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این پژوهش با هدف ارائة الگوی مفهومی مدارس کســب وکار برای نظام پیش دبستانی ایران انجام 
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چكيده:

مقدمه
بر اســاس آنچه در دســتورات دينی و قانون اساسی کشور بر آن تأکید شــده است، کودکان امروز 
ســرمايه های معنوی، معماران ســازندگی و آموزندگان دانش و پژوهش جامعه اند. انديشــمندان حوزة 
تعلیم وتربیت به تربیت کودکان توجه ويژه ای دارند و ســهم و تأثیر آموزش در موفقیت تحصیلِی آيندة 
دانش آموزان ازطرف پژوهشگران و سیاست گذاراِن آموزشی مهم است، به همین علت اولويت ها معطوف 
به آموزش در دوران کودکی است )لیسی يبل1، 2016(. سالم و ايمن بودن از ويژگی های اساسی محیِط 
يادگیرِی مطلوب برای کودکان اســت. حجم عظیمی از مطالعات نشــان دادند که آموزش و پرورش در 
پیش از دبستان میزان يادگیری و پیشرفت کودکان را بهبود می بخشد )دانکن و مگنسن2، 2013( و اکثر 
فرصت ها را برای رشد مهارت های فردی سالمت هر کودک فراهم می کند )محمدی فارسانی و همکاران، 
1397(. تقی پور و محمودی )1397( بیان می کنند که حضور در مهدکودک و دريافت خدمات آموزشِی 
باکیفیت در رشــد و تحول شناختی و زبانی کودکان تأثیر مثبت می گذارد. برنامة درسی برای کودکان 
فقط فراهم ســاختن مجموعه ای از تجارب يادگیرِی از پیش طراحی شــده نیست، بلکه بايد يک برنامة 
درســی پاسخ گو نیز باشد؛ برنامه ای آموزشی که اوالً، بر مشاهدة دقیق عالئق و نیازهای يکايک کودکان 
تأکید دارد و ثانیاً، محیطی برای يادگیری طراحی می کند که حامی يادگیرِی خودآغازگر کودک اســت 
)ســیماتوا3، 2010(. اما به رغم همة تالش ها، آموزش وپرورش ايران با تمرکز بر قدرت و اختیار در سطح 
باالی مديريت، ســاختار اداری وسیع، برنامه های متمرکز، قوانین و مقررات دست وپاگیر و ديوان ساالرانه 
موجب ناکارآمدی، فقــدان پويايی و انعطاف پذيری در برنامه ها، و نبود مديريت يکپارچه در ادارة مراکز 
پیش دبستانی شده است. کمبود نیروی انسانی و نبود مجوز برای استخدام نیروی متخصص، به رسمیت 
نشناختن مربیان پیش دبستانی ازســوِی نظام آموزشی، آشنانبودن مربیان با روان شناسی رشد کودک، 
تناسب نداشتن برنامه های اين دوره با نیازها و سطح توانايی کودکان )مفیدی، 1394(، کمبود اعتبار الزم 
هم ازجانِب بخش دولتی و هم بخش خصوصی، اســتقبال نکردن و مشــارکت نکردن برخی از والدين در 
آموزش ها، کیفیت پايیِن آموزش، طراحی نکردن محیط مناسب آموزشی با توجه به تفاوت های فردی و 
شــرايط فرهنگِی بومی کودکان، توجه نکردن به ويژگی های مراحل رشد و پرورش حواس و نبود نظارت 
کافی )فضلی، 1394( و فقدان آموزش های الزم به آن ها، چندگانگی برنامه های درســی و مرتبط نبودن 
مدارک تحصیلی مديران و مربیان، نبود نظاِم گزينش برای جذب و اســتخدام مربی، سردرگمی اولیا از 
آموزش های مراکز گوناگون و يکپارچه نبودن مديريت، فقدان ســند برنامة درسی ملی مستقل برای اين 
دوره )عباسی، 1397( و نبود برنامه ای درسی که بتواند ويژگی هايی ازجمله مهارت تفکر انتقادی و تفکر 
خالق، توانايی درک متقابل، همکاری و مشارکت، احترام به سنن و فرهنگ ها، آگاهی از حقوق بین المللی 
و محیط زيســت، صلح و احترام به نژاد و مذاهب را به صورت يکپارچه و جامع در کودکان پرورش دهد، 
و نداشــتن نظام جامع و اســتاندارد مطابق با آخرين راهبردهای آموزشِی روز باعث شده است که اولین 
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پله از پلکان آموزش و يادگیری در همان مرحلة نخست کاستی های فراوانی داشته باشد و هرگز توانايی 
الزم را در ايجــاد انگیزش، پرورش و خالقیت برای نونهاالن مهیا نکند )زارعی و همکاران، 1397(. بايد 
خاطرنشــان کرد که شــرايط مديريت در نظام آموزش وپرورِش پیش دبستانی در حال حاضر مطلوب و 
رضايت بخش نیست. به علت غفلت از توسعة مديريت پیش دبستانی، اين نظام نتوانسته است به گونه ای 
ريشه ای، نظام مند و راهبردی برای تربیت مربیانی هوشمند و بااستعداد در عرصة انديشه و تفکر تالش 
و کوشش شايسته ای کند و ارتباط مؤثری شکل دهد و از اين طريق ظرفیت فزاينده ای را به وجود آورد 
)عبدالملکی و همکاران، 1397(. روشن است که رسیدن به چنین هدفی مستلزم به کارگیری مهارت هايی 
است که بايد مبتنی بر تجربه های علمی باشد و آموزش مهارت و نگرش برای درک اهداف فرهنگ صلح 
جهانی، توسعة پايدار و مطلوب زيست محیطی، هم گرايی، وحدانیت اجتماعی و پذيرش نقش شهروندی 
بین المللْی در دوران کودکی تأثیر بســیاری دارد )ســبزه، 1394(. با توجه به اهمیت آموزش و پرورش 
در پیش از دبســتان4 رويکرد بسیاری از کشورهای جهان در چند دهة اخیر به موضوع رشِد همه جانبة 
کودکان موجب شــده اســت موجی از سیاست های توسعة مدارس کســب وکار با الگو های گوناگون در 
دنیا، به ويژه در دورة پیش دبســتان و تقويت اين مراکز، ايجاد شــود و با تدوين راهبردها5، مأموريت ها6، 
سیاست ها7 و برنامه های آموزشی8 و عملی، توجه خاصی به گسترش الگوهايی در مدارس کسب وکار شده 
است )نجمايی، 2012( . مراکز پیش دبستانی در مدارس کسب وکار، در کشورهای موردمطالعه، با استفاده 
از هماهنگی میان نهادهای آموزشــی، نظام ملی سیاســت گذاری، برنامه ريزی و ارزيابی در حوزة جذِب 
مربیان کارآمد و برنامة درســی مناسب و ترســیم مسیری پیوسته برای ارتقای دانش و مهارت کودکان 
با اســتانداردهای آموزشــی و يادگیری، و ايجاد فضايی شــاد و پويا توانسته اند فرصت هايی برای کسب 
دانش، کارآفرينی، مهارت تفکر، پرسشــگری و شکوفايی توانايی های ذاتی کودکان فراهم سازند )نادی و 
همکاران، 1398(. مدارس کسب وکار با الگوی منحصربه فرد خود فرصت ها را شناسايی و آن ها را مديريت 
می کنند و در اين زمینه سهم مثبت و مؤثری بر عهده دارند؛ درواقع، الگوی کسب وکار سنگ بنای اولیة 
يک مدرسه است )مانند دی ان ای9 در انسان ها(. الگوی کسب وکار دامنه ای وسیع را از الگو های رسمی و 
غیررسمی توصیف می کند. اين الگو بیان می دارد که چگونه مدرسه يا سازمان با اهداف10، زيرساخت ها11، 
و ساختار سازمانی12 برای خروجی يا ارائة خدمات ارزش افزوده ايجاد می کند )نجمايی، 2012(. الگوهای 
کسب وکار منبع محور13، فرايندمحور14، دانش محور15، الکترونیکي16، شبکه ای17، راهبرد محور18 به مدارس 
کسب وکار کمک می کنند تا تفاوت ها را با مقايسة وضعیت موجود و مطلوب خود شناسايی کنند )ويرتز19 
و همکاران، 2016( و با بررســی اين تفاوت ها راه حل های بهبــود وضع موجود را اجرا نمايند. مطالعات 
انجام گرفته درزمینة الگو های مدارس کسب وکار در کشورهای موردمطالعة اين پژوهش نشان می دهد که 
چشم انداز، مأموريت و اهداف آموزشی و برنامة درسی20 اين مدارس در بخِش پیش دبستان  تربیت رهبران 
متفکر و مبتکر و کارآفرين به منظور بهبود جهان و تولید ايده های عملی است )نادی و همکاران، 1398(. 
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با بررســی پژوهش های انجام شده در داخل کشــور، متوجه شديم که در ايران پژوهش خاصی درزمینة 
الگو های مدارس کســب وکار در کشورهای گوناگون در بخش پیش دبستان انجام نشده است و پیشینة 
پژوهش در اين زمینه غنی نیست. لذا پژوهش های مرتبط ارائه می شود: حسینی خواه و همکاران )1399( 
در تحقیقی با عنوان »مدرسة خالق، چیستی و چرايی« ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهندة مدرسه خالق« 
را در ابتدای ســال های کودکی موردمطالعه قرار دادند. زارعی و همکاران )1397( در پژوهشی با عنوان 
»تبیین رويکردهای ياددهی يادگیری و ارزشــیابی مناســب برای رشد حرفه ای مربیان پیش دبستانی« 
به اين نتیجه دســت يافتند که در رويکرد ياددهی و يادگیری اســتفاده از شیوة تدريس خالق محور در 
ارزشیابی آموخته های مربیان با استفاده از آزمون عملکردی اهمیت دارد. عبدالملکی و همکاران )1397( 
در پژوهشــی با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشــی بازی آموزشی از ديدگاه مربیان مهدکودک و 
پیش دبســتانی شــهر تهران« بیان کردند که تحلیل يافته ها به استخراج دو عامل مربی با مضمون های 
تناسب با کودک، تأثیر مربی و کودک در بازی، نوع آن و عامل محیط با مضمون های فرهنگ، مديريت 
پیش دبستان، نگرش والدين به بازی، فضا و امکانات بازی منجر شده است. نجمايی )2012( در پژوهشی 
با بررسی الگوهای مدارس کسب وکار در استرالیا نشان داد که چگونه اين مدارس با آموزش های خود به 
پرورش مهارت های کلی مانند تفکر انتقادی، پرسشگری، کنجکاوی، مهارت ذهنی و عقالنی و مهارت های 
حل مسئله کمک می کنند. بررسی تجارب جوامع گوناگون در حل مسائل آموزشی و پرورشی اين توانايی 
را به وجود می آورد تا در حل دشــواری هاِی آموزشــی گام های مؤثری برداشــته شود. لزوم ارائة الگويی 
منســجم و برخوردار از مبانی نظری و همچنین منطبق با واقعیات جامعه درزمینة ارائة الگو برای نظام 
پیش دبستانی ضرورت دارد تا بتوان از آن بهره برداری کرد و چراغ راهی برای حرکت در اين مسیر باشد. 
در همین راســتا، اين پژوهش با نگاه علمی و فنی ســعی در ارائة الگو برای نظام پیش دبستانی کشور و 
اعتبارســنجی آن دارد که برخاسته از الگو های مدارس کســب وکار در مراکز پیش دبستانی، با استفاده 
از تجارب کشــورهای منتخب، است. ازاين رو، شــايد بتواند در شرايط سخت و پیچیدة فراروی مديريت 

