تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان) مبتنی بر سنتز پژوهی شواهد
تجربی معاصر

دكتر ابراهيم طاليي

*

**

حميده بزرگ

هدف این نوشتار ،تبیین چرایی و ضرورت توجه به تربیت اوان کودکی (تاک) از سوي
افراد ،گروهها و نهادهایی است که الزم است به این مهم ،نه تنها توجه ویژه داشته باشند،
بلکه در این زمینه وارد مرحله عمل گردند .در این جستار ،تربیت اوان کودکی به صورت
جامع و از همه ابعاد مد نظر بوده است .منظور از اوان کودکی ،زیست کودک از بدو تولد تا
ورود به پایه اول دبستان است که هم دوره پیش دبستان (توسط آموزش و پرورش) و هم
دورههاي سنی پایینتر را در مهد کودکها شامل میشود .براي دستیابی به تببین فوق از
روش سنتز پژوهی استفاده شده است که در آن پژوهشهاي بیست سال اخیر با روشی نظام-
مند انتخاب ،واکاوي محتوایی و دسته بندي شدند .در مرحله بعد (غربالگري ریز)52 ،
پژوهش که معیارهاي مد نظر را داشتند انتخاب شده اند ،سپس سنتزي از یافتههاي آنان
طبق اصول تلفیق ،بازاندیشی و بازآرایی دادهها ،ارائه شده است .یافتههاي این سنتز نشان
میدهد که ضرورت پرداختن به تربیت اوان کودکی از چهار منظر توجیه پذیر است :توجیه
بیولوژیک (یافتههاي پژوهشی حوزه عصب شناختی و مغز) ،توجیه اقتصادي (تحلیل هزینه
ـ فایده) ،توجیه آموزشی (عملکرد و پیشرفت تحصیلی مطلوب در طول دوره تحصیل) و
توجیه اجتماعی (رشد منشها و کنشهاي اجتماعی مطلوب در طول نوجوانی و بزرگسالی).

کلید واژگان :تربیت اوان کودکی ،پیش دبستان ،مغز و علوم عصبشناسی ،اقتصاد آموزش،
پیشرفت تحصیلی

_____________________________________________
تاریخ پذیرش39/5/52 :
تاریخ دریافت39/6/52 :
* استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
** دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه و بیان مسئله
تربیت اوان کودکی که ناظر بر تربیت و رشد کودکان از بدو تولد تا هنگام ورود به نظام رسمیـ
عمومی آموزش است از چند جهت براي کشور ما موضوعیت پیدا میکند .اول اینکه در ایران
ضرورت و اهمیت توجه به تربیت اوان کودکی از پختگی و بلوغ الزم برخوردار نیست و مبانی
نظري و تجربی آن در میان متخصصان تعلیم و تربیت به بوته نقد ،دفاعیات متقن و تعالی نظري
این دوره را به بخش غیردولتی واگذار کردهاند .نمونه آن سیاست اخیر آموزش و پرورش براي
سپردن دوره پیش دبستان به بخش غیر دولتی در سال تحصیلی  39-35به دلیل افزودن پایه ششم
در دبستان و در نتیجه کاهش متوسط  94درصدي پوشش پیش دبستان در این سال (طالیی و ترقی
جاه )9935 ،یا عدم استخدام دولتی مربیان پیش دبستان در طول چند سال گذشته است .جنبه دیگر
ضرورت این جستار ،عدم وجود سندي مبنی بر ضرورت توسعه کیفی این دوران در کشور با
وجود گذشت نزدیک به ده سال از تاسیس رشته آموزش پیش دبستانی در دوره کارشناسی ارشد
است .با مرور مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر در کشور ،کتابهاي این حوزه و همچنین پایان-
نامههاي دفاع شده در دوره کارشناسی ارشد و وجود تحقیقات تقریباً زیاد در حوزه پیش دبستان،
نشانی از انجام دادن پژوهشی جامع که حاصل سنتز تحقیقات متقن ،طولی و تجربی باشد مشاهده
نمیشود .با این توصیف ،به طور مشخص مسئله اصلی این پژوهش این است که پرداختن به
تربیت اوان کودکی یا پیش از دبستان چه ضرورتی دارد .عالوه بر چرایی بحث ،در زمینة چگونگی
آن نیز در نتیجهگیري بحث خواهد شد .با توجه به موارد مذکور ،سؤاالت زیر طرح شده است:
 .9تجمیع یافته پژوهشهاي تجربی در زمینه تربیت اوان کودکی در دنیا چه توجیهی از نظر
بیولوژیک براي تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به این دوره دارد؟
 .5تجمیع یافته پژوهشهاي تجربی در زمینه تربیت اوان کودکی در دنیا چه توجیهی از منظر
اقتصادي براي تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به این دوره دارد؟
 .9تجمیع یافته پژوهشهاي تجربی در زمینه تربیت اوان کودکی در دنیا چه توجیهی از منظر
آموزشی براي تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به این دوره دارد؟
 .9تجمیع یافته پژوهشهاي تجربی در زمینه تربیت اوان کودکی در دنیا چه توجیهی از منظر
اجتماعی براي تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به این دوره دارد؟
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با توجه به شکاف دانشی موجود در این حوزه و ضرورت کاربردي آن ،براي پاسخ به سؤاالت
پژوهش ،مطالعه حاضر ،پژوهشهاي تجربی ،بینالمللی و قابل اتکاي بیست سال گذشته ( 9339تا
 )5499را مورد سنتز و مرور تحلیلی قرار داده و ماحصل چنین سنتزي را در قالب کاربردي ارائه
کرده است.
مبانی نظری
تربیت ،روانشناسان ،فالسفه و دانشمندان فیزیولوژي ،بیولوژي و بسیاري از زنان و مردان حرفههاي
گوناگون بوده است (مفیدي .)9926 ،آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان در ساختار
آموزشی بسیاري از جوامع و کشورها جایگاه بسیار ارزشمند و حساسی دارد .یافتههاي پژوهشی
بسیار نشان دهنده اهمیت و ضرورت این دوره از آموزشها در شکلدهی و موفقیتهاي تحصیلی
کودکان در دورههاي باالتر و نیز ارتقاي کارآیی درونی نظامهاي آموزشی است (مفیدي .)9926 ،در
کشورما به ویژه تا قبل از رویداد تغییر نظام آموزشی کشور و مصوبات سال  9939در زمینة آموزش
پیش از دبستان ،تردیدها و بدفهمیهایی وجود داشته است که به نوعی بر سرنوشت برنامهریزي و
پذیرش این دوره از آموزشها در ساختار رسمی آموزشی کشور تأثیر گذاشته و موانعی را ایجاد
کرده است .واقعیت این است که در جامعة ما آموزش و پروش پیش از دبستان ،در طول حیاتش
تصویري مخدوش و مظلوم از خود نشان داده است و متأسفانه هنوز به جایگاه واقعی خود ـ به
رغم کارآیی بسیار خوب این دوره از آموزشها ـ دست نیافته است .اولویت ندادن به آموزشهاي پایه
و استفاده نکردن از عملکرد و قابلیتهاي این سطح از آموزشها به عنوان دروندادي حساس در
پردازش اطالعات و نتایج عملکرد دوره دبستان و سطوح باالتر ،تصویري مبهم و ناپایدار از
موقعیت و جایگاه آن در جامعه آموزشی و نیز خانوادهها پدید آورده است (مفیدي .)9936 ،این در
حالی است که از اوایل سالهاي  9344آموزش و پرورش پیش از دبستان بخشی از زندگی و ساختار
عمومی و اساسی آموزش و پرورش بسیاري از کشورهاست (کاترون و آلن .)9339 9،بر اساس
آمارهاي بینالمللی از سال  9339در بسیاري از کشورها تقریباً همه کودکان قبل از ورود به مدارس
ابتدایی در این مراکز تربیتی حضور مییابند .حضور  %35از پنجسالهها در کودکستانها %96 ،از
چهارسالهها با بیش از  %53از سه سالهها در مهدهاي کودک ،نمونه بارز نگرش مثبت نسبت به این
دوره در سرنوشت تربیتی کودکان این جوامع است .در کشور ژاپن ،کودکان قبل از ورود به مدارس
1. Catron & Allen
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ابتدایی ،در کالسهاي آمادگی یا کودکستانها حضور مییابند و  %34از کودکان پنجساله در این گونه
مراکز تربیتی از ثمرات کوتاه مدت و دراز مدت و پردوام آموزشهاي این دوره بهرهمندند (آقازاده،
 .)9939همچنین براساس آمار در نوزده کشور آمریکاي التین سهم کودکان سه تا پنجساله ثبت نام
شده در برنامههاي پیش دبستانی از سال  9324میالدي تا سال  9323از  %92به  %59افزایش یافته
است که به طور دقیق این رقم گسترش  %29را نشان میدهد .تحقیقات مقایسهاي در مورد افرادي
همه حال به سود گروه آموزش دیده بوده است .مثالً هزینهها و خدمات بعدي مورد نیاز براي گروه
آموزش ندیده از نظر افت تحصیلی و نیاز به کالسهاي حمایتی و تقویتی در حدود هفت برابر گروه
آموزش دیده بوده است (کاترون و آلن .)9339 ،نتایج پژوهش مفیدي ( )9936نیز تأثیر این
آموزشها را بر شکوفایی ذهنی ،استقالل کودکان ،رشد کالمی و سخنگویی آنان تأیید میکند .شواهد
موجود لزوم آماده سازي کودکان را براي یک شروع مناسب به منظور باالتر بردن کارآیی درونی
نظام آموزش و پرورش الزامی میسازد.
در این زمینه تحقیقات بسیاري انجام شده است .پژوهشهاي بنجامین بلوم ( ،)9369جیمز مک
ویکرهانت ( ،)9369یاشی کاوا ( )9332و بارنت ( )9332نشان میدهند که آموزش اوان کودکی از
بسیاري جهات مطلوب و مناسب است ،زیرا توانمندي کودکان براي یادگیري ،رشد و پیشرفت
واقعی تحت تأثیر تجارب محیطی اولیه است (زارع و قشونی.)9923 ،
اهمیت اهداف تربیتی این دوران از جهات گوناگون قابل بررسی است .اول اینکه با توجه به
نظر متخصصان روانشناسی مبنی بر مهم و حساس بودن این دوره سنی در شکلگیري بسیاري از
صفات و ویژگیهاي روانشناختی کودکان ،یادگیري بسیاري از مهارتها و آموزشها در این دوره
ضروري است و عدم بهرهگیري مناسب از فرصتها و قابلیتهاي این دوره سنی ،آسیب جدي هم به
کودکان و هم به جامعه وارد میآورد .نکته دیگر توجه به این نکته است که کودکان به دلیل پایین
بودن سن منفعل نیستند ،بلکه کامالً فعالاند و با روشهاي متناسب با رشد آنها ،میتوان به آموزش
آنان پرداخت .اهداف تربیتی این دوره نیز باید کامالً با ابعاد مختلف رشد کودکان متناسب باشد
(بارنت 9و همکاران .)5442 ،پژوهشگران بسیاري به اثرات برنامههاي آموزشی اولیه اشاره کردهاند.
با توجه به این اهمیت و به سبب محدودیت زمانی که براي یادگیري وجود دارد و بر اساس شواهد
موجود احتمال وقوع این محدودیت در دوران اولیه زندگی بیشتر است ،بنابراین توجه جدي به این
1. Barnett
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دوران از اهمیت فزایندهاي برخوردار است (زارع و قشونی .)9923 ،نتایج پژوهشهاي خارج از
کشور و داخل کشور نشان میدهد که کودکانی که دوره آمادگی قبل از دبستان را سپري میکنند در
مقایسه با کودکانی که این دوره را طی نمی کنند ،از پیشرفت تحصیلی بیشتري برخوردارند (زارع و
قشونی.)9923 ،
با وجود این متأسفانه تنها شماري محدود از کودکان پیش از دبستان میتوانند از خدمات
سیاستهاي واقعبینانه ،امکان بهرهگیري از خدمات یاددهی ـ یادگیري را براي تمامی کودکان فراهم
نمود (زارع و قشونی .)9923 ،نگاهی اجمالی به مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که رشد
تحصیلی کودکان در دورههاي بعد ،عالقه نسبت به تحصیل ،موفقیتهاي دیگر تحصیلی ،سازگاري
اجتماعی و عاطفی ،نشاط ،توانایی شناختی ،مهارتهاي جسمی ـ حرکتی ،توانایی بازگویی قصه و
داستان ،مهارتهاي حل مسئله و استدالل از جمله متغیرهایی هستند که تأثیر دوره پیش دبستان روي
آنها مورد مطالعه قرار گرفته است (روحی و هشجین .)9934 ،ویکارت و همکاران ( )9363بر تأثیر
آموزشهاي پیش دبستانی بر رشد شناختی (گورملی و همکاران )5442 ،9و افزایش هوش کودکان،
قدرت استدالل ،تفکر خالق ،کسب مهارتهاي حل مسئله ،تواناییهاي کالمی و زبانی ،روابط
اجتماعی و حس همکاري و مسئولیتپذیري صحه گذاشتهاند (بارنت9332 ،؛ پاکاریان9936 ،؛
خالقی9925 ،؛ عسکریان9933 ،؛ کامکار 9929؛ اسحاق نیا.)9935 ،
با نگاهی گذرا به نظام آموزش و پرورش کشورهاي گوناگون به آسانی پی میبریم که دوره
پیش دبستانی از اهمیتی خاص برخوردار است .به طوري که هر کشور به تناسب موقعیت خود و
سطح زندگی مردم آن نظام پیشدبستانی را ساماندهی کرده است .به عنوان مثال در کشورهاي
فرانسه و بلژیک این دوره کامالً رایگان و در کشور سوئد و مالزي براي اقشار کم درآمد و روستایی
رایگان است و در انگلستان از بودجه دولتی حوزه آموزش به این دوره کمک میشود و در ژاپن
هزینه آن از والدین اخذ میشود .ولی در هر یک از کشورها به گونهاي برنامهریزي شده است که با
وجود اختیاري بودن جذب حداکثر داشته باشد ،زیرا برخورداري از آمادگی براي دوره تعلیمات
رسمی اهمیت ویژه دارد و ارزش افزودهاي که ایجاد میکند قابل مقایسه با هزینههاي صرف شده
آن نیست .در کشور ما با توجه به زبان و گویشهاي متفاوت و تنوع سطوح فرهنگی افراد ،دوره
پیش دبستانی از اهمیت خاص برخوردار است (جامه بزرگ .)9939 ،تعداد مردودیهاي کالس اول
1. Gormley et al.
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بیانگر ضعیف بودن آمادگی ورود کودکان به این پایه است .در سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش ذیل راهبرد شماره پنج ( )2آمده است :تعمیم دوره پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم
و نیازمند در حد امکان با مشارکت بخش غیردولتی با تأکید بر آموزشهاي قرآنی و تربیت بدنی و
اجتماعی .قابل توجه است که کدام بخش غیردولتی که براي کسب بهره و سود کار میکند در تعداد
زیادي از روستاها و شهرهاي کوچک با مردم محروم و نیازمند فعالیت خواهد کرد؟ بنابراین بخش
به دوره دبستان و دورههاي بعد از آن تحمیل میشود .عالوه بر این ،چنین راهکاري سبب میشود
که دولت از ارائه خدمت و اختصاص دادن بودجه به این مرحله بسیار مهم خودداري کند .البته این
مشکل در شهرهاي کوچک و حاشیه شهرهاي بزرگ نیز وجود دارد .بنابراین به نظر میرسد الزم
است این راهکار با توجه به وضعیت اقتصادي -اجتماعی کشور در استانهاي گوناگون به ویژه
مناطق مرزي مورد بازنگري قرار گیرد (جامه بزرگ.)9939 ،
روش شناسی
روش به کار رفته در این پژوهش ،سنتز پژوهی است که عملیاتی کردن این اصل است که علم،
قابلیت تجمیع یا تراکم 9نظاممند دانشهاي تولید شده پیشین را دارد (چالمرز ،هجِز و کوپر)5445 ،5
و در پی پاسخ به این سوال است که نتیجه واحد همة یافتههاي پژوهشی گذشته چیست؟ مربی،
معلم و سیاستگذار در نهایت در برابر سؤالهاي خویش چه اقدام عملی را انجام دهند؟ چرا که در
نظر گرفتن پژوهشها بهصورت منفرد ،نه تنها گاهی اوقات تکلیف کنشگر را در قبال سؤالی تعیین
نمیکند بلکه یافتههاي گاهی ضد و نقیض ،سبب گمراهی او میگردد (پرینگ .)5444 ،9سنتز
پژوهی یکی از راههاي نزدیک شدن است به آنچه کنشگران از پژوهش تربیتی انتظار دارند ،زیرا در
پی تلفیق یافتههاي پژوهشهایی است که به دنبال پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی مشترکاند .الیت
و پیلمر )9329( 9به طور مبسوط در کتاب خویش به علل چرخش پژوهشگران به سمت انجام
دادن پژوهشهاي مروري نظاممند پرداختهاند و معتقدند از دهه هشتاد میالدي به بعد حوزه
پژوهشهاي مروري نظاممند ،آرام آرام تبدیل به حوزهاي تخصصی شده است.
سنتز پژوهی داراي انواع گوناگون است که با توجه به هدف و رویکردهاي بهکار گرفته شده در
پژوهشهاي مورد تلفیق ،از میان آنها دست به انتخاب زده می شود .بهطور کلی میتوان سنتز پژوهی
1. Cumulative
2. Chalmers, Hedges & Cooper
3. Pring
4. Light & Pillemer
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را در دو دسته کیفی (واژگانی) و کمی (عددي) قرار داد .آنهایی را که در دسته کمی قرار دارند
بیشتر با مفهوم فراتحلیل می شناسیم (گالس .)9336 ،9هم اکنون فراتحلیل جایگاه خویش را به
مثابه یک روش تحقیق مستقل و پیشرفته پیدا کرده است ،به طوري که مراکز پژوهشی ویژهاي با
هدف تلفیق و فراتحلیل دادههاي پژوهشهاي پراکنده ایجاد شده است( 5تامس 9و پرینگ.)5449 ،
در حوزه پژوهشهاي کیفی نیز ،توسعه حوزه نظري و روششناسانه منجر به روشهاي نوینی از سنتز
شده است (بارنت ـ پیج 2و تامس .)5443 ،آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است ارائه نمونهاي از
سنتز پژوهی نظاممند یافتههاي پژوهشهاي  54سال اخیر در حوزه تربیت اوان کودکی هم به روش
کمی و هم کیفی است تا بدین روش سواالت این پژوهش دربارة چرایی و ضرورت تربیت پیش از
دبستان از منظرهاي متفاوت پاسخ داده شود .انجام دادن یک پژوهش که حاصل سنتز یافتههاي
دیگر پژوهشها باشد داراي سه مرحله است که پژوهش حاضر نیز بر مبناي این سه مرحله پیشرفته
است .این سه مرحله در جدول شماره یک به اختصار نمایش داده شده است.
جدول شماره  .2مراحل انجام سنتز پژوهشی
مرحله

زیر مرحله
الف) تعیین پارامترهاي جستجو همانند تاریخ

مرحله اول

انتشار و نوع پژوهش

تعیین جغرافیاي
پژوهش؛تعیین
پژوهشهایی که مقرر
است از یافتههاي آنان

توضیحات در مورد پژوهش حاضر
بعد از  9339باشد ،بهجز  9سند کلیدي؛ گستره جغرافیایی :سراسر دنیا؛
نوع پژوهش :مطالعات تجربی و ارزیابانه؛ نوع اسناد :مقاالت داوري
شده و گزارشهاي دولتی مبتنی بر شواهد تجربی
مرتبط بودن با سؤاالت پژوهش حاضر ،کیفیت پژوهش از نظر اعتبار

ب) تعیین معیارهاي انتخاب اسناد گردآوري

ابزارهاي تحقیق بهکار رفته و اعتبار روشهاي تحلیل استفاده شده،

شده از مرحله قبل

پژوهشهاي کمی متقن با حجم نمونه باال و طولی بودن طرح تحقیق یا
پژوهشهاي کیفی دقیق و عمیق

استفاده گردد
ج) تعیین راهبرد جستجوي اسناد و پایگاهها

تدوین کلیدواژههاي مرتبط با تربیت اوان کودکی و تعیین پایگاههاي
دادهاي  PschycInfo ،AEI، BEI ،ERICو ProQuest

از جستجوي اولیه  22مقاله و سند در حوزه تربیت اوان کودکی به دست آمد که پس از اعمال معیارهاي انتخاب ،اسناد براي ورود به مرحله بعد  29عدد بودند.

چکیدة اسناد خوانده شد و بر اساس دو معیار کلی و باز "کیفیت" و
مرحله دوم
نقد نظاممند اسناد

الف) غربالگريِ درشت

"مرتبط بودن" (همانند مقاالتی که گروه سنی نامرتبط به این تحقیق
داشتند یا در خصوص تربیت غیر رسمی بودند) ،اسناد این مطالعه
انتخاب شدند (.)n = 99

منتخب
ب) عنوان غربالگري

کل متن اسناد ،مورد مداقه قرار گرفت و با توجه به دو معیار فوق

1. Glass
 .5البته باید اشاره کرد که این رویکرد براي پاسخ به پرسشهاي حوزه علوم انسانی همچنان مورد تأمل و نقد است اما این موضوع خارج از گستره
این مقاله است.
3. Thomas
4. Meta-ethnography
5. Barnett-Page
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دست به انتخاب زده شد .حاصل این مرحله  52سند بود که وارد گام
سوم از این مرحله شدند.
اسناد به نوعی تشریح فیزیولوژیک شده و قطعات مختلف آنها در
خانههاي جدول تشریح قرار گرفتند که شامل سؤاالت پژوهش ،طرح
تحقیق ،روشهاي تولید و تحلیل دادهها ،یافتهها ،داللتها و محدودیتها

ج) واکاوي

بود .در مرحله واکاوي نقدهاي وارده به هریک از این قطعات نیز در
ذیل آنها یادداشت برداري شد.
سنتز پژوهی تجمیع ی

9

9

پژوهشی ترکیبی 5است (گاف ،الیور و تامس،

شدند ،سپس با بازخوانیهاي مکرر و دقیق و همچنین مقایسه یافتههاي

 .)5495سنتز پژوهی تجمیعی همانند تغییر

مشابه و متناقض (باکدگذاري با رنگهاي متفاوت) ،دسته بندي این

فیزیکی و سنتز پژوهی ترکیبی همانند تغییر

دادهها در ذیل مضامینی بزرگتر انجام شد (همانند یافتههایی دربارة مغز

شیمیایی در یک واکنش است .در اولی یافتههاي

و یادگیري در اوان کودکی ،یافته هایی در خصوص محیط فیزیکی و

پژوهشهاي انتخاب شده با هم جمع میشوند

اوان کودکی ،تاثیرات تربیت اوان کودکی بر رشد شناختی کودک...

9

مرحله سوم
سنتز؛ خلق چیزي
جدید از عناصر جدا از
هم

مانند آنچه بیشتر در فراتحلیل پژوهشهاي کمی
شاهد آن هستیم .در دومی یافتههاي دیگران
خود مبدل به دادههایی میشوند که با دادههاي
دیگر ترکیب و سپس با هویتی جدید بازآفرینی
میشوند

همانگونه که مراحل سه گانه فوق نشان میدهد سنتز پژوهی با نگارش سنتی مرور پیشینه که
در همه پژوهشها انجام میشود تفاوتهایی منحصر به فرد دارد تا حدي که آن را در حد یک روش
پژوهش مستقل در میآورد .مهمترین این تفاوت مربوط به این نکته است که در مدل سنتی مرور
پیشینه ،پژوهشها کامالً بر اساس سلیقه و انگاشت محقق از ارتباط آنها با موضوع مورد نگارش
انتخاب میشوند و چرایی انتخاب برخی و پرداختن به آنها و بهل کردن برخی دیگر از پژوهشها
ناگفته باقی میماند .اما در سنتر پژوهی ،مفهوم مرور نظاممند بر این نکته تاکید میکند که روش و
پارامترهاي انتخاب باید مرئی باشد ،تلفیقها و ترکیبها از نظامی قابل دفاع پیروي کنند و به عبارت
دیگر نحوه ،فرآیند متولد شدن و ظهورِ این مولود ـ یعنی پژوهش حاصل از سنتز ـ مرئی ،قابل دفاع
و ابطال پذیر باشد.
یافتهها
نتایج حاصل از سنتز یافتههاي پژوهشهایی که براي این بررسی انتخاب شدند در ذیل پاسخ به
چهار سؤال پژوهش یا چهار وجه توجیهی براي تربیت پیش از دبستان آورده شده است .یادآوري

1. Aggregative
2. Configurative
3. Gough
4. Oliver
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میشود که سؤال اصلی این پژوهش تبیین چرایی ضرورت و اهمیت پرداختن و سرمایهگذاري
روي تربیت اوان کودکی یا پیش از دبستان در سایه پژوهشهاي متقن تجربی است که ظرف 54
سال گذشته در دنیا انجام شدهاند .براي پاسخگویی به سؤال اصلی در قالب چهار سؤال پژوهش،
پژوهشهاي این دوره زمانی بر اساس معیارها و پارامترهایی بصورت نظاممند انتخاب شدند (52
پژوهش) و سپس مجدداً طی فرآیندي نظاممند به مقایسه ،تلفیق و ترکیب یافتههاي این تحقیقات
سوال اول :توجیه بیولوژیک ضرورت تربیت اوان کودکی
هنگام تولد اندازه مغز نوزاد ،یک چهارم اندازه مغز یک بزرگسال است اما تا سه سالگی این
اندازه سه برابر اندازه اولیهاش میشود .این رشد اندازة مغز ارتباطی نزدیک با میزان و کیفیت
تعامالت فرد با محیط و تجارب گوناگون دارد (بروئر5444 ،9؛ مککین و ماسترد .)9333 ،5عالوه
بر اندازه مغز و مهمتر از آن ،مسیرها یا ارتباطات عصبی میان سلولهاي مغزي است که در این
دوران با سرعت و فشردگی باالیی شکل میگیرد .در این دوران در هر ثانیه 344 ،ارتباط عصبی
میان نورونها شکل میگیرد (اللی)9333 ،9؛ لذا شبکه انبوه و درهم پیچیدهاي از ارتباطات میان-
نورونی تولید میگردد (شکل شماره  )9و در نوجوانی و جوانی اندک اندک این تعداد کاهش می-
یابد.

 92سالگی

 3سالگی

تولد

شکل شماره  .2میزان ارتباطات عصبی میان سلولهای دستگاه عصبی در سه دوره (مککین و ماسترد)2222 ،

پژوهشها نشان میدهند که تغذیه مناسب ،ایجاد محرکهاي مطلوب از طریق تعامالت باکیفیت
با کودک ،هم موجبات فعالسازي و تقویت مسیرهاي عصبی موجود را فراهم میکند ،هم تعداد

1. Bruer
2. McCain & Mustard
3. Lally
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چنین مسیرهایی را افزایش میدهد و هم مسیرهاي بال استفاده را اصطالحاً وجین میکند .به این
فرآیند شکلدهی ،ساخت و ساز و به گزینی ،صیقلیسازي ،حجاري عصبی 9یا هرس عصبی 5گفته
میشود که طی آن مسیرهاي عصبی ،صیقلی و قدرتمند میشوند (کیتینگ و هرتزمن .)9333 ،9این
مدارها یا مسیرهاي عصبی با ترتیب خاصی شکل میگیرند و پایهاي براي شکلگیري مدار بعدي
میشوند ،لذا تعیین کنندة کیفیت آن مسیر هم هستند .به همین دلیل برخی پژوهشها همانند پژوهش
صیقلی بودن مسیرهاي عصبی به ویژه آنهایی دانستهاند که در قسمت قشر مخ پیش پیشانی جانبی
قرار دارند؛ منطقهاي که در پشت گیجگاه است و در پردازش ذهنی و تفکر سطح باال ،نقش کلیدي
دارد (کُول و همکاران.)5495 ،
به عبارت دیگر رشد مغز را در این دوران میتوان یک فرآیند سیم کشی 2تلقی کرد که طی آن
نورونها به طور مداوم و طی الگوهاي گوناگون به هم وصل می شوند تا همان مسیرهاي عصبی را
شکل دهند .در این فرآیند نسبت ژنها به تجربیات در شکلگیري این مسیرهاي عصبی ،مانند نسبت
یک نقشه ساختمان به فرآیند ساخت و ساز آن است .همانطور که ممکن است یک نقشه را به دو
گروه سازنده بدهید و آنها با توجه به عوامل گوناگون دست به انتخاب مواد و مصالح مختلف بزنند
و نتیجه کار ،دو ساختمان متفاوت درآید ،دو نفري که ساختار ژنتیکی نسبتاً مشابه (دو قلوهاي غیر
همسان) یا کامالً مشابه (دو قلوهاي همسان) دارند نیز به سبب مواجه شدن با تجارب متنوع ،در
نهایت دو فرد منحصر به خودشان خواهند بود .به دیگر سخن ،رشد انسان تابعی است از "ژنتیک
از طریق تجربههاي او"( 6اللی.)9333 ،
علت این امر این است که رشد طبیعی مغز به سبب قرار گرفتن در معرض محرکهاي حسی
همچون نور ،صدا ،اجسام و افراد است و اگر چنین اتفاقی در زمان مطلوب خودش نیفتد احتمال
تضعیف یا حتی بهوجود نیامدن برخی کارکردهاي مغز وجود دارد .به این مکانیسمها که مغز براي
رشد طبیعی خودش به آنها نیاز دارد و در واقع منتظر و متوقع قرار گرفتن در معرض آنهاست
"مکانیسمهاي تجارب متوقع" گفته می شود .این مکانیسمها در برابر "مکانیسمهاي تجارب وابسته"
قرار میگیرند که مغز متوقع تجربه کردن آنها نیست اما تجربه آنها به شکلگیري مسیرهاي عصبی
1. Neural sculpting
2. Neural pruning
3. Keating & Hertzman
4. Cole
5. Wiring and rewiring
6. Nature via nurture
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جدید یا تقویت مسیرهاي موجود میانجامد .چنین تجربههایی ،شخصی است و براي هر فرد می-
تواند متفاوت باشد .به عنوان مثال تجربههایی که یک کودک اسکیمو در معرض آنها قرار میگیرد با
تجارب بسیاري از کودکان متفاوت است .براي تجارب متوقع ،دوره حیاتی 9تعریف میشود اما
براي تجارب وابسته ،زمان مطلوب 5یا دورههاي حساس تعریف میشود ،یعنی زمانی که مغز از
درجه حساسیت مطلوب براي شکلدهی مسیرهاي عصبی برخوردار است .پس از آن هم ممکن
کیفیت اتصاالت میان -نورونی در این مسیرها ممکن است ضعیف باشد .شکل شماره  5سنتزي
است از یافتههاي پژوهشهاي سهگانهاي که شوراي توسعه اوان کودکی کانادا (نَش9333 ،9؛ مطالعه
اوان کودکی9333 ،؛ شونکوف )5444 ،9تدوین کرده است که به روشنی حساسیت این دوره حیاتی
را براي ساحتهاي رشدي مختلف نشان میدهد.
سالهای دبستان

سالهای قبل از دبستان

C

درجه حساسیت مغز

H

A

B

D

F

سن کودک به سال

شکل شماره  .1دوره حساس رشد مغز (نَش9333 ،؛ مطالعه اوان کودکی9333 ،؛ شونکوف)5444 ،
(راهنماي شکل .اعداد  ; A:مهارت اجتماعی ; B:زبان; C:کنترل هیجانات;D :عکس العمل ها  ;F:نمادها)H:

همانطور که مشاهده میشود دوره حساس براي بیشتر توانمندیهاي انسان تا قبل از ورود به
دوره دبستان پایان میپذیرد یا به درجه پایینتري از میزان حساسیت نورونهاي مغزي میرسد.
توانمندیهایی مانند بینایی ،شنوایی ،کنترل عاطفی و روشهاي پاسخگویی به محرکها تا حد باالیی در
1. Critical period
2. Prime time
3. Nash
4. Shonkoff
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انتهاي دوره اوان کودکی به پایینترین درجه حساسیت مغز میرسند .سایر ساحتهاي رشدي همانند
رشد زبان ،مهارتهاي عددي و ریاضی (بو ل 9و همکاران5442 ،؛ اندرز 5و همکاران )5495 ،و
مهارتهاي روابط اجتماعی هم در این دوره از باالترین درجه حساسیت مغز نسبت به دورههاي
دیگر زندگی برخوردارند .مثالً ،رشد واژگانی کودکانی که مادرشان با آنها در دو سالگی با کیفیتی
مطلوب تعامل کردهاند (واژهگزینی مناسب و تلفیق عواطف با زبان) ،تا  2برابر بیشتر از کودکانی
است که در دوران جوانی براي افرادي اتفاق میافتد که هوش زبانی ویژهاي داشته باشند .نکته قابل
مالحظه اینکه توانمندي کنترل عواطف در سه سال نخستین زندگی انسان تا حد زیادي به سبب
کیفیت تعامالت با بزرگسال رقم میخورد و این امر زیربناي مهارتهاي اجتماعی مهم فرد مانند
توفیق در ایجاد و نگهداشت روابط اجتماعی ،مهارتهاي زندگی ،کنترل خشم ،هوش عاطفی و
انطباق با شرایط در آینده است .این همان حوزهاي است که در دورة بزرگسالی ،موجبات کنترل
هیجان و احساسات را فراهم مینماید (نَش9333 ،؛ مطالعه اوان کودکی9333 ،؛ شونکوف 5444؛
سیلوا 9و همکاران)5449 ،؛ حوزه اي که در هر جامعه از جمله جامعه ایران مستوجب توجه جدي
براي کاهش نزاع ،خشم و غلبه احساس افراد آن در بزرگسالی است تا جامعه از آسیبهاي جدي
مصون بماند.
با توجه به موارد گفته شده میتوان گفت آموزشهاي پیش از دبستان که بتوانند محیط
یادگیري غنی را براي در معرض قرار دادن مغز کودک با تجربهها ،فرصتها و محرکهاي متنوع در
این دورة مطلوب فراهم آورند ،ضرورت دارند .این آموزشها و تجارب میتوانند هم در مراکز مهد
و پیش دبستان با کیفیت فراهم شوند و هم در خانه و به یاري والدین .براساس پژوهشهاي بررسی
شده به منظور انجام دادن این تحقیق ،آموزشهاي با کیفیت پیش از دبستان ،راهی براي دستیابی به
عدالت آموزشی و تا حدي همسطح کردن دانش آموزان (سیلوا و همکاران )5449 ،در آغاز آموزش
ـ یعنی پایه اول دبستان ـ هستند.

1. Bull
2. Anders
3. Sylva
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سوال دوم :توجیه اقتصادی ضرورت تربیت پیش از دبستان :تحلیل هزینه ـ فایده
اسناد مرور شده براي این بخش مربوط به پژوهشگران با پیشینه و عالقة اقتصاد آموزش و
پرورش است و نمونه بارز آن که بسیاري دیگر از اسناد به آن ارجاع دادهاند آثار جیمز هکمن،9
برنده جایزه نوبل اقتصاد است .او در شکل معروف خود (شکل شماره  )9نشان میدهد که نرخ
برگشت سرمایهگذاري روي نیروي انسانی با افزایش سن رابطة عکس دارد؛ بیشترین برگشت
(هکمن.)5442 ،

پیش فرض این است که سرمایه گذاری اولیه برای هر سه دوره مساوی باشد
پیش دبستان

نرخ برگشت سرمایه

دبستان و دبیرستان

آموزش های ضمن خدمت

دوران بعد از تحصیل

دوران مدرسه

 0-5سال

دوره تحصیلی

شکل شماره  .9رابطة نرخ برگشت سرمایه گذاری روی نیروی انسانی و سن (هکمن)1119 ،

اما آنچه در واقعیت در حال اتفاق افتادن در بیشتر کشورهاست کمترین میزان سرمایهگذاري
دولتی روي نیروي انسانی ،در فعالترین دوره رشد دستگاه عصبی است؛ یعنی زمانی که باالترین
توانایی براي شکلدهی عادات و برخی خوي و خصلتها و شایستگیها ـ یعنی هفت سال اول
کودکی ـ در افراد وجود دارد (وندرگاگ و اسنایدرز .)5449 ،5پژوهشهاي مربوط به اقتصاد
آموزش نیز مؤید این مدعا هستند .شکل شماره  9عدم تطابق میان رشد مغز و میزان سرمایهگذاري
دولتها روي این دوره حساس را نشان میدهد.

1. James Heckman
2. Van der Gaag & Snijders
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رشد مغز
میزان سرمایه گذاری روی سالمت ،آموزش
شدت و سرعت رشد مغز

و دیگر حمایتهای عمومی

سن به سال

شکل شماره  .9عدم تطابق میان سرمایه گذاری دولتها و روند رشد مغز

در اسناد مطالعه شده در این تحقیق که از سازمانهاي بین المللی منتشر شده است ،دانمارک
بیشترین سرمایه گذاري را با  %5تولید ناخالص ملی در حوزه خدمات کودکان زیر شش سال می-
نماید و پس از آن سوئد ،فنالند ،فرانسه ،آمریکا ،استرالیا و کانادا ( )./9%قرار دارند .این درحالی
است که تحقیقات بررسی شده براي این پژوهش که بیشتر از طرح مطالعه طولی بهره بردهاند نشان
میدهند که برگشت اقتصادي چنین سرمایه گذاري نه تنها تضمین شده بلکه تا چندین برابر است
(مولر کیوسرا و بوئر5449 9،؛ بارنت و اکرمن.)5446 ،5
مطالعات مربوط به این بخش در ایاالت متحده آمریکا انجام شده است و بیشتر کشورها آن را
مبنایی براي سرمایهگذاري قرار دادهاند .این مطالعات آمریکایی عمدتاً بر گروهی خاص (مثل
خانوادههاي کمتر برخوردار) متمرکز بوده است که برنامة پیشدبستانی فشرده و متمرکزي را براي
آنان تدارک دیدهاند (همانند مطالعه معروف پري/هاي اسکوپ .)9از آنجایی که ارتکاب به جرم و
جنایت کمتر در دوره جوانی و بزرگسالی از سوي کسانی که از پیش دبستانی با کیفیت برخوردار
بودهاند از نکات پرتکرار پژوهشهاي پیشین است (بارنت و اکرمن )5446 ،برگشت این سرمایه-
گذاري را در بزرگسالی در قالب هزینههاي کاهش یافته به سبب ارتکاب به جرم کمتر ،سالمت
مطلوبتر و لذا کاهش هزینههاي درمانی ،موفقیت تحصیلی و عدم تکرار پایه (شوینهارت 9و
1. Muller Kucera & Bauer
2. Ackerman
3. High/Scope Perry
4. Schweinhart
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همکاران )5442 ،و همچنین پیشگیري از هزینه آموزشی بیشتر و برگشتهاي اقتصادي براي خود
افراد همچون شغل پردرآمد ،خرید خانه و ماشین دوم و  ...معنا میشود (شوینهارت و همکاران،
5442؛ بارنت و اکرمن .)5446 ،در مقابل پژوهشهاي متمرکز ـ و لذا محدودترـ پژوهشهایی در
مقیاسهاي بزرگ و بدون داشتن برنامههاي تداخلی پرهزینه و پیچیده ،نیز مؤید این برگشت سرمایه
ـ اما در مقیاس بزرگتر و در نظر گرفتن کودکان بیشتر ـ هستند .این بدان معنی است که
تحت برنامه مورد نظر بیاورد ،براي توسعه پیش از دبستان توصیه میشود.
برخی از پژوهشهاي مرور شده نرخ برگشت سرمایه در دوره پیش از دبستان را حداقل %95
پیش بینی کرده اند یا مطالعه طولی "هاي اسکوپ" که کودکانی را از پیش دبستانی تا چهل سالگی
پیگیري کرده هم گزارش داده که به ازاي هر یک دالر که در پیش دبستانی هزینه شده است ،در
بزرگسالی حداقل  3دالر (و حداکثر تا  96دالر) برگشت می شود (شوینهارت و همکاران.)5442 ،
اما چنانچه این اعداد هم نتواند بهطور دقیق نشان دهنده هزینه -فایده این دوره باشد ،دیگر
پژوهشها تایید کردهاند که هزینة جبران و فراهم آوردن هر گونه حمایت از کودکانی که قبل از 3
سالگی به رشد مطلوب در حوزههاي گوناگون نرسیدهاند ،بسیار بیشتر و برگشت آن کمتر است
(هکمن .)5442 ،تحلیلهاي اقتصاددانان بر اساس هزینههایی است که در دورههاي بعدي بر نظام
عمومی تحمیل میشود و براي هر یک از دهههاي زندگی ،مشکالت و مصائب پیش آمده را
استخراج و برآورد هزینه کرده اند (جدول شماره .)5
جدول شماره .1پیامدهای ناشی از داشتن اوان کودکی پر مشکل (سانسون 2و همکاران)1111 ،
دهه دوم زندگی

دهه سوم و چهارم زندگی

دهه پنجم و ششم زندگی

کهنسالی

افت تحصیلی

اضافه وزن

بیماریهاي قلبی عروقی

پیري زودرس

بارداري در نوجوانی

فشار خون باال

دیابت

مشکالت حافظه

ارتکاب به جرم

افسردگی

کنترل احساسات ،خود -تنظیمی و خود-راهبري که عاملی مهم براي جلوگیري از ارتکاب به
جرم است در دورة اولیه کودکی ساختار اصلی آن شکل میگیرد و دیگر اینکه هزینهاي که جرمها
به دولتها تحمیل میکنند از باالترین اقالم است .به عنوان نمونه در ایرلند هزینه یک سال پیش
دبستانی رایگان در سال  5494را براي یک کودک  5224یورو محاسبه کردهاند ،در حالیکه هزینه
نگهداري یکساله یک مجرم در زندان  34299یورو است .به همین سبب ،ایرلند دوره یکساله پیش

1. Sanson
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دبستانی را رایگان اجرا میکند و در واقع رویکرد پیشگیرانه را در برابر رویکرد درمان مشکالت
رفتاري برگزیده است (براون.)5499 ،9
سوال سوم :توجیه آموزشی ضرورت تربیت پیش از دبستان :عملکرد تحصیلی مطلوب در طول
دوره
دادههاي مربوط به اثرات سودمند تربیت پیش از دبستان از منظر پیشرفت تحصیلی و عملکرد
مراکز پیش دبستان (یا برنامههاي غنیسازي محیط علمی خانهها و تربیت اثربخش والدگري) تا
اواسط یا آخر دوره تحصیلی عمومی (یا عالی) دنبال کردهاند (دریسن5449 ،5؛ مور5446 9،؛ اندرز
و همکاران .)5495 ،عملکرد تحصیلی این گروهها ،یا با گروههاي کنترل که فرصت حضور در
پیش دبستان یا برنامههاي مداخلهاي تدارک دیده شده در مراکز یا خانهها را نداشتهاند مورد قیاس
قرار گرفتهاند یا با خودشان مقایسه شدهاند و ارزش افزوده به سبب آن برنامة تداخلی خاص جداي
از عوامل تاثیرگذار دیگر محاسبه شده است .توجیه آموزشی مد نظر براي تربیت پیش از دبستان که
در این نوشتار بیان میشود از سنتز یافتههاي پژوهشهایی است که خروجیهاي ناظر بر کودک را
تحت عنوان کلی خروجیهاي مربوط به رشد شناختی (گورملی و همکاران 5442 ،؛ بارنت9332 ،؛
برگن5445 9،؛ مونتی 2و همکاران5446 ،؛ سامنز 6و همکاران )5442 ،گزارش نمودهاند.
تقریباً همه مطالعات انتخاب شده براي این سنتز پژوهی به تاثیر مثبت ،معنادار ،چشمگیر ،کوتاه
مدت و مهمتر از آن بلند مدت آموزشهاي پیش دبستان بر رشد شناختی و عملکرد تحصیلی دانش-
آموزان در طول دوره تحصیلی مهر تایید زدهاند (بارنت و اکرمن5446 ،؛ سیلوا و همکاران5449 ،؛
برلینسکی و همکاران .)5446 ، 3این تاثیر در سالهاي اولیه دبستان بیشترین اندازه اثر را دارد
(هکمن )5442 ،و با افزایش سن دانشآموز در دورههاي دبیرستان و بزرگسالی کمرنگتر شده
است ،ولی باز ردپایی از تاثیر مثبت آن در انتهاي دوره تحصیلی مشاهده میشود (بوکوک 2و
همکاران .)5449 ،نکتة مهم حاصل از سنتز یافتهها این است که تاثیر مثبت یاد شده نه فقط براي
گروهی خاص از کودکان (همانند آنهایی که از طبقات باالي جامعه یا به عکس از طبقات پایین
1. Brown
2. Driessen
3. Moore
4. Bergen
5. Montie
6. Sammons
7. Berlinski et al.
8. Boocock

Downloaded from qjoe.ir at 3:18 +0330 on Tuesday November 12th 2019

مدرسهاي کودکان ،بیشتر از مطالعاتی طولی به دست آمده است که گروهی از کودکان را از ورود به

تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان) ...

219

هستند) نشان داده شده ،بلکه براي همة گروهها و از همه طبقات اجتماعی ،جنسیتی ،هوشی و
اقتصادي صادق است .البته در بهره برداري از این فرصت و میزان ماندگاري ،میان گروهها تفاوت
دیده میشود اما هیچ کس بیبهره نبوده است (بانتین و کاستنبادر9333 ،9؛ بارنت و اکرمن.)5446 ،
یافتههاي این بخش را در حوزه هوش ،زبان ،خواندن و نوشتن ،ریاضی و محاسبات بیان میکنیم.
اولین حوزه ،هوش است که هدفش تاثیر آموزشهاي پیش دبستانی بر رشد توانایی هوشی کودکان
دارد .دو حوزه دیگر ماهیت غیر رسمیتر و بیشتر آمادگی دارد اما در طول دوره دبستان و
دبیرستان از برنامه درسی اصلی 5مدارس بیشتر کشورهاي دنیا هستند (در ایران هم فارسی ،علوم و
ریاضی بر همین اساس از برنامه هاي درسی اصلی هستند) .موفقیت در این سه درس در واقع با
نمرات سایر دروس ارتباط مستقیم دارد (برلیسنکی و همکاران.)5446 ،
هوش
فراتحلیلهایی که مورد مطالعه قرار گرفتهاند و همگی از روشهاي کمی و ترکیب اندازه اثر بهره
بردهاند ،در مجموع تایید مینمایند که آموزشهاي پیش دبستانی اندازه اثر متوسط و مثبت 4/24
انحراف معیار را روي رشد شناختی کودک دارد( 9بارنت .)9332 ،این مقدار معادل  3یا  2نمره در
تست هوش است.
نکته حائز اهمیت این است که برخی از تحقیقات نشان دادهاند که چنین برتري پس از مدتی
(عمدتاً پایان دبستان) محو میشود و نمرة بهره هوشی کودکانی که پیش دبستانی رفتهاند با آنان که
نرفتهاند یکسان میشود .پاسخی که متخصصان این حوزه (برلینسکی و همکاران )5446 ،مطرح
میکنند این است که چنین همسانی انتظار میرود ،زیرا با یک یا دو سال پیش دبستانی نمیتوان
فرد را نسبت به تمام آسیبهاي طول زندگیاش واکسینه کرد و الزمهاش پیگیري همان برنامههاي
متمرکز و کیفی دورة پیش دبستان در دوره بعد است تا این نهال کاشته شده به درختی نسبتاً تنومند
مبدل شود (بانتین و کاستنبادر9333 ،؛ بارنت و اکرمن .)5446 ،عالوه بر این از نظر اندازه اثر دوره
پیش دبستان بر رشد هوشی و استداللی ،برنامههاي آموزشی که بهصورت متمرکز و فشرده 9براي

1. Buntaine & Costenbader
2 .Core curriculum
 .9اندازه اثر در این مطالعه  Cohen’s dمیباشد که صفر یعنی بدون اثر ./5 ،تاثیر اندک 4/2 ،تاثیر متوسط 4/2 ،تاثیر قوي و حداکثر آن هم بینهایت
است.
4. Targeted programs
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گروهی خاص (مثالً خانوادههاي کمتر برخوردار) اجرا میشوند ،یا آنهایی که بر یک ساحت رشدي
متمرکز میشوند همانند مهارتهاي خواندن یا رشد اجتماعی نه اینکه چند ساحتی یا چند منظوره

9

باشند ،قويترین و ماندگارترین اندازه اثر را نشان دادند ،گرچه از برنامههاي سراسري 5هم اندازه
اثر مثبت و معنادار گزارش شده است (سیلوا و همکاران.)5449 ،
زبان ،خواندن و نوشتن
زبان (تعداد واژگان ،درک شفاهی ،دانش آوایی ،زبان بیان ،زبان ارتباط ،آشنایی کلی با مفهوم خط و
نوشتن و بازنمایی زبان در حروف چاپی( )...مونتی و همکاران ،)5446 ،پژوهشهاي مرور شده براي
این مطالعه ،آمادگی براي ورود مدرسه( 9بارنت و همکاران5442 ،؛ بیرمن و همکاران )5442 ،و
کمک به کودکانی از خانوادههاي طبقات متوسط به پایین را به منزلة یکی از مبانی توجیهی
ضرورت پیش دبستان از منظر آموزشی بیان کردهاند (پاسکال و برترام .)9333،9به جهت افزایش
دامنه افرادي که میتوانند از این امکان بهرهمند شوند و همچنین به منظور عدم برچسب زدن به
کودکانی که از خانوادههاي کمتر برخوردار هستند ،برنامههاي آموزش پیش دبستانی سراسري و نه
هدفمند براي گروه خاص توصیه شده است .همانطور که پیشتر گفته شد ،هر دو نوع برنامه
تاثیرگذاري مثبت خود را دارند ،گرچه انتظار هم میرود برنامههاي هدفمند و فشرده همانند برنامه
معروف "هاي اسکوپ" تأثیرگذاري بیشتري داشته باشند.
متوسط اندازه اثر برنامههاي پیش دبستانی به ویژه آنهایی که از سه سالگی کودک آغاز شدهاند
روي توانش زبانی (درک شنیداري ،دامنه واژگان) و سپس خواندن و نوشتن آنها در دبستان4/94 ،
در  2تا  59سالگی بوده که در اوایل دبستان باالترین میزان ( )4/23بوده و کم کم سیر نزولی پیموده
است ،اما همچنان تاثیر مثبت خود را بر این درس کلیدي تا دوره دانشگاهی نشان داده است (بانتین
و کاستنبادر.)9333 ،
ریاضی و محاسبات
پژوهشهاي مرور شده براي این مطالعه ،دانش اعداد و محاسبات را در  9تا  6سالگی از طریق
آزمونهاي استاندارد اندازه گرفتهاند .معموالً کودکان در ابتداي هر یک از این برنامهها مورد سنجش

1. Multi-purpose programs
2. Universal programs
3. School readiness
4. Pascal & Bertram
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قرار گرفته اند تا دادههاي مبنایی 9و نقطه آغازین حرکت هر یک از آنان تعیین گردد و سپس در
مطالعات میانمدت تا پایههاي دوم و سوم دبستان و در مطالعات بلندمدت تا بزرگسالی ،با
آزمونهاي استاندارد یا ملی ،از نظر دانش و مهارت ریاضی مورد ارزشیابی قرار گرفتهاند .مطالعاتی
که مداخلهاي بوده و برنامه پیش دبستانی خاصی را براي گروه آزمایش اجرا نمودهاند ،اندازه اثر
باالي دوره پیش دبستانی را روي نمره درس ریاضی در پایههاي آغازین دبستان ( )4/64و اندازه
غیرمداخلهاي هم همین روند را گزارش نموده اند .تنها بهدلیل سراسري بودن برنامه و عدم تمرکز
تحقیق روي برنامهاي خاص ،اندازه اثر کم تا متوسط ( 4/92تا  )4/99گزارش شده است .شایان ذکر
است که در هر دو نوع مطالعه ،این اندازه اثرهاي شرکت در برنامههاي پیش دبستانی ،پس از لحاظ
نمودن عوامل مداخلهگر ،قوي و مهمی همچون طبقه اجتماعی ـ اقتصادي خانواده ،سطح تحصیالت
مادر و پدر ،محیط علمی خانه ،شرایط محