q

توسعة باورهای مشترک کارکنان و مدیریت برای ایجاد فرهنگ توسعه

64_Q

تأمین و توسعه و نظارت بر منابع مالی و بودجهریزی با رعایت استانداردها

65_Q

تالش برای توسعة نظام آموزش اخالقی در مدرسه

الگوی عاملی بعد ســاختاری ارتباطی بهصورت الگوی عاملی سلسلهمراتبی (مرتبة دوم) تدوین شد.
برآوردهای مربوط به این الگو شــامل شاخصهای اعتبار و پایایی و بارهای عاملی مؤلفهها و معرفها در
شکل  ۳و جداول  ۱۳و  ۱۴گزارش شده است.
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استراژی

پژوهش

بعد ساختاری
و ارتباطی

مشارکت اولیا

وظایف مدیریت

شکل  .3الگوی عاملی مرتبة دوم بُعد ساختاری ارتباطی

عاملی  0/47بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت
بر اساس شکل  ،3رویکرد ساختاری ارتباطی با بار
ِ
تبیینکنندگی واریانسها را داراست .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلفة برنامة راهبردی
عاملی
عاملی  ،0/65مؤلفة تحقیق و پژوهش با میزان بار
عاملی  ،0/54مشــارکت اولیا با میزان بار
با بار
ِ
ِ
ِ
 ،0/72و مؤلفة وظایف مدیریت  0/76بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها را
به خود اختصاص دادند.
جدول  .13شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد ساختاری ارتباطی
اعتبار همگرا
مفاهیم

168

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

برنامة راهبردی

0/56

تأیید

0/74

0/83

مشارکت اولیا

0/50

تأیید

0/70

0/76

تحقیق و پژوهش

0/52

تأیید

0/72

0/79

وظایف مدیریت

0/51

تأیید

0/71

0/78
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میانگین واریانس
استخراجی

اعتبار ممیز
فورنل
و الرکر

بارهای عاملی
متقاطع

پایایی
HTMT
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با توجه به مقادیر جدول ،شــاخصهای اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز
مؤلفههای ســاختاری ارتباطی دارند .مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت
اندازهگیریِ باالی ابزار سنجش مؤلفههای مربوط به این بعد و بهعبارتدیگر پایابودن ابزار مربوط به آن است.
جدول  .14مقادیر بارهای عاملی مؤلفهها و معرفهای بعد ساختاری ارتباطی
مفاهیم

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

برنامة راهبردی

0/54

8/60

0/001

مشارکت اولیا

0/65

13/35

0/001

تحقیق و پژوهش

0/74

23/72

0/001

وظایف مدیریت

0/76

22/55

0/001

معرف

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

44_Q

0/60

8/51

0/001

45_Q

0/82

33/44

0/001

46_Q

0/80

28/04

0/001

47_Q

0/75

22/89

0/001

48_Q

0/32

3/19

0/001

49_Q

0/43

4/30

0/001

50_Q

0/65

8/83

0/001

51_Q

0/61

8/46

0/001

52_Q

0/53

5/37

0/001

53_Q

0/56

7/80

0/001

54_Q

0/57

8/29

0/001

55_Q

0/60

8/96

0/001

56_Q

0/63

11/85

0/001

57_Q

0/70

15/53

0/001

58_Q

0/76

19/76

0/001

59_Q

0/71

18/14

0/001

60_Q

0/73

22/69

0/001

61_Q

0/77

25/55

0/001

62_Q

0/73

21/75

0/001

63_Q

0/59

11/46

0/001

64_Q

0/42

5/40

0/001

65_Q

0/39

5/51

0/001
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مقادیر برآوردشــده در جدول باال نشــاندهندة این اســت که بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و
معرفهایِ ســاختاری ارتباطی وضعیت مطلوبی دارند .بهعبارتدیگر ،همبســتگی این بعد با مؤلفهها و
معرفهای مربوط به این مؤلفهها در حد متوسط به باال برآورد شده است .درنتیجه ،میتوان بیان داشت
ســنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد .با جمعبندی مطالعات و رویکرد اساسی معطوف به الگوی
ابزار
ِ
مراکز پیشدبســتانی ،بهخصوص الگوهای مدارس کســبوکار در مراکز پیشدبستانی ،برحسب مقادیر
بهدستآمده میانگین بعد مدیریت منابع انسانی و مؤلفههای آن باالتر از حد متوسط برآورد شده است.
بهعبارتدیگــر ،نمونة آماری پژوهش نقش مدیریت منابع انســانی و مؤلفههای آن در برنامههای نظام
آموزشی را باالتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند .بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و معرفهای برنامهریزی
سنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد .بر اساس
درسی وضعیت مطلوبی دارند .بنابراین میتوان گفت ابزار
ِ
نتایج حاصلشــده از میان رویکردها ،رویکرد برنامهریزی درســی بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت
تبیینکنندگی واریانسها را داشــته اســت .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلفة اهداف
عاملی  0/76و مؤلفة برنامهریزی آموزشــی و فرهنگی با بار عاملی  0/75و مؤلفة ارزیابی
آموزشــی با بار
ِ
از پیشــرفت تحصیلی کودکان با میزان بار عاملی  0/58بیشــترین میزان بار عاملی و بیشــترین قدرت
تبیینکنندگی واریانسها را داشتند .معناداربودن آنها تأییدکنندة توأمان این مؤلفهها در الگوی مفهومی
پیشدبستانی و رویکرد برنامهریزی درسی درزمینة پیشدبستانی است .رویکرد مدیریت منابع انسانی با
بار عاملی  0/93بیشترین بار عاملی را داشته است و مؤلفههای مربوط به این رویکرد ،بُعد آموزش و تربیت
نیروی انسانی با بار عاملی  ،0/82بعد شایستگیهای حرفهای با بار عاملی  ،0/79گروههای تخصصی با بار
عاملی  ،0/74و بعد ارزیابی از عملکرد کارکنان با بار عاملی  0/67بیشترین بار عاملی بودند که نشان از
قدرت تبیینکنندگی باالی واریانسها را داشتند .همچنین هر چهار مؤلف ْه توأمان بهعنوان عامل الگوی
مفهومی پیشدبستانی تأیید شدند و تأثیر رویکرد آموزش و تربیت نیروی انسانی در این الگو در مطالعات
نظری به تأیید رســیده اســت .اهمیت توجه به این مؤلفهها را باید در مطالعات انجامشدة پژوهشگران
جســتوجو کرد که هدف فراموششــدة مراکز ارتقای یاددهی و یادگیریِ اثربخش است .در مؤلفههای
درونی مدیریت منابع انسانی ،مؤلفة آموزش و تربیت نیروی انسانی بیشترین جایگاه را نشان داده است و
با یافتههای پژوهشی نیز سازگاری باالیی دارد .نتایج پژوهش معتبر حاکیاز همبستگی باال میان آموزش
و تربیت نیروی انسانی و بهبود مؤثر در فرایند آموزش و تربیت نیروی انسانی است .بعدازاین دو رویکرد،
رویکر ِد ســاختاری ارتباطی با بار عاملی  0/47بیشــترین بار عاملی و بیشــترین قدرت تبیینکنندگی
واریانسها را داشته است .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلف ة برنامة راهبردی با بار عاملی
 ،0/54مشارکت اولیا با میزان بار عاملی  ،0/65مؤلف ة پژوهش با میزان بار عاملی  ،0/72و مؤلفة وظایف
مدیریت با  0/76بیشــترین بار عاملی و بیشــترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها را داشتند .طراحی
ســازوکارهای الزم برای جذب نیروی توانمند و شایسته ،برخورداری از تحصیالت دانشگاهی با تأکید بر
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شایستهساالری و رعایت استانداردها در گزینش کارکنان ،تسلط مربی به فنون معلمی و داشتن تجربه
درزمینة آموزش پیشدبستانی ،بسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوریهای نوین (سختافزاری و
نرمافزاری) ،ایجاد دانش ،توانایی و مهارتهای رهبری و شــغلی و فنی و کار گروهی در مربیان ،آموزش
مستمر نیروی انسانی ازطریق برگزاری کارگاههای آموزشی و علمی با رویکرد کاربردی مرتبط با آموزش
تدریس متنوع در فرایند آموزشی و پرورشی ،توانایی
کودک ،توانمندسازی مربیان در بهرهگیری از شیوة
ِ
تجزیهوتحلیــل مســائل و دانش حقوق کودک ،تالش بــرای ایجاد انگیزه در مربیــان و ارتقای آنها و
توجه و اهتمام به افزایش رضایت شــغلی ،امنیت و ثبات و مزایای شغلی ،برخورداری مربیان از توانایی
خودمدیریتی ،تفکر سیستمی و ارتباطات علمی و پژوهشی در اجرای فعالیتهای مرکز ،برخورداری مربی
از احترام حرفهای در میان جامعه ،همکاران و اولیا از جدیترین مســائل در بُعد مدیریت منابع انســانی
اســت .در بررسی مؤلفههای مرتبط با بُعد ساختاری ارتباطی ،میزان تأثیر مربوط به این مؤلفهها ترویج
ِ
فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعاون و همکاری میان مربی و والد ،افزایش آگاهیهای والدین از اهداف دورة
پیشدبستانی ،مشارکتدادن اولیا در تصمیمگیری و سیاستگذاری آموزشی و رفع کاستیهای مالی ،و
فراهمکردن زمینههای بروز استقالل فکری در راستای برنامههای مرکز و افزایش همکاریهای خود برای
نمایش خدمت خالصانة اولیا با اهداف مرکز اســت .با جمعبندی موارد ذکرشده و با سادهسازی الگوهای
ساختاری ارائهشده ،الگوی نهایی برای نظام پیشدبستانی کشور در شکل زیر ارائه میشود.
برنامهریزی
درسی

مدیریت
منابع انسانی

مدل مفهومی مدارس
کسب و کار در مراکز
پیشدبستانی

ساختار ارتباطی

شکل  .4الگوی مفهومی برای نظام پیشدبستان
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400
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سؤال دوم :آیا الگوی مفهومی تدوینشده برای نظام پیشدبستانی کشور اعتبار دارد؟
برای نشاندادن اعتبارسنجی این الگو همچنین از دیدگاه استادان متخصص و  15نفر از خبرگان مدیریت
آموزشی ،آموزش ابتدایی و روانشناسی نیز استفاده شده و الگوی ارائهشده با قطعیت باال تأیید شده است.
برای نشاندادن این موضوع که الگوی ترسیمشده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینة تجربی پژوهش تا چه
اندازه با دادههای گردآوریشــده در این پژوهش انطباق دارد ،از شاخصهای اعتبار همگرا و اعتبار واگرای
بارهای عاملی متقابل و نیز بهمنظور بررسی اعتبار عاملی متغیرهای پژوهش و ابعاد آنها از شیوة تحلیل عاملی
تأییدی و شــاخصهای مربوط به اعتبار همگر ( 37میانگین واریانس استخراجی) 38و اعتبار ممیز( 39معیار
فورنل و الرکر ،40اعتبار واگرای بارهای عاملی متقابل 41و شاخص برآورد مقادیر معیار )42استفاده شده است.
جدول  .15شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش ابعاد مربوط به الگو
اعتبار همگرا
مفاهیم
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آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

اهداف آموزشی

0/53

تأیید

0/71

0/81

برنامهریزی آموزشی
و فرهنگی

0/50

تأیید

0/80

0/85

ارزیابی از پیشرفت
تحصیلی کودکان

0/58

تأیید

0/82

0/87

آموزش و تربیت
نیروی انسانی

0/51

تأیید

0/78

0/84

شایستگیهای
حرفهای

0/50

تأیید

0/70

0/80

گروههای تخصصی

0/52

تأیید

0/70

0/79

ارزیابی از عملکرد
کارکنان

0/50

تأیید

0/81

0/85

برنامة راهبردی

0/56

تأیید

0/74

0/83

مشارکت اولیا

0/50

تأیید

0/70

0/76

تحقیق و پژوهش

0/52

تأیید

0/72

0/79

وظایف مدیریت

0/51

تأیید

0/71

0/78
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نتایج بهدســتآمده از یافتههای پژوهشی مرتبط با ســؤال دوم میتوان نتیجه گرفت که چارچوب
ارائهشــده از پشتوانة نظری ،تجربی و اعتبار کافی برخوردار اســت .میتوان از این الگو بهمنزلة الگویی
بومی و تطبیقی در سطح کشور اســتفاده کرد .این الگو ،الگویِ اندازهگیری انعکاسی است كه ریشه در
نظریة آزمون کالسیک و روانسنجی دارد .این الگو شامل متغیرهای پنهانی است که نشان و نمود آنها
پیکان از متغیر پنهان (سازه) به ِ
ِ
سمت
جهت
با متغیرهای دیگر نشــان داده میشوند .در این نوع الگوها
ْ
متغیرهای مشاهدهشده است؛ یعنی ،فرض بر این است که اندازهگیریهای مشاهدهشد ْه تغییر در متغیر
پنهان را منعکس میکنند .بهعبارتدیگر ،تغییر در متغیر پنهان سبب تغییر در متغیرهای مشاهدهشده
میشود .در الگوهای انعکاسی باید همبستگی مثبت و نسبتاً باالیی میان متغیرهای مشاهدهشده وجود
داشته باشد كه این قاعده در الگوی حاضر حاكم است.

بحثو نتیجهگیری
کودکان پیشدبســــتانی ازطریق تعامل با دنیای واقعی و اکتشــافِ دست ْ
اول
سریعتر یاد میگیرند و مهارتهای شــناختی ،زبانی ،روانی-حرکتی ،و عاطفی خود
را توســعه میدهند .ایجاد محیط یادگیری غنی ،تدارک بازنمایی تجربههای بصری
آمادگی یادگیریِ آنان را افزایش میدهد تا
و امکان تجربة مســــتقیم و دســتاول
ِ
43
مهارتهای شناختی ،روانی-حرکتی ،و عاطفی خود را توسعه دهند (فلیر .)2015 ،
پژوهش حاضر در هریک از ابعاد و مؤلفههای مهم بحث
در ادامــه ،دربارة یافتههای
ِ
میشود:
 .۱آموزش و تربیت نیروی انسانی
توانمندسازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای الزم در کارکنان
برای اجرای سهم و مسئولیتی که در سازمان ،توأم با کارایی و اثربخشی ،به عهده
دارنــد .ﻣﺮﺑﯽ از اصلیترین اﺟﺰای ﻧﻈﺎم آموزشوپرورش ﭘﯿﺶ از دبســتان اﺳﺖ.
ﻣﺮﺑﯿﺎن زﺑﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ،ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ میتوانند تصمیمها و ﺗﻐﯿﯿﺮهای ﺑﻪوجودآمده
ِ
در ســازمانهای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ بــرای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،روزآﻣﺪی ،و ﮐﺎرآﻣﺪیِ
ﺧﻮد بهمنظــور ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت جامعة اﻣﺮوزی و پاســخگویی و
رویارویــی ﺑﺎ چالشهــای ﻓﺮاروی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮا ِ
ﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﺒﺪﯾﻞ کننــد
(رینولدز 44و همکاران .)2010 ،پرورش و رشــد کارکنان بهمنزلة سرمایة انسانی
در مدارس کسبوکار اهمیت بســیاری دارد و ﻣﺮﺑﯿﺎن بیشازپیش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درک
عمیقتــری از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
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و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آناند .بنابراین ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ فعالیتهای پیشدبســتان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ صالحیتهای حرفــهای ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زارعی و همکاران ( )1397و
اسمیت )2015( 45در بیان ویژگیهای مربیان پیشدبستانی اشاره میکنند که
مربیان با داشــتن ذهن خالق و منعطف میتوانند از امکانات و وسایل موجود در
پیشدبستانی به بهترین نحو استفاده كنند.
 .2فضای فرهنگی ـ تربیتی و هنری
یادگیری کودکان را برای کشف ،امتحان ،پرسش و پیشبینی،
طراحی محیط
ِ
ْ
46
بحث و بررسی و کشف اشتباهها و دستکاریهای ماهرانه آماده میکند (بروکر
و همکاران )2014 ،و محیط آموزشــی هیجانآوری را به وجود میآورد که نیاز
ذاتی کودک را برای یادگیری برآورده میکند (کوراَل ِک.)2004 ،47
مربیان باید برای ایجاد فضایِ باز مناسب و قابلدسترس ،فعالیتهای پُربازی،
و برای چیدن محیط مناسب آموزشی شایستگی الزم را داشته باشند و به اندازة
كافی خالقیت به خرج دهند (عبدالملکی و همکاران .)1397 ،مراکز آموزشی در
وسایل
محیط آموزشی خود باید فضای فیزیکی مناسبی فراهم کنند .همچنین از
ِ
بهروز و در تعداد مناسب بهره گیرند که در توسعه و رشد كودكان تأثیری حیاتی
دارند (پاپاتئودرو.)2010 ،48
 .3برنامهریزی درسی
محتوای درســی در مدارس کســبوکار کشــورهایِ موردمطالع ْه دانشها،
بینشها و تواناییهایی است که بهعنوان نظام آموزشی درصدد است تا فراگیران
را به آن تجهیز کند .محتوای درسی میتواند چنان طرحریزی شود که دانشآموز
را بهســمت نگرشی صحیح از محیط پیرامون سوق دهد .بااینکه الگوهای برنامة
درســی بهصورت یکپارچه بر بــازی تأکید میکنند ،شناســایی عوامل مؤثر بر
اثربخشــی آموزشــی میتواند کیفیت و کمیت یادگیری را در کودکان افزایش
دهد .یادگیری اولیه زمینههای مناسبی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
میآورد .آﻧﭽﻪ در ســنین اولیه و پیشدبســتانی آﻣﻮﺧﺘﻪ میشود ﭘﺎﻳﺪاری و دوام
درسی محتوایِ یک درس و مجموعهای
بیشتری دارد (مفیدی .)5 :1394 ،برنامة
ْ
از اهداف اجرایی اســت و تجربة طراحیشده برای یادگیری است که معلم قصد
دارد در پایــان درس فراگیر آن را بیامــوزد (بروک 50و همکاران2013 ،؛ بروکر و
همکاران.)2014 ،
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 .4ساختار سازمانی
ساختار ســازمانییکی از مؤلفههای مهم تشــکیلدهندة سازمان است که
بســیاری از اجزای آن را تحت تأثیر قرار میدهد و درعینحال خود نیز از محیط
شامل الگوهای تعاملی اعضای سازمان،
سازمان و عوامل محیطی تأثیر میپذیرد و
ِ
تخصصگرایی ،و جهتدهی به رفتار کارکنان است (الوانی و داناییفرد.)1396 ،
همچنین نماد قواعد ،مقررات ،خطمشیها ،جایگاهها ،نحوة ارتباطات در سازمان،
سلسلهمراتب ،توزیع قدرت و تفکیک بخشهای مختلف سازمان است (عباسی،
.)1397
 .5مشارکت اولیا
یکــی از مهمترین مبانی تحــول در
مدارس کســبوکار بهکارگیری الگویِ
ِ
مشــارکت اولیا با مربیان است .مشــارکت در برنامههای مدارس کسبوکار در
بخش پیشدبستان مختص نخبگان یا افراد سطح باالی مدرسه نیست ،بلکه اولیا
ش میدهند .افزایش مشارکت و توانمندسازی اولیا
برنامههای مرکز را بسیار گستر 
از عمدهترین اهداف اصلی و ارزشهای مدارس کســبوکار بوده است .مشارکت
نیرویی قدرتمند عملکرد فردی و ســازمانی را بهبود میبخشــد و سبب تقویت
آگاهی ،درک ،تعهد ،و تصمیمگیری میشــود .این موضوع بر سه ارزش بنیادی
تأکید میورزد :سهیمشــدن مردم در قدرت و اختیار ،نظارت مردم بر سرنوشت
خود ،و بازگشودن فرصتهای پیشرفت برای اولیا (توماس 51و همکاران.)2014 ،
مشارکت فرایندی توانمندساز است که موجب پویایی منابع و بهکارگیری متنوع
اجتماعی در تصمیمگیری ،درگیری مردم در گردآوری و تحلیل دادهها و اجرای
پروژهها میشود (نیازآذری و همکاران.)1393 ،
 .6وظایف هیئتمدیره
هیئتمدیره ،در مرکز پیشدبستانی در مدرسة کسبوکار ،مسئول مستقیم
کنترل و سازماندهی مدرســه و ناظر بر اجرای برنامههای آموزشی است .سهم
گویی شــفاف به ذینفعان ،مسئولیتپذیری ،کیفیت آموزش
هیئتمدیره پاسخ ِ
52
و مدیریت ســازمان اســت (راســل  .)2011 ،این هیئت در تدوین راهبردها،
ساختار ،خطمشــی ،ارزیابی از عملکرد ،حفاظت از ارزشهای اصلی و داراییها،
سیاستگذاری و برنامهریزی ،تأثیرگذاری اعضا بر اساس تنوع فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصــادی و اقلیتهای مذهبی و زنان ،تصمیمگیری و تعیین اهداف بلندمدت
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و احیای فعالیتهای پژوهشی (ا ِ ِرنبِرک 53و همکاران )2012 ،و هدایت راهبردی
مدرســه ،پایش و نظارت بــر عملکرد و پیشــرفت ،اخذ سیاســتهای نهادی
و مشــارکت خیریــن و توجه به بودجه و نظام مالی (نلســون ،)2004 ،54تأمین
ســامت و امنیت ،مدیریت بحران ،نظام مناسب و منطبق با روشهای قانونی و
نظارتی (هرمالین ،)2013 ،55و در برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی و تأمین
شامل
کارکنان مؤثر و کارآمد اســت .درنتیجه ،هیئتمدیره ویژگیهایی دارد که
ِ
اهداف ،56چشمانداز ،راهبردها ،اهداف اجرایی ،روشها 57و توانمندسازی مربیان و
کارکنان ،58مردمساالری و مشارکت 59و انگیزش بر اساس تعهد و اعتماد ،6بهبود
کیفیت درونی 61و پاسخگویی به سازمان ،62عملکرد و پاداش گروهی 63میشود و با
توجه به آنها میتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند (نادی و همکاران.)1398 ،
 .7برنامة راهبردی
چشــمانداز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آینــدهای واقعگرایانه ،بهوقوعپیوســته و ﺟﺬاب،
ﻓﻌﻠﯽ مدرســه و ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ
موفقیتآمیــز ،و مطلوبتر از وﺿﻌﯿﺖ ِ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ درواقــع ،ﺳﯿﻤﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از آﯾﻨﺪة
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .دوران کودکی دورانی سازنده است و پایة اکتشاف و عالیق شغلی،
ارزشها ،نگرشها و مهارتها در سالهای اولیة زندگی بنا میشود .بنابراین قطعاً
داشــتن نگاه روبهجلو از آینده ،گرفتن تصمیم برای مسیر شغلی در زندگی برای
ساختن آینده ،نگاهکردن به اطراف برای کشفکردن آینده و ایجاد خودکارآمدی
برای حلکردن مشــکالت از ابعاد اساسی رشد شغلی در گسترة زندگی است که
برای نخستینبار در کودکی ظاهر میشود (نیازآذری و همکاران.)1393 ،
 .8ارزیابی عملکرد
مراکز پیشدبستان در مدارس کسبوکار برای پیشرفت و رسیدن به اهداف
تعیینشدة شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارند .این آگاهی موجب میشود
کــه مربیان از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع شــوند و تمهیدات
الزم را برای بهرهوری بیشــتر و تالشهای اثربخش بهکار برند .نظارت و ارزیابی
و دوبارهنگری به برنامههای آموزشــی ،آمادهســازی و بهسازی فرایندها و توجه
فراوان به ارزشیابی برنامههای کلی ،دادن اطالعات به افرا ِد سازمان دربارة عملکرد،
تقویت باورها و توان افراد ،فرایند شناســایی ،مشاهده ،سنجش و بهبود عملکرد
انسانی در سازمان ،روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخورد
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مثبت و منفی از نتایج عملکرد در نحوة وظایف (رســولی و عیسیمراد،)1395 ،
ثبت نتایج حاصلشــده از سنجش و مقایسة رفتارهای عملکردی با معیارهای از
پیش تنظیمشده (استونهاوس )2011 ،64و فراهم آوردن اطالعات کافی درزمینة
روانی اطالعات مربوط به عملکرد
رفتار ،وظیفه ،عملکرد و افزایش توانمندیهایِ
ْ
توانایی افراد را در ارزیابی قابلیتهای عملکردیشان ارتقا میبخشد.

پیشنهادهای کاربردی

  éبه استناد یافتهها یکی از مؤلفههای بسیار مهم ،که تبیینکنند ه درصد باالیی از
واریانسهای الگوی مدارس کسبوکار در دورة پیشدبستانی بوده است ،مؤلفة
اهداف آموزشی است .بر همین اساس به مدیران و برنامهریزان پیشنهاد میشود
با تقویت و توجه به افزایش دانش و اطالعات کودکان و رشد و پرورش خالقیت،
نوآوری و قــدرت تحلیل آنها و پرورش مهارتهــای زندگی و اجتماعی برای
ادارة بهتر جامعه و با ایجاد بینش و نگرش اشتغالزایی و کارآفرینی به کودکان
برنامهریزی الزم را انجام دهند.
  éبه مســئوالن وزارت آموزشوپرورش پیشنهاد میشود با تدوین شیوههای نوین
ارزیابــی و با تقویت نقش مدیــران مراکز در ارائة الگوهای مناســب ارزیابی از
فرایندهای یاددهی و یادگیری ،ضمن توانمندسازی آنها ،زمینة تحقق سیاست
ارزیابی را از پیشرفت کودکان فراهم نمایند.
  éدر این پژوهش نشــان داده شــد که مؤلفههای مهمی چون افزایش آگاهیهای
والدین از اهداف دورة پیشدبســتانی ،مشــارکتدادن اولیا در تصمیمگیری و
سیاســتگذاری آموزشی ،استفاده از توانمندی فنی و تخصصی و غیره به شکل
خودجوش و قانونمند در جامعة اسالمی و در نظام آموزشی پیشدبستانی کشور
جهانی
وجود ندارد .لذا پیشــنهاد میشــود متولیان امر با بهرهمندی از تجارب
ْ
زمینة بومیسازی و عملیاتیکردن این مؤلفهها را بهمنظور بهبود فرایند آموزشی
و پرورشــی و افزایش تــوان خودراهبری کــودک و فراهمکردن فرصت تمرین
رهبــری در ادارة خود و جامعه در مراکز فراهــم کنند تا زمینه برای همکاری،
همفکری ،مشارکت و استفاده از تمام امکانات موجود ،همراه با خدمت خالصانة
اولیا ،در راستای اهداف آماده شود.
مربیان بر اســاس
  éدر تمامی کشــورهای موردمطالعه برای جذب و بهکارگیری
ْ
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شایستهســاالری و رعایت اســتانداردها ،گواهینامه حرفــهای ملی و مرتبط با
روانشناســی و آموزش مربی کودک و آموزش ابتدایی ارائه میشــود و اشتغال
در مراکز منوط به کســب این گواهینامه از این مرکز ملی اســت .لذا پیشنهاد
میشــود برای پایهگذاری گواهینامهای ملی-حرفهای ویــژة مدیران و مربیان
پیشدبستانی و مرکزی ملی برای مدیریت پیشدبستانی ،برای حرکت در مسیر
شایستهساالری در انتخاب مدیران پیشدبستانی ،اقدام شود.
   éپیشنهاد میشود مسئوالن آموزشوپرورش زمین ة ارتقای احترام حرفهای مربیان
را با طراحی ســازوکارهایی افزایش دهند و در ایجاد انگیزه در مربیان و ارتقای
شغلی مربیان به این امر
آنها ،افزایش رضایت شــغلی ،امنیت و ثبات و مزایای
ِ
توجه بیشتری داشته باشند.
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