پیش دبستانی کشور، در حرکت مطلوب به سمت اين مسیر سهمی به عهده گرفته باشد.

é سؤال های پژوهش
1. آيا ابزار اندازه گیری الگوی مدارس کســب وکار برای نظام پیش دبســتانی کشور روايی و پايايی 

مناسبی دارد؟
2. آيا الگوی مفهومی تدوين شده برای نظام پیش دبستانی کشور اعتبار دارد؟

روش شناسی پژوهش
ايــن پژوهْش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع زمینه يابی اســت و با هــدف ارائة الگو برای نظام 
پیش دبستانی کشور، از منظر تجارب مراکز پیش دبستان در مدارس کسب وکار در کشورهای منتخب، انجام 
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شد. در ابتدا داده ها در بخش کیفی، ازطريق مطالعة اسناد و مدارک و با ورود به وبگاه مدارس کسب وکار 
در کشــورهای منتخب جمع آوری شدند. ســپس، با برقراری ارتباط و مصاحبه با اعضای هیئت مديره از 
داده ها فیش برداری شــد. درنهايت، تفاوت ها و شباهت ها در قالب چند جدول جمع بندی شدند. محیط 
پژوهش در بخش کیفِی آن شامل تمامی کشورهايی است که مدرسة کسب وکار )100 مدرسة کسب وکار( 
دارند و از میان آن ها، مدارسی انتخاب شدند که درزمینة آموزش پیش دبستانی الگو و برنامه داشتند )30 
مدرســة کســب وکار(. اين نمونه های آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. اين کشورها در رتبه بندی 
انجمن بین المللی فايننشال تايمز21 در سال های 2017 و 2018، که از معتبرترين رتبه بندی های جهانی 
اســت، بر اساس معیارهايی همچون چشــم انداز، مأموريت، میزان تحقق اهداف آموزشی، سهم استادان، 
محیــط يادگیری و ارزيابی جايگاهی مطلوب دارند. اين انجمن بین المللی به رتبه بندی آموزش مديريت 
حرفه ای مدارس کســب وکار در جهان می پردازد و موارد فــوق را در ارزيابی خود لحاظ می کند. مدارس 
کســب وکاری که در کشــورهای موردمطالعة اين پژوهش مرکز پیش دبستانی دارند شامِل کشور فرانسه 
)مدرسة کسب وکار اينسید(22؛ امريکا )اســتنفورد، پنسیلوانیا، هاروارد، کلمبیا، ام آی تی اسلون، شیکاگو، 
نورث وسترن، کالیفرنیا، يیل، لس آنجلس، میشیگان، کورنل جانسون، اوکال اندرسون، جرج تاون، واشنگتن 
فوســتر،کنان فِلَگلر(23؛ انگلستان )جاج کمبريج، لندن، آکســفورد، لَنِکستر(24؛ اسپانیا )ايسی، ايسید(25؛ 
چین )سیبز، سی يواچ کی، هنگ کنگ(26؛ ايتالیا )بوسونی(27؛ سنگاپور )نانیانگ(28؛ سوئیس )ای ام دی(29؛ 
هندوســتان )هند(30؛ هلند )روتردام(31؛ و استرالیا )مک کواير(32 بودند. مهم ترين ابزارِ جمع آوری داده ها، 
در بخش کّمی اين تحقیق، پرسش نامة محقق ساخته بر اساس الگوی مفهومی بخش کیفی و 70 گويه ای 
بود که پژوهشگر به استناد پژوهشی کیفی و تطبیقی و مبتنی بر مؤلفه های الگوهای مدارس کسب وکار 
در مراکز پیش دبستانی کشورهای منتخب طراحی کرده بود. جامعة آماری در بخش کمی شامل مديران 

مراکز پیش دبستانی کشور بود که در جدول 1 آمده است. 

  جدول 1.   تعداد مدیران مســتقل مراکز پیش دبستانی در سال 1397؛ منبع: »ســالنامة آماری وزارت آموزش وپرورش«، 
مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی و فناوری اطالعات، 1397

جمعمدیران زنمدیران مرد

94981020220700

در گام بعدی از میان اســتان هايی که در ناحیة منتخب )ناحیة ســه و اســتان فارس( قرار دارند 
درمجموع 14 شهرســتان و ناحیة آموزشی انتخاب شدند. در اين مرحله از میان شهرستان ها و مناطق، 
يک شهرستان و منطقة درحال توسعه، يک منطقة نیمه برخوردار و يک منطقة توسعه يافته به نسبت سهم 
حجم نمونة هر استان انتخاب شدند. در مرحلة نهايی، تعداد 377 نفر نمونه، از مناطق انتخابی، و تعداد 
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مراکز و مديران انتخاب شدند که در جدول های شمارة 2 و 3 آمده است. شايان ذکر است، حجم نمونه با 
استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و از جدول انتخاب حجم نمونة کوکران، برای محاسبة حجم نمونة 
آماری، 377 نفر نمونه انتخاب شدند، که مشابه با جدول مورگان است. پرسشنامه ها به شرکت کنندگان 
داده شد که 7 عدد آن ها مخدوش شدند و از مرحلة تجزيه وتحلیل آماری کنار گذاشته شدند. درنتیجه، 

369 پرسشنامه برگشت داده شد. بنابراين نرخ بازگشت 97/87٪ بود.

 جدول 2.   ناحیه بندی کشــور بر اساس دسته بندی مورداستفاده در وزارت آموزش وپرورش؛ منبع: »دفترچة انتخاب رشتة 
کنکور سراسری«، سازمان سنجش، مردادماه 1397

استان های تابعهناحیه

البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوين، قم، و مرکزی1

آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، و اردبیل2

اصفهان، چهارمحالوبختیاری، و يزد3

سیستان وبلوچستان و کرمان4

بوشهر، فارس، کهگیلويه وبويراحمد، و هرمزگان5

کردستان، کرمانشاه و همدان6

ايالم، خوزستان و لرستان7

خراسان رضوی، خراسان شمالی، و خراسان جنوبی8

گلستان، گیالن و مازندران9

 جدول 3.   تعداد مدیران و مناطق آموزشــی انتخاب شده در نمونة آماری؛ منبع: »سالنامة آماری وزارت آموزش وپرورش«، 
مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی و فناوری اطالعات، 1397

تعداد مدیران تعداد مناطقنام استانردیف
مستقل

تعداد مناطق 
انتخاب شده

تعداد مدیران 
انتخاب شده

5918944144فارس1

17772367چهارمحال وبختیاری2

401195497اصفهان3

14400361يزد4
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در ادامه روايی صورِی پرســش نامه بر اساس آرای پاسخ دهندگانی شبیه نمونة واقعی بررسی و 
انجام شــد و اصالحات موردنظر درباب شکل و قابلیت فهم واژه ها اعمال شد. سپس برای سنجش 
روايی محتوايی پرســش نامه، طی چندين نوبت، آرای متخصصان و 15 نفر از خبرگان رشــته های 
مديريت آموزشــی، آموزش ابتدايی و پیش دبســتانی اخذ شــد و اصالحات الزم در هر مرحله به 
عمل آمد. درنتیجه، ضريب توافق متخصصان 0/87 محاســبه و روايی محتوايی تأيید شــد. برای 
محاســبة پايايْی ابتدا پرســش نامه به صورت آزمايشــی در میان 30 نفر از افراد جامعه توزيع شد 
و بــرای تعیین ضريــب اعتماد، مقدار ضريب آلفای کرونباخ تک تــک گويه ها، مؤلفه ها و درنهايت 
ضريب آلفای کرونباخ کل با مقدار ضريب 0/821 محاســبه شد. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی نیز 
نشــان از تبیین 82/5 درصد از واريانس ها از 11 عامل کشف شــده داشته است و در حین اجرای 
اين دو کار، آرای خبرگان مديريت آموزشــی و روان شناســی نیز اعمال شد. در پايان، پرسش نامة 
نهايی در میان نمونة آماری توزيع شــد. برای هريک از مؤلفه های الگو های مدارس کسب وکار در 
مراکِز پیش دبســتانی مقیاِس لیکرت پنج درجه ای )از خیلی کم تا خیلی زياد( در نظر گرفته شــد. 
اطالعات حاصل شــده با استفاده از نرم افزارهای بســتة علوم اجتماعی نسخة 23، حداقل مربعات 
جزئی هوشــمند نســخة 3 و مبتنی بر آزمون های آماری اکتشــافی)عاملی و تأيیدی(، محاســبة 
بارهای عاملی و تبیین واريانس ها، و معادالت ســاختاری تجزيه وتحلیل شــدند. در مرحلة نهايی 
با اســتفاده از شــاخص های ضريب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی33 و به منظور محاسبة 
شــاخص های اعتبار و پايايی، از رويکرد الگو ســازی معادالت ســاختاری واريانس محور استفاده و 

الگو برآورد شد.  اعتبار نهايی 

یافته ها
 سؤال اول:  آیا ابزار اندازه گیری الگوی مدارس کسب وکار برای نظام پیش دبستانی کشور 

روایی و پایایی مناسبی دارد؟
برای مشخص شــدن مؤلفه های اساسی نظام پیش دبستانی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده 
 شده است. برای انجام دادن تحلیل عاملی اکتشافی پرسش نامه، ابتدا شاخص های کفايت نمونه برداری و 

ضريب بارتلت محاسبه شد که در جدول 4 آمده اند.

 جدول 4.   آزمون کرویت بارتلت و کفایت نمونه برداری                                                                                                                                  

سطح معنی داریدرجة آزادیآزمون کرویت بارتلتکفایت نمونه برداری KMOمتغیر

0/943172440050/0001آماره
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با اطمینان از فراهم بودن شــرايط، تحلیل اکتشافی پرســش نامه با شیوة تحلیل مؤلفه های اصلی و 
با اســتفاده از چرخش واريماکس انجام شــد. فلويد و ويدامن34 )1995، ص. 287( اظهار می دارند که 
برای اهداف تقلیل داده ها استفاده از روش تجزيه به مؤلفه های اصلی از ساير روش های استخراج عوامل 
مناســب تر اســت. با توجه به نظر خبرگان و با توجه به نتايج به دست آمده از بخش مطالعات تطبیقی، 
جدول نهايی عامل های اکتشافی با محاسبة اين امر مشخص شد. قبل از اجرای تحلیل عاملی ابتدا بايد 
اطمینان حاصل می شــد که تعداد داده های موجود برای تحلیل عاملی مناسب باشند. برای اين منظور 
از شــاخص های کی ام ا35ُ و آزمون بارتلت استفاده شد. با توجه به مقدار سطح معناداری مشخص شد که 
ُ ُ نشــان داد که تعداد داده های نمونه برای  داده های موردنظر برای نمونه گیری مناســب اند. آزمون کی ام ا
تحلیل عاملی مناسب اند. مقدار اين شاخص در بین دامنة صفر تا يک متغیر است. اگر مقدار اين شاخص 
نزديک به يک باشد، نتايج تحلیل عاملی برای داده های موردنظر مناسب است )KMO= 0/94(. آزمون 
بارتلت فرضیة »ماتريس همبستگی متغیرهای مشاهده شده واحد است« را آزمايش کرد. اين آزمون تأيید 
کرد که متغیرها با يکديگر ارتباط ندارند؛ اين امر ازطريق معنی داری آزمون کای دو به دســت آمد. اگر 
سطح معنی داری در آزمون بارتلت کمتر از 5 درصد باشد، ماتريِس همبستگْی واحد نخواهد بود، يعنی 
میان متغیرها ارتباط وجود دارد و فرض صفر آماری رد خواهد شد. با توجه به يافته های جدول 4، سطح 
معناداری آزمون 0/0001 به دســت آمد. اين يافته بدان معنی اســت که فرِض صفر رد می شود و میان 

متغیرها ارتباط معناداری وجود دارد.

 جدول 5.   مؤلفه هـا، مقدار ویژه، درصد تبیین واریانس و بارهای عاملی سؤال ها روی عامل های یازدهگانه بر اساس تحلیل 
عاملی اکتشافی و سه عامل انتخاب خبرگان

 عامل رویکرد
مرتبة اول

 مقدار
 ویژه

درصد تبیین 
واریانس

درصد واریانس 
تراکمی

شمارة 
 بارمعرفگویه

 عاملی

سی
در
مة 

رنا
ب

ی 
زش

آمو
ف 

هدا
ا

51/41857/13157/131

0/74توجه به افزايش دانش و اطالعات کودکان 1

0/76توجه به رشد و پرورش خالقیت، نوآوری 2

توجه به پــرورش مهارت های زندگی و اجتماعی 3
0/78کودکان برای ادارة بهتر جامعه 

توجه به ايجــاد بینش و نگرش اشــتغال زايی و 4
0/78کارآفرينی در کودکان 

0/34توجه به توان خودراهبری کودک و جامعه 5

توســعة مهارت هــای خودارزيابــی کــودکان و 6
0/40خودکنترلی در انجام وظايف 
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 عامل رویکرد
مرتبة اول

 مقدار
 ویژه

درصد تبیین 
واریانس

درصد واریانس 
تراکمی

شمارة 
 بارمعرفگویه

 عاملی

سی
در
مة 

رنا
  ب

گی
رهن

و ف
ی 

زش
آمو

مة  
رنا

ی ب
جرا

ا

3/7954/21761/347

تمرکز بــر فرايند ياددهی و يادگیری و رشــد و 23
0/60توسعة کودک در مرکز 

تأکید بر شــیوه های متنوع تدريــس و مديريت 24
0/56کالس

انجام دادن فعالیت آموزشی با رعايت اصل تکريم و 25
0/61احترام همه جانبه به کودک 

توجه به فضاسازی فرهنگی مرکز برای برنامه های 26
0/60هنری و تربیتی

آمــوزش مهارت های ارتباطی، تفکــر انتقادی و 27
0/42خالقیت و فلسفة کودک 

0/71برگزاری اوقات فراغت و استفادة صحیح از آن 28

تعريف محتــوا و تعیین روش های انتقال مفاهیم 29
0/59آموزشی 

طراحی بسته های آموزشــی ويژة اولیا به منظور 30
0/66درگیری اولیا با يادگیری و رشد کودک 

داشــتن مرکز يادگیری شبیه ســازی و آموزشی 31
0/61مهارتی و فنی با ادارة مربیان متخصص 

ارائة محیطی امن، مراقب و فراگیری برای کودک 32
0/59به عنوان شخصی منحصربه فرد 

0/48داشتن کتابخانة ويژة کودک و مربی و اولیا33

ان
دک

کو
ت 

شرف
 پی

ی از
زياب

ار

2/7103/01164/359

ارزيابی از پیشرفت کودکان برای تحقق کیفی و 66
0/75کمی اهداف آموزشی 

تمرکــز بر ارائــة الگو هــای مناســب ارزيابی از 67
0/83فرايندهای ياددهی يادگیری در مرکز 

برخورد مؤثر مســئوالن باالدســتی با والدين و 68
0/82کارکنان مرکز 

مراقبــت کیفی کودک بــرای خانواده ها ازطريق 69
0/77تحقیقات، خدمات و حمايت های ويژه 

0/64داشتن پوشه کار و چک لیست روزانه از ثبت وقايع 70
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ë شمارة 79
ë سال بیستم 
ë پاییز 1400

 عامل رویکرد
مرتبة اول

 مقدار
 ویژه

درصد تبیین 
واریانس

درصد واریانس 
تراکمی

شمارة 
 بارمعرفگویه

 عاملی

نی
سا

ع ان
مناب

ت 
يري

مد

نی
سا

ی ان
یرو

ت ن
ربی

و ت
ش 

موز
آ

2/3052/56266/920

طراحی ســازوکار های الزم بــرای جذب نیروی 7
0/69توانمند و شايسته

برخــورداری مربی از تحصیالت دانشــگاهی در 8
0/72حیطه های تخصصی 

ايجاد نگرش الزم در مربیان به منظور تســلط به 9
0/75فنون معلمی و داشتن تجربه 

بسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوری های 10
0/47نوين )سخت افزاری و نرم افزاری(

ايجاد دانش، توانايی و مهارت های رهبری و شغلی 11
0/68و فنی در مربیان 

آموزش مســتمر نیروی انســانی بــا کارگاه های 12
0/67آموزشی و علمی با رويکرد کاربردی 

توانايــی تجزيه وتحلیل مســائل و دانش حقوق 13
0/60کودک 

تالش برای ايجاد انگیزة مربیان ،افزايش رضايت 14
0/62شغلی، امنیت و ثبات شغلی 

برخورداری مربی از توانايی خودمديريتی، تفکر 15
0/57سیستمی و ارتباط علمی و پژوهشی 

تأکید بر شايسته ساالری و رعايت استانداردها در 16
0/78گزينش کارکنان 

توانمندســازی مربیــان در بهره گیری از شــیوة 17
0/73تدريس متنوع در فرايند آموزشی و پرورشی

برخــورداری مربی از احترام حرفــه ای در میان 18
0/65جامعه، همکاران و اولیا 

1/8342/037

برخورداری از شورای آموزشی مربیان با راه اندازی 19
0/81گروه های تخصصی علمی 

0/80لزوم توجه به شورای اولیا و مربیان 20

اســتفاده از استادان دانشگاهی برای همکاری در 21
0/78شورای تخصصی 

بررسی هوشــمندانة تجارب کودک در فضاهای 22
0/36يادگیری 
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ارائة الگوی مفهومی مدارس کسب وکار برای نظام پیش دبستانی ایران

 عامل رویکرد
مرتبة اول

 مقدار
 ویژه

درصد تبیین 
واریانس

درصد واریانس 
تراکمی

شمارة 
 بارمعرفگویه

 عاملی

نی
سا

ع ان
مناب

ت 
يري

مد

ان
رکن

 کا
رد

ملک
ز ع

ی ا
زياب

ار

1/6031/78172/932

طراحی نظام ارزيابی از عملکرد و آگاهی های فنی 34
0/53و تخصصی مربیان 

ارزيابی از توانايی مربیان در فعالیت آموزشــی و 35
0/56پرورشی و قابلیت های فردی مربی 

تالش ارزيابان برای توســعة فرهنگ موفقیت و 36
0/54داشتن انتظارات باال از مربیان 

برقراری ارتباط برون و درون ســازمانی مناســب 37
0/52ازسوی اولیا و مربیان 

توســعة نظام مديريِت عملکرد بر اساس عملکرد 38
0/53کارکنان و ارائة پاداش مناسب 

تنظیم استاندارد برای برنامه های مبتنی بر ارزيابی 39
0/68نتايج و توسعه و پیاده سازی آن ها 

تجزيه وتحلیل عملکرد آموزشی مدرسه به صورت 40
0/74ماهیانه و دوره ای 

0/75توانايی مربی در مشاهده گری و تشخیص به موقع 41

فراهم نمودن زمینة پاســخ گويی در برابر والدين 42
0/70کودکان پیش دبستانی 

مقیدبودن مربی به پاسخ گويی به خواستة منطقی 43
0/46ذی نفعان )کودکان، اولیا و غیره(

طی
تبا

ی ار
تار

اخ
د س

بع

دی
هُبر

ة را
نام

بر

1/3241/47174/403

داشتن چشم انداز روشن و شفاف و قابل دست يابی 44
0/60در زمان موردنظر

فراهم نمودن بیانیة ارزش هاِی در راستای اهداِف 45
0/82تعیین شده

0/80وجود مأموريت در مرکز 46

داشتن فلســفة وجودی برای رسیدن به رشد و 47
0/75توسعة پايدار 

ولیا
ت ا

ارک
مش

1/1911/32375/726

ترويــج فرهنِگ ســازمانی مبتنی بــر تعاون و 48
0/32همکاری میان مربی و والد

تقويت قابلیــت عاطفی و فردی مربی در خدمت 49
0/43به والدين
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 عامل رویکرد
مرتبة اول

 مقدار
 ویژه

درصد تبیین 
واریانس

درصد واریانس 
تراکمی

شمارة 
 بارمعرفگویه

 عاملی

طی
تبا

ی ار
تار

اخ
د س

بع

ولیا
ت ا

ارک
مش

1/1911/32375/726

افزايــش آگاهی هــای والديــن از اهــداف دورة 50
0/65پیش دبستانی 

0/61اجرای برنامة آشنايی اولیا با فعالیت ها و مربیان 51

و 52 تصمیم گیــری  در  اولیــا  مشــارکت دادن 
0/53سیاست گذاری آموزشی

همکاری اولیا در فعالیت های آموزشی و تربیتی و 53
0/56رفع کاستی های مالی 

افزايــش همکاری اولیــا با فراهم کــردن زمینة  54
0/57استقالل فکری در راستای برنامه ها

فراهم کردن بســتر برای نمايش خدمت خالصانة 55
0/60اولیا با اهداف مرکز 

ش
ژوه

پ
1/1771/30877/034

اختصاص بودجة مناســب اجرای پژوهش برای 56
0/63تهیه و تدوين استاندارهای آموزشی 

توجه به تحقیق برای بهبود فرايندهای آموزشی و 57
0/70الگوبرداری از کشورهای ديگر 

ايجاد و نشــر دانش مبتنی بر تحقیق با ارتباطات 58
0/76بین المللی و کسب تجربه از ديگران 

ايجــاد فرصت هايی برای تولیــد علم و فناوری و 59
0/71حضور در پروژه های کارآفرينی 

ت
يري

مد
ف 

ظاي
و

1/0691/18878/222

ايجاد فرصت تحصیل رايگان با استاندارد آموزشی 60
0/73و حمايت از کودک و خانوادة او 

سیاست گذاری و شیوه های مديريت منابع انسانی 61
0/77و تأمین منابع مالی 

برخــورداری هیئت مديره به اختیار عمل و اقتدار 62
0/73معنوی برای هزينه کرِد منابع موجود 

توسعة باورهای مشترک کارکنان و مديريت برای 63
0/59ايجاد فرهنگ رشددهنده در کودک 

توســعة نظــام مالــی و بودجه ريزی بــا رعايت 64
0/42استانداردها و نظارت بر منابع مالی 

تــالش برای توســعة نظام آمــوزش اخالقی در 65
39/مدرسه 
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در اين جدول رديف های 11 به بعد به دلیل اينکه مقدار ويژة36 آن ها کمتر از 1 بود حذف شده است. 
يازده مؤلفه ای که مقدار ويژة بزرگ تر از 1 دارند فقط 78/222 درصد از واريانس کل را برآورد می کنند 
که برای 11 مؤلفه مقدار مناســبی است. هرچه اين مقدار به 100 نزديک تر باشد، تفسیر تعداد عامل ها 
بهتر صورت می گیرد. با توجه به بارهای عاملی باالتر 0/3 ماده های آزمون، و با لحاظ کردن اين نکته که 
تعداد ماده ها در هر عامل برای نگه داشتن آن عامل از اهمیت برخوردارند و با استناد به اينکه در هر عامل 
حداقل 5 ماده باقی مانده است، می توان ساختار عامل ها را باثبات و غیرشکننده دانست )بشلیده، 1393، 

ص. 353(. هرچند بايد عامل پژوهش و گروه های تخصصی را بااحتیاط تفسیر کرد.

 جدول 6.   مؤلفه های اصلی و فرعی بُعد برنامه ریزی درسی                                                                                                                                  

معرفمفاهیم

شی
موز

ف آ
هدا

ا

Q_1لزوم توجه به افزايش دانش و اطالعات کودکان

Q_2توجه به رشد و پرورش خالقیت، نوآوری و قدرت تحلیل در کودکان

Q_3توجه به پرورش مهارت های زندگی و اجتماعی کودکان برای ادارة بهتر جامعه

Q_4توجه به ايجاد بینش و نگرش اشتغال زايی و کارآفرينی در کودکان

Q_5توجه به توان خودراهبری کودک و فراهم کردن فرصت تمرين رهبری در ادارة خود و جامعه

Q_6توسعة مهارت های خودارزيابی کودکان و خودکنترلی در انجام دادن وظايف

گی
رهن

و ف
ی 

زش
آمو

ی 
ريز

ه-
نام

بر
Q_23تمرکز بر فرايند ياددهی و يادگیری و رشد و توسعة کودک در مرکز

Q_24نحوة عینی سازی مفاهیم دروس با تأکید بر شیوه های متنوع تدريس و مديريت کالس

Q_25انجام دادن فعالیت آموزشی با رعايت اصل تکريم و احترام همه جانبه به کودک

Q_26توجه به فضاسازی فرهنگی مرکز با ايجاد فضای مناسب برای برنامه های هنری و تربیتی

Q_27آموزش مهارت های ارتباطی، تفکر انتقادی و خالقیت و فلسفة کودک

Q_28برگزاری اوقات فراغت و استفادة صحیح از آن

Q_29تعريف محتوا و تعیین روش های انتقال مفاهیم آموزشی

Q_30طراحی بسته های آموزشی ويژة اولیا به منظور درگیری اولیا با يادگیری و رشد کودک

Q_31داشتن مرکز يادگیری شبیه سازی و آموزشی مهارتی و فنی با ادارة مربیان متخصص

Q_32ارائة محیطی امن، مراقب و فراگیری برای کودک به عنوان شخصی منحصربه فرد

Q_33داشتن کتابخانة ويژة کودک و مربی و اولیا
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معرفمفاهیم

ان
دک

کو
ی 

صیل
تح

ت 
شرف

 پی
ی از

زياب
تدوين شیوه های نوين ارزيابی از پیشرفت کودکان برای تحقق کیفی و کمی هدف آموزشیQ_66ار

Q_67تمرکز بر ارائة الگو های مناسب ارزيابی از فرايندهای ياددهی يادگیری در مرکز

Q_68برخورد مؤثر مسئوالن باالدستی با والدين و کارکنان مرکز

Q_69مراقبت از کودک باکیفیت باال برای همه خانواده ها ازطريق تحقیقات، خدمات و حمايت های ويژه

Q_70داشتن پوشة کار و فهرست روزانه از ثبت وقايع

الگوی عاملِی بُعد برنامه ريزی درســی به صورت الگوی عاملی سلسله مراتبی )مرتبة دوم( تدوين شد. 
برآوردهای مربوط به اين الگو شــامل شاخص های اعتبار و پايايی و بارهای عاملی مؤلفه ها و معرف ها در 

شکل 1 گزارش شده است.

 اهداف
آموزشی

 برنامه ریزی
درسی

 ارزیابی از
پیشرفت

 اجرای
 برنامه

 شکل 1.   الگوی عاملی مرتبة دوِم بُعد برنامه ریزی درسی                                                                                                                                  
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در شکل 1 رويکرد برنامه ريزی درسی بیشترين بار عاملی و بیشترين قدرت تبیین کنندگی واريانس ها 
را داشــته است. مؤلفه های مرتبط با اين رويکرد نیز به ترتیب مؤلفة  اهداف آموزشی با بار عاملِی 0/76، 
مؤلفة  برنامه ريزی آموزشی و فرهنگی با بار عاملِی 0/75، و مؤلفة ارزيابی از پیشرفت تحصیلی کودکان با 
میزان بار عاملِی 0/58 بیشترين میزان بار عاملی و بیشترين قدرت تبیین کنندگی واريانس ها را داشتند.

 جدول 7.   شاخص های ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد برنامه ریزی درسی                                                                                                                                  

مفاهیم

پایاییاعتبار ممیزاعتبار همگرا

میانگین واریانس 
استخراجی

فورنل و 
الرکر

بارهای عاملی 
متقاطع

HTMT
آلفای 
کرونباخ

پایایی 
ترکیبی

0/710/81تأيید0/53اهداف آموزشی

0/800/85تأيید0/50برنامه ريزی آموزشی و فرهنگی

0/820/87تأيید0/58ارزيابی از پیشرفت تحصیلی کودکان

برحسب مستندات جدول 7، شاخص های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز 
مؤلفه های برنامه ريزی درســی دارند. مقادير ضريــب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبْی گويای دقت 
اندازه گیرِی باالی ابزار ســنجش مؤلفه های مربوط به اين بعد و به عبارت ديگر پايابودن ابزار مربوط به آن 

است. مقادير باالی 0/70 برای بُعد برنامه ريزی درسی به معنای قابلیت اعتماد اندازه گیری تفسیر می شود.

 جدول 8.   برآورد مقادیر بارهای عاملی مؤلفه ها و معرف های بعد برنامه ریزی درسی                                                                                                                                  

مقدار بار عاملیمفاهیم
مقدار بار عاملیمعرفPبحرانی

Pبحرانی

 اهداف
آموزشی

0/7625/700/001

1_Q0/7422/150/001

2_Q0/7628/350/001

3_Q0/7834/470/001

4_Q0/7837/430/001

5_Q0/344/810/001

6_Q0/406/880/001
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مقدار بار عاملیمفاهیم
مقدار بار عاملیمعرفPبحرانی

Pبحرانی

 برنامه ریزی
آموزشی و فرهنگی

0/7513/960/001

23_Q0/6015/110/001

24_Q0/5612/380/001

25_Q0/6117/120/001

26_Q0/6013/410/001

27_Q0/427/890/001

28_Q0/7126/890/001

29_Q0/5915/490/001

30_Q0/6623/940/001

31_Q0/6116/330/001

32_Q0/599/530/001

33_Q0/488/930/001

ارزیابی از پیشرفت 
تحصیلی کودکان

0/586/960/001

66_Q0/7524/710/001

67_Q0/8341/470/001

68_Q0/8235/120/001

69_Q0/7725/590/001

70_Q0/6414/560/001

مقادير برآوردشده نشان دهندة اين است که بارهای عاملی مربوط به مؤلفه ها و معرف های برنامه ريزی 
درسی وضعیت مطلوبی دارند. بار عاملی گويه های اوقات فراغت )0/71(، آموزش اولیا )0/66(، اصل تکريم 
و احترام به کودکان )0/61(، و مرکز يادگیری شبیه سازی شــده )0/61( بیشــترين بار عاملی را به خود 

اختصاص داده اند. درنتیجه، می توان گفت ابزار سنجِش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد.

 جدول 8. )ادامه(
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 جدول 9.   مؤلفه ها و معرف های بعد مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                  

معرفمفاهیم

 آموزش 
و تربیت نیروی 

انسانی

7_Qطراحی سازوکار های الزم برای جذب نیروی توانمند و شايسته

8_Qبرخورداری مربی از تحصیالت دانشگاهی و تخصصی آموزش وپرورش روان شناسی رشد کودک و غیره

9_Qايجاد نگرش الزم در مربیان به منظور تسلط مربی به فنون معلمی و تجربة آموزش پیش دبستانی

10_Q)بسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوری های نوين )سخت افزاری و نرم افزاری

11_Qايجاد دانش، توانايی و مهارت های رهبری و شغلی و فنی و کار گروهی در مربیان

12_Qآموزش مستمر نیروی انسانی ازطريق برگزاری کارگاه آموزشی و علمی کاربردی مرتبط با کودک

13_Qتوانايی تجزيه وتحلیل مسائل و دانش حقوق کودک

شایستگی های 
حرفه ای

14_Qتالش برای ايجاد انگیزه در مربیان و ارتقای آن  و افزايش رضايت شغلی، امنیت و ثبات و مزايای شغلی

15_Qبرخورداری مربیان از توانايی خودمديريتی، تفکر سیستمی و ارتباطات علمی و پژوهشی

16_Qتأکید بر شايسته ساالری و رعايت استانداردها در گزينش کارکنان

17_Qتوانمندسازی مربیان در بهره گیری از شیوة تدريس متنوع در فرايند آموزشی و پرورشی

18_Qبرخورداری مربی از احترام حرفه ای در میان جامعه، همکاران و اولیا

 گروه های 
تخصصی

19_Qبرخورداری از شورای آموزشی مربیان با راه اندازی گروه های تخصصی علمی در مرکز

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 يادگیری

 ارزیابی از 
 عملکرد 
کارکنان

34_Qطراحی نظام ارزيابی از عملکرد و آگاهی های فنی و تخصصی مربیان

35_Qارزيابی از توانايی مربیان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و توسعة قابلیت های فردی و شخصی

36_Qتالش ارزيابان برای توسعة فرهنگ موفقیت و داشتن انتظارات باال از مربیان

37_Qبرقراری ارتباط برون و درون سازمانی مناسب ازسوی اولیا و مربیان

38_Qتوسعة نظام مديريت عملکرد بر اساس عملکرد کارکنان و ارائة پاداش مناسب

39_Qتنظیم استاندارد برای برنامه های مبتنی بر ارزيابی نتايج و توسعه و پیاده سازی آن ها

40_Qتجزيه وتحلیل عملکرد آموزشی مدرسه به صورت ماهیانه و دوره ای

41_Qتوانايی مربی در مشاهده گری و تشخیص به موقع

42_Qفراهم نمودن زمینة پاسخ گويی در برابر والدين کودکان پیش دبستانی

43_Q)مقید بودن مربیان به پاسخ گويی به خواسته های منطقی ذی نفعان )کودکان، اولیا و غیره
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الگوی عاملی بعد مديريت منابع انسانی به صورت الگوی عاملی سلسله مراتبی )مرتبة دوم( تدوين شد. 
برآوردهای مربوط به اين الگو شــامل شاخص های اعتبار و پايايی و بارهای عاملی مؤلفه ها و معرف ها در 

شکل 2 و جداول 10 و 11 گزارش شده است. 

 گروه های
 تخصصی

 تربیت 
نیروی انسانی

 مدیریت 
منابع انسانی

 ارزیابی 
عملکرد

 شایستگی 
حرفه ای

 شکل 2.   الگوی عاملی مرتبة دوم بُعد مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                  

بر اســاس شــکل 2، رويکرد مديريت منابع انسانی با بار عاملِی 0/93 بیشــترين بار عاملی را دارد. 
مؤلفه هــای مربوط به اين رويکرد، يعنی بعد آموزش و تربیت نیروی انســانی بــا بار عاملی 0/82، بعد 
شايستگی های حرفه ای با بار عاملی 0/79، گروه های تخصصی با بار عاملی 0/74، و بعد ارزيابی از عملکرد 
کارکنان با بار عاملی 0/67 بیشترين بار عاملی بودند که نشان از قدرت تبیین کنندگی باالی واريانس ها 

داشتند. 
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 جدول 10.   شاخص های ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد مدیریت منابع انسانی                                                     

مفاهیم

پایاییاعتبار ممیزاعتبار همگرا

میانگین واریانس 
استخراجی

 فورنل 
و الرکر

بارهای عاملی 
متقاطع

HTMT آلفای
کرونباخ

پایایی 
ترکیبی

 آموزش و تربیت 
نیروی انسانی

0/780/84تأيید0/51

 شایستگی های 
حرفه ای

0/700/80تأيید0/50

 گروه های 
تخصصی

0/700/79تأيید0/52

 ارزیابی از 
0/810/85تأيید0/50عملکرد کارکنان

با توجه به مقادير جدوِل باال نتیجه می گیريم که شاخص های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت 
اعتبار همگرا و ممیز مؤلفه های مديريت منابع انســانی دارنــد و مقادير ضريب آلفای کرونباخ و قابلیت 
اعتماد ترکیبی گويای دقت اندازه گیرِی باالی ابزار ســنجش مفاهیم مربوط به اين بُعد و به عبارت ديگر 

پايابودن ابزار مربوط به آن است. 

 جدول 11.   برآورد مقادیر بارهای عاملی مؤلفه ها و معرف های بعد مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                  

 بار مفاهیم
عاملی

مقدار 
 بارمعرفPبحرانی

 عاملی
 مقدار 
Pبحرانی

 آموزش و تربیت
 نیروی انسانی

0/8232/670/001

7_Q0/6923/370/001

8_Q0/7228/040/001

9_Q0/7534/360/001

10_Q0/478/130/001

11_Q0/6821/160/001

12_Q0/6719/130/001

13_Q0/6013/560/001
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 بار مفاهیم
عاملی

مقدار 
 بارمعرفPبحرانی

 عاملی
 مقدار 
Pبحرانی

 شایستگی های 
حرفه ای

0/7938/840/001

14_Q0/6214/700/001

15_Q0/579/860/001

16_Q0/7831/740/001

17_Q0/7321/450/001

18_Q0/6517/420/001

 گروه های 
تخصصی

0/7429/690/001

19_Q0/8142/640/001

20_Q0/8023/220/001

21_Q0/7823/280/001

22_Q0/364/740/001

 ارزیابی از 
عملکرد کارکنان

0/6713/110/001

34_Q0/5312/060/001

35_Q0/5611/920/001

36_Q0/549/130/001

37_Q0/528/400/001

38_Q0/538/450/001

39_Q0/6816/810/001

40_Q0/7429/020/001

41_Q0/7527/680/001

42_Q0/7018/900/001

43_Q0/467/560/001

مقادير برآوردشــده در جدول 11 نشــان دهندة اين اســت که بارهای عاملی مربوط به مؤلفه ها و 
معرف های مديريت منابع انسانی وضعیِت مطلوبی دارند. به عبارت ديگر، همبستگی اين بعد با مؤلفه ها و 
معرف های مربوط به اين مؤلفه ها در حد متوســط به باال برآورد شده است. درنتیجه، می توان گفت ابزار 

سنجِش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد. 

 جدول 11. )ادامه(
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 جدول 12.   مؤلفه ها و معرف های بعد ساختاری ارتباطی                                                                                                                                  

معرفمفاهیم

 برنامة 
راهبردی

44_Qداشتن چشم انداز روشن و شفاف و قابل دستیابی در زمان موردنظر

45_Qفراهم نمودن بیانیة ارزش ها در راستای اهداف تعیین شده

46_Qوجود مأموریت در مرکز

47_Qداشتن فلسفة وجودی برای رسیدن به رشد و توسعة پایدار

 مشارکت
 اولیا

48_Qترویج فرهنِگ سازمانی مبتنی بر تعاون و همکاری میان مربی و والد

49_Qتقویت مسئولیت پذیری برای ایفای وظایف محوله در خدمت به والدین

50_Qافزایش آگاهی های والدین از اهداف دورة پیش دبستانی

51_Qاجرای برنامة آشنایی اولیا با فعالیت ها و مربیان

52_Qمشارکت دادن اولیا در تصمیم گیری و سیاست گذاری آموزشی

53_Qهمکاری اولیا در فعالیت های آموزشی و تربیتی و رفع کاستی های مالی

54_Qآمادگی اولیا با فراهم کردن زمینة بروز استقالل فکری در برنامه های مرکز

55_Qفراهم کردن بستر برای نمایش خدمت خالصانة اولیا با اهداف مرکز

تحقیق و 
پژوهش

56_Qبودجة مناسب اجرای پژوهش برای تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی

57_Qتوجه به تحقیق برای بهبود فرایند آموزشی و الگوبرداری از کشورها

58_Qایجاد و انتشار دانش مبتنی بر تحقیق بین المللی با کسب تجربه از دیگران

59_Qایجاد فرصت برای تولید علم و فناوری و پروژة صنعتی و کارآفرینی

 وظایف م
دیریت

60_Qایجاد فرصت تحصیل رایگان با استانداردهای آموزشی مبتنی بر یادگیری

61_Qسیاست گذاری و مدیریت منابع انسانی و تأمین سالمت و امنیت

62_Qاختیار عمل و اقتدار معنوی و توجه به منابع موجود و مسئولیت پذیری

63_Qتوسعة باورهای مشترک کارکنان و مدیریت برای ایجاد فرهنگ توسعه

64_Qتأمین و توسعه و نظارت بر منابع مالی و بودجه ریزی با رعایت استانداردها

65_Qتالش برای توسعة نظام آموزش اخالقی در مدرسه

الگوی عاملی بعد ســاختاری ارتباطی به صورت الگوی عاملی سلسله مراتبی )مرتبة دوم( تدوين شد. 
برآوردهای مربوط به اين الگو شــامل شاخص های اعتبار و پايايی و بارهای عاملی مؤلفه ها و معرف ها در 

شکل 3 و جداول 13 و 14 گزارش شده است. 
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استراژیپژوهش

مشارکت اولیا وظایف مدیریت

 بعد ساختاری
و ارتباطی

 شکل 3.   الگوی عاملی مرتبة دوم بُعد ساختاری ارتباطی                                                                                                                                  

بر اساس شکل 3، رويکرد ساختاری ارتباطی با بار عاملِی 0/47 بیشترين بار عاملی و بیشترين قدرت 
تبیین کنندگی واريانس ها را داراست. مؤلفه های مرتبط با اين رويکرد نیز به ترتیب مؤلفة برنامة راهبردی 
با بار عاملِی 0/54، مشــارکت اولیا با میزان بار عاملِی 0/65، مؤلفة تحقیق و پژوهش با میزان بار عاملِی 
0/72، و مؤلفة وظايف مديريت 0/76 بیشترين بار عاملی و بیشترين قدرت تبیین کنندگی واريانس ها را 

به خود اختصاص دادند.

 جدول 13.   شاخص های ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد ساختاری ارتباطی                                                                                                                                  

مفاهیم

پایاییاعتبار ممیزاعتبار همگرا

میانگین واریانس 
استخراجی

 فورنل 
و الرکر

بارهای عاملی 
متقاطع

HTMTآلفای 
کرونباخ

 پایایی
ترکیبی

0/740/83تأيید0/56برنامة راهبردی

0/700/76تأيید0/50مشارکت اولیا

0/720/79تأيید0/52تحقیق و پژوهش

0/710/78تأيید0/51وظایف مدیریت
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با توجه به مقادير جدول، شــاخص های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز 
مؤلفه های ســاختاری ارتباطی دارند. مقادير ضريب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گويای دقت 
اندازه گیرِی باالی ابزار سنجش مؤلفه های مربوط به اين بعد و به عبارت ديگر پايابودن ابزار مربوط به آن است. 

 جدول 14.   مقادیر بارهای عاملی مؤلفه ها و معرف های بعد ساختاری ارتباطی                                                                                                                                  

 بار مفاهیم
عاملی

 مقدار 
 بارمعرفPبحرانی

 عاملی
 مقدار 
Pبحرانی

0/548/600/001برنامة راهبردی

44_Q0/608/510/001

45_Q0/8233/440/001

46_Q0/8028/040/001

47_Q0/7522/890/001

0/6513/350/001مشارکت اولیا

48_Q0/323/190/001

49_Q0/434/300/001

50_Q0/658/830/001

51_Q0/618/460/001

52_Q0/535/370/001

53_Q0/567/800/001

54_Q0/578/290/001

55_Q0/608/960/001

0/7423/720/001تحقیق و پژوهش

56_Q0/6311/850/001

57_Q0/7015/530/001

58_Q0/7619/760/001

59_Q0/7118/140/001

0/7622/550/001وظایف مدیریت

60_Q0/7322/690/001

61_Q0/7725/550/001

62_Q0/7321/750/001

63_Q0/5911/460/001

64_Q0/425/400/001

65_Q0/395/510/001
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مقادير برآوردشــده در جدول باال نشــان دهندة اين اســت که بارهای عاملی مربوط به مؤلفه ها و 
معرف هاِی ســاختاری ارتباطی وضعیت مطلوبی دارند. به عبارت ديگر، همبســتگی اين بعد با مؤلفه ها و 
معرف های مربوط به اين مؤلفه ها در حد متوسط به باال برآورد شده است. درنتیجه، می توان بیان داشت 
ابزار ســنجِش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد. با جمع بندی مطالعات و رويکرد اساسی معطوف به الگوی 
مراکز پیش دبســتانی، به خصوص الگوهای مدارس کســب وکار در مراکز پیش دبستانی، برحسب مقادير 
به دست آمده میانگین بعد مديريت منابع انسانی و مؤلفه های آن باالتر از حد متوسط برآورد شده است. 
به عبارت ديگــر، نمونة آماری پژوهش نقش مديريت منابع انســانی و مؤلفه های آن در برنامه های نظام 
آموزشی را باالتر از حد متوسط ارزيابی کرده اند. بارهای عاملی مربوط به مؤلفه ها و معرف های برنامه ريزی 
درسی وضعیت مطلوبی دارند. بنابراين می توان گفت ابزار سنجِش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد. بر اساس 
نتايج حاصل شــده از میان رويکردها، رويکرد برنامه ريزی درســی بیشترين بار عاملی و بیشترين قدرت 
تبیین کنندگی واريانس ها را داشــته اســت. مؤلفه های مرتبط با اين رويکرد نیز به ترتیب مؤلفة اهداف 
آموزشــی با بار عاملِی 0/76 و مؤلفة برنامه ريزی آموزشــی و فرهنگی با بار عاملی 0/75 و مؤلفة ارزيابی 
از پیشــرفت تحصیلی کودکان با میزان بار عاملی 0/58 بیشــترين میزان بار عاملی و بیشــترين قدرت 
تبیین کنندگی واريانس ها را داشتند. معناداربودن آن ها تأيیدکنندة توأمان اين مؤلفه ها در الگوی مفهومی 
پیش دبستانی و رويکرد برنامه ريزی درسی درزمینة پیش دبستانی است. رويکرد مديريت منابع انسانی با 
بار عاملی 0/93 بیشترين بار عاملی را داشته است و مؤلفه های مربوط به اين رويکرد، بُعد آموزش و تربیت 
نیروی انسانی با بار عاملی 0/82، بعد شايستگی های حرفه ای با بار عاملی 0/79، گروه های تخصصی با بار 
عاملی 0/74، و بعد ارزيابی از عملکرد کارکنان با بار عاملی 0/67 بیشترين بار عاملی بودند که نشان از 
قدرت تبیین کنندگی باالی واريانس ها را داشتند. همچنین هر چهار مؤلفْه توأمان به عنوان عامل الگوی 
مفهومی پیش دبستانی تأيید شدند و تأثیر رويکرد آموزش و تربیت نیروی انسانی در اين الگو در مطالعات 
نظری به تأيید رســیده اســت. اهمیت توجه به اين مؤلفه ها را بايد در مطالعات انجام شدة پژوهشگران 
جســت وجو کرد که هدف فراموش شــدة مراکز ارتقای ياددهی و يادگیرِی اثربخش است. در مؤلفه های 
درونی مديريت منابع انسانی، مؤلفة آموزش و تربیت نیروی انسانی بیشترين جايگاه را نشان داده است و 
با يافته های پژوهشی نیز سازگاری بااليی دارد. نتايج پژوهش معتبر حاکی از همبستگی باال میان آموزش 
و تربیت نیروی انسانی و بهبود مؤثر در فرايند آموزش و تربیت نیروی انسانی است. بعدازاين دو رويکرد، 
رويکرِد ســاختاری ارتباطی با بار عاملی 0/47 بیشــترين بار عاملی و بیشــترين قدرت تبیین کنندگی 
واريانس ها را داشته است. مؤلفه های مرتبط با اين رويکرد نیز به ترتیب مؤلفة  برنامة راهبردی با بار عاملی 
0/54، مشارکت اولیا با میزان بار عاملی 0/65، مؤلفة  پژوهش با میزان بار عاملی 0/72، و مؤلفة وظايف 
مديريت با 0/76 بیشــترين بار عاملی و بیشــترين قدرت تبیین کنندگی واريانس ها را داشتند. طراحی 
ســازوکار های الزم برای جذب نیروی توانمند و شايسته، برخورداری از تحصیالت دانشگاهی با تأکید بر 
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شايسته ساالری و رعايت استانداردها در گزينش کارکنان، تسلط مربی به فنون معلمی و داشتن تجربه 
درزمینة آموزش پیش دبستانی، بسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوری های نوين )سخت افزاری و 
نرم افزاری(، ايجاد دانش، توانايی و مهارت های رهبری و شــغلی و فنی و کار گروهی در مربیان، آموزش 
مستمر نیروی انسانی ازطريق برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی با رويکرد کاربردی مرتبط با آموزش 
کودک، توانمندسازی مربیان در بهره گیری از شیوة تدريِس متنوع در فرايند آموزشی و پرورشی، توانايی 
تجزيه وتحلیــل مســائل و دانش حقوق کودک، تالش بــرای ايجاد انگیزه در مربیــان و ارتقای آن ها و 
توجه و اهتمام به افزايش رضايت شــغلی، امنیت و ثبات و مزايای شغلی، برخورداری مربیان از توانايی 
خودمديريتی، تفکر سیستمی و ارتباطات علمی و پژوهشی در اجرای فعالیت های مرکز، برخورداری مربی 
از احترام حرفه ای در میان جامعه، همکاران و اولیا از جدی ترين مســائل در بُعد مديريت منابع انســانی 
اســت. در بررسی مؤلفه های مرتبط با بُعد ساختاری ارتباطی، میزان تأثیر مربوط به اين مؤلفه ها ترويج 
فرهنِگ سازمانی مبتنی بر تعاون و همکاری میان مربی و والد، افزايش آگاهی های والدين از اهداف دورة 
پیش دبستانی، مشارکت دادن اولیا در تصمیم گیری و سیاست گذاری آموزشی و رفع کاستی های مالی، و 
فراهم کردن زمینه های بروز استقالل فکری در راستای برنامه های مرکز و افزايش همکاری های خود برای 
نمايش خدمت خالصانة اولیا با اهداف مرکز اســت. با جمع بندی موارد ذکرشده و با ساده سازی الگوهای 

ساختاری ارائه شده، الگوی نهايی برای نظام پیش دبستانی کشور در شکل زير ارائه می شود. 

ساختار ارتباطی

برنامه ریزی 
درسی

 مدیریت 
منابع انسانی

 مدل مفهومی مدارس 
کسب و کار در مراکز 

پیش دبستانی

 شکل 4.   الگوی مفهومی برای نظام پیش دبستان                                                                                                                                  
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 سؤال دوم:  آیا الگوی مفهومی تدوین شده برای نظام پیش دبستانی کشور اعتبار دارد؟
برای نشان دادن اعتبارسنجی اين الگو همچنین از ديدگاه استادان متخصص و 15 نفر از خبرگان مديريت 
آموزشی، آموزش ابتدايی و روان شناسی نیز استفاده شده و الگوی ارائه شده با قطعیت باال تأيید شده است. 
برای نشان دادن اين موضوع که الگوی ترسیم شده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینة تجربی پژوهش تا چه 
اندازه با داده های گردآوری شــده در اين پژوهش انطباق دارد، از شاخص های اعتبار همگرا و اعتبار واگرای 
بارهای عاملی متقابل و نیز به منظور بررسی اعتبار عاملی متغیرهای پژوهش و ابعاد آن ها از شیوة تحلیل عاملی 
تأيیدی و شــاخص های مربوط به اعتبار همگر37  ) میانگین واريانس استخراجی(38 و اعتبار ممیز39 )معیار 
فورنل و الرکر40، اعتبار واگرای بارهای عاملی متقابل41 و شاخص برآورد مقادير معیار42( استفاده شده است.

 جدول 15.   شاخص های ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش ابعاد مربوط به الگو                                                                                                                        

مفاهیم

پایاییاعتبار ممیزاعتبار همگرا

میانگین واریانس 
استخراجی

 فورنل 
و الرکر

بارهای عاملی 
متقاطع

HTMTآلفای 
کرونباخ

 پایایی
ترکیبی

0/710/81تأيید0/53اهداف آموزشی

برنامه ریزی آموزشی 
و فرهنگی

0/800/85تأيید0/50

ارزیابی از پیشرفت 
تحصیلی کودکان

0/820/87تأيید0/58

آموزش و تربیت 
نیروی انسانی

0/780/84تأيید0/51

شایستگی های 
حرفه ای

0/700/80تأيید0/50

0/700/79تأيید0/52گروه های تخصصی

ارزیابی از عملکرد 
کارکنان

0/810/85تأيید0/50

0/740/83تأيید0/56برنامة راهبردی

0/700/76تأيید0/50مشارکت اولیا

0/720/79تأيید0/52تحقیق و پژوهش

0/710/78تأيید0/51وظایف مدیریت
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نتايج به دســت آمده از يافته های پژوهشی مرتبط با ســؤال دوم می توان نتیجه گرفت که چارچوب 
ارائه شــده از پشتوانة نظری، تجربی و اعتبار کافی برخوردار اســت. می توان از اين الگو به منزلة الگويی 
بومی و تطبیقی در سطح کشور اســتفاده کرد. اين الگو، الگوِی اندازه گیری انعکاسی است که ريشه در 
نظرية آزمون کالسیک و روان سنجی دارد. اين الگو شامل متغیرهای پنهانی است که نشان و نمود آن ها 
با متغیرهای ديگر نشــان داده می شوند. در اين نوع الگو ها جهِت پیکاْن از متغیر پنهان )سازه( به سمِت 
متغیرهای مشاهده شده است؛ يعنی، فرض بر اين است که اندازه گیری های مشاهده شدْه تغییر در متغیر 
پنهان را منعکس می کنند. به عبارت ديگر، تغییر در متغیر پنهان سبب تغییر در متغیرهای مشاهده شده 
می شود. در الگوهای انعکاسی بايد همبستگی مثبت و نسبتاً بااليی میان متغیرهای مشاهده شده وجود 

داشته باشد که اين قاعده در الگوی حاضر حاکم است.

بحث و نتیجه گیری
کودکان پیش دبســــتانی ازطريق تعامل با دنیای واقعی و اکتشــاِف دست اوْل 
سريع تر ياد می گیرند و مهارت های شــناختی، زبانی، روانی-حرکتی، و عاطفی خود 
را توســعه می دهند. ايجاد محیط يادگیری غنی، تدارک بازنمايی تجربه های بصری 
و امکان تجربة مســــتقیم و دســت اول آمادگِی يادگیرِی آنان را افزايش می دهد تا 
مهارت های شناختی، روانی-حرکتی، و عاطفی خود را توسعه دهند )فلیر43، 2015(. 
در ادامــه، دربارة يافته های پژوهِش حاضر در هريک از ابعاد و مؤلفه های مهم بحث 

می شود:

1. آموزش و تربیت نیروی انسانی
توانمندسازی نیروی انسانی يعنی ايجاد مجموعه ظرفیت های الزم در کارکنان 
برای اجرای سهم و مسئولیتی که در سازمان، توأم با کارايی و اثربخشی، به عهده  
دارنــد. مربي از اصلی ترين اجزای نظام آموزش وپرورش پیش از دبســتان است. 
مربیاِن زبده، قابل، صالح و باکفايت می توانند تصمیم ها و تغییرهای به وجودآمده 
در ســازمان های آموزشي را به فرصتي بــرای سازندگي، روزآمدی، و کارآمدِی 
خود به منظــور هماهنگي و همراهي با تحوالت جامعة امروزی و پاســخ گويی و 
رويارويــی با چالش هــای فراروی نظام آموزشي و فراينِد آموزش تبديل کننــد 
)رينولدز44 و همکاران، 2010(. پرورش و رشــد کارکنان به منزلة سرماية انسانی 
در مدارس کسب وکار اهمیت بســیاری دارد و مربیان بیش ازپیش نیازمند درک 
عمیق تــری از تحوالت اجتماعي، رشد روزافزون تقاضای اجتماعي برای آموزش 
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و تغییر کیفیت آن اند. بنابراين برای باالبردن کیفیت فعالیت های پیش دبســتان 
بايد به صالحیت های حرفــه ای خود توجه نمايند. زارعی و همکاران )1397( و 
اسمیت45  )2015( در بیان ويژگی های مربیان پیش دبستانی اشاره می کنند که 
مربیان با داشــتن ذهن خالق و منعطف می توانند از امکانات و وسايل موجود در 

پیش دبستانی به بهترين نحو استفاده کنند. 

2. فضای فرهنگیـ  تربیتی و هنری
طراحِی محیط يادگیرْی کودکان را برای کشف، امتحان، پرسش و پیش بینی، 
بحث و بررسی و کشف اشتباه ها و دست کاری های ماهرانه آماده می کند )بروکر46 
و همکاران، 2014( و محیط آموزشــی هیجان آوری را به وجود می آورد که نیاز 

ذاتی کودک را برای يادگیری برآورده می کند )کوراَلِک47، 2004(.
مربیان بايد برای ايجاد فضاِی باز مناسب و قابل دسترس، فعالیت های پُربازی، 
و برای چیدن محیط مناسب آموزشی شايستگی الزم را داشته باشند و به اندازة 
کافی خالقیت به خرج دهند )عبدالملکی و همکاران، 1397(. مراکز آموزشی در 
محیط آموزشی خود بايد فضای فیزيکی مناسبی فراهم کنند. همچنین از وسايِل 
به روز و در تعداد مناسب بهره گیرند که در توسعه و رشد کودکان تأثیری حیاتی 

دارند )پاپاتئودرو48، 2010(.

3. برنامه ریزی درسی49 
محتوای درســی در مدارس کســب وکار کشــورهاِی موردمطالعْه دانش ها، 
بینش ها و توانايی هايی است که به عنوان نظام آموزشی درصدد است تا فراگیران 
را به آن تجهیز کند. محتوای درسی می تواند چنان طرح ريزی شود که دانش آموز 
را به ســمت نگرشی صحیح از محیط پیرامون سوق دهد. بااينکه الگو های برنامة 
درســی به صورت يکپارچه بر بــازی تأکید می کنند، شناســايی عوامل مؤثر بر 
اثربخشــی آموزشــی می تواند کیفیت و کمیت يادگیری را در کودکان افزايش 
دهد. يادگیری اولیه زمینه های مناسبی برای کسب تجارب بعدی کودکان فراهم 
می آورد. آنچه در ســنین اولیه و پیش دبســتانی آموخته می شود پايداری و دوام 
بیشتری دارد )مفیدی، 1394: 5(. برنامة درسْی محتواِی يک درس و مجموعه ای 
از اهداف اجرايی اســت و تجربة طراحی شده برای يادگیری است که معلم قصد 
دارد در پايــان درس فراگیر آن را بیامــوزد )بروک50 و همکاران، 2013؛ بروکر و 

همکاران، 2014(.
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4. ساختار سازمانی
ساختار ســازمانی  يکی از مؤلفه های مهم تشــکیل دهندة سازمان است که 
بســیاری از اجزای آن را تحت تأثیر قرار می دهد و درعین حال خود نیز از محیط 
سازمان و عوامل محیطی تأثیر می پذيرد و شامِل الگوهای تعاملی اعضای سازمان، 
تخصص گرايی، و جهت دهی به رفتار کارکنان است )الوانی و دانايی فرد، 1396(. 
همچنین نماد قواعد، مقررات، خط مشی ها، جايگاه ها، نحوة ارتباطات در سازمان، 
سلسله مراتب، توزيع قدرت و تفکیک بخش های مختلف سازمان است )عباسی، 

.)1397

5. مشارکت اولیا
يکــی از مهم ترين مبانی تحــول در مدارِس کســب وکار به کارگیری الگوِی 
مشــارکت اولیا با مربیان است. مشــارکت در برنامه های مدارس کسب وکار در 
بخش پیش دبستان مختص نخبگان يا افراد سطح باالی مدرسه نیست، بلکه اولیا 
برنامه های مرکز را بسیار گسترش  می دهند. افزايش مشارکت و توانمندسازی اولیا 
از عمده ترين اهداف اصلی و ارزش های مدارس کســب وکار بوده است. مشارکت 
نیرويی قدرتمند عملکرد فردی و ســازمانی را بهبود می بخشــد و سبب تقويت 
آگاهی، درک، تعهد، و تصمیم گیری می شــود. اين موضوع بر سه ارزش بنیادی 
تأکید می ورزد: سهیم شــدن مردم در قدرت و اختیار، نظارت مردم بر سرنوشت 
خود، و بازگشودن فرصت های پیشرفت برای اولیا )توماس51 و همکاران، 2014(. 
مشارکت فرايندی توانمندساز است که موجب پويايی منابع و به کارگیری متنوع 
اجتماعی در تصمیم گیری، درگیری مردم در گردآوری و تحلیل داده ها و اجرای 

پروژه ها می شود )نیازآذری و همکاران، 1393(.

6. وظایف هیئت مدیره
هیئت مديره، در مرکز پیش دبستانی در مدرسة کسب وکار، مسئول مستقیم 
کنترل و سازمان دهی مدرســه و ناظر بر اجرای برنامه های آموزشی است. سهم 
هیئت مديره پاسخ گويِی شــفاف به ذی نفعان، مسئولیت پذيری، کیفیت آموزش 
و مديريت ســازمان اســت )راســل52، 2011(. اين هیئت در تدوين راهبرد ها، 
ساختار، خط مشــی، ارزيابی از عملکرد، حفاظت از ارزش های اصلی و دارايی ها، 
سیاست گذاری و برنامه ريزی، تأثیرگذاری اعضا بر اساس تنوع فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی و اقلیت های مذهبی و زنان، تصمیم گیری و تعیین اهداف بلندمدت 
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و احیای فعالیت های پژوهشی )اِرِنِبرک53 و همکاران، 2012( و هدايت راهبردی 
مدرســه، پايش و نظارت بــر عملکرد و پیشــرفت، اخذ سیاســت های نهادی 
و مشــارکت خیريــن و توجه به بودجه و نظام مالی )نلســون54، 2004(، تأمین 
ســالمت و امنیت، مديريت بحران، نظام مناسب و منطبق با روش های قانونی و 
نظارتی )هرمالین55، 2013(، و در برنامه ريزی برای تربیت نیروی انسانی و تأمین 
کارکنان مؤثر و کارآمد اســت. درنتیجه، هیئت مديره ويژگی هايی دارد که شامِل 
اهداف56، چشم انداز، راهبرد ها، اهداف اجرايی، روش ها57 و توانمندسازی مربیان و 
کارکنان58، مردم ساالری و مشارکت59  و انگیزش بر اساس تعهد و اعتماد6، بهبود 
کیفیت درونی61 و پاسخ گويی به سازمان62، عملکرد و پاداش گروهی63 می شود و با 

توجه به آن ها می تواند تصمیمات درستی اتخاذ کند )نادی و همکاران، 1398(.

7. برنامة راهبردی
چشــم انداز عبارت است از آينــده ای واقع گرايانه، به وقوع پیوســته و جذاب، 
موفقیت آمیــز، و مطلوب تر از وضعیت فعلِي مدرســه و بیان صريح سرنوشتي که 
سازمان بايد به آن سمت حرکت کند؛ درواقــع، سیمای گروهي و جمعي از آيندة 
سازمان است. دوران کودکی دورانی سازنده است و پاية اکتشاف و عاليق شغلی، 
ارزش ها، نگرش ها و مهارت ها در سال های اولیة زندگی بنا می شود. بنابراين قطعاً 
داشــتن نگاه روبه جلو از آينده، گرفتن تصمیم برای مسیر شغلی در زندگی برای 
ساختن آينده، نگاه کردن به اطراف برای کشف کردن آينده و ايجاد خودکارآمدی 
برای حل کردن مشــکالت از ابعاد اساسی رشد شغلی در گسترة زندگی است که 

برای نخستین بار در کودکی ظاهر می شود )نیازآذری و همکاران، 1393(.

8. ارزیابی عملکرد
مراکز پیش دبستان در مدارس کسب وکار برای پیشرفت و رسیدن به اهداف 
تعیین شدة شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارند. اين آگاهی موجب می شود 
کــه مربیان از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع شــوند و تمهیدات 
الزم را برای بهره وری بیشــتر و تالش های اثربخش به کار برند. نظارت و ارزيابی 
و دوباره نگری به برنامه های آموزشــی، آماده ســازی و بهسازی فرايندها و توجه 
فراوان به ارزشیابی برنامه های کلی، دادن اطالعات به افراِد سازمان دربارة عملکرد، 
تقويت باورها و توان افراد، فرايند شناســايی، مشاهده، سنجش و بهبود عملکرد 
انسانی در سازمان، روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخورد 
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مثبت و منفی از نتايج عملکرد در نحوة وظايف )رســولی و عیسی مراد، 1395(، 
ثبت نتايج حاصل شــده از سنجش و مقايسة رفتارهای عملکردی با معیارهای از 
پیش تنظیم شده )استون هاوس64، 2011( و فراهم آوردن اطالعات کافی درزمینة 
رفتار، وظیفه، عملکرد و افزايش توانمندی هاِی روانْی اطالعات مربوط به عملکرد 

توانايی افراد را در ارزيابی قابلیت های عملکردی شان ارتقا می بخشد.

پیشنهاد های کاربردی
é  به استناد يافته ها يکی از مؤلفه های بسیار مهم، که تبیین کننده  درصد بااليی از 
واريانس های الگوی مدارس کسب وکار در دورة پیش دبستانی بوده است، مؤلفة  
اهداف آموزشی است. بر همین اساس به مديران و برنامه ريزان پیشنهاد می شود 
با تقويت و توجه به افزايش دانش و اطالعات کودکان و رشد و پرورش خالقیت، 
نوآوری و قــدرت تحلیل آن ها و پرورش مهارت هــای زندگی و اجتماعی برای 
ادارة بهتر جامعه و با ايجاد بینش و نگرش اشتغال زايی و کارآفرينی به کودکان 

برنامه ريزی الزم را انجام دهند. 
é  به مســئوالن وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود با تدوين شیوه های نوين 
ارزيابــی و با تقويت نقش مديــران مراکز در ارائة الگو های مناســب ارزيابی از 
فرايندهای ياددهی و يادگیری، ضمن توانمندسازی آن ها، زمینة تحقق سیاست 

ارزيابی را از پیشرفت کودکان فراهم نمايند.
é  در اين پژوهش نشــان داده شــد که مؤلفه های مهمی چون افزايش آگاهی های 
والدين از اهداف دورة پیش دبســتانی، مشــارکت دادن اولیا در تصمیم گیری و 
سیاســت گذاری آموزشی، استفاده از توانمندی فنی و تخصصی و غیره به شکل 
خودجوش و قانونمند در جامعة اسالمی و در نظام آموزشی پیش دبستانی کشور 
وجود ندارد. لذا پیشــنهاد می شــود متولیان امر با بهره مندی از تجارب جهانْی 
زمینة بومی سازی و عملیاتی کردن اين مؤلفه ها را به منظور بهبود فرايند آموزشی 
و پرورشــی و افزايش تــوان خودراهبری کــودک و فراهم کردن فرصت تمرين 
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.
é  در تمامی کشــورهای موردمطالعه برای جذب و به کارگیری مربیاْن بر اســاس 
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شايسته ســاالری و رعايت اســتانداردها، گواهی نامه حرفــه ای ملی و مرتبط با 
روان شناســی و آموزش مربی کودک و آموزش ابتدايی ارائه می شــود و اشتغال 
در مراکز منوط به کســب اين گواهی نامه از اين مرکز ملی اســت. لذا پیشنهاد 
می شــود برای پايه گذاری گواهی نامه ای ملی-حرفه ای ويــژة مديران و مربیان 
پیش دبستانی و مرکزی ملی برای مديريت پیش دبستانی، برای حرکت در مسیر 

شايسته ساالری در انتخاب مديران پیش دبستانی، اقدام شود.
é   پیشنهاد می شود مسئوالن آموزش وپرورش زمینة  ارتقای احترام حرفه ای مربیان 
را با طراحی ســازوکار هايی افزايش دهند و در ايجاد انگیزه در مربیان و ارتقای 
آن ها، افزايش رضايت شــغلی، امنیت و ثبات و مزايای شغلِی مربیان به اين امر 

توجه بیشتری داشته باشند.
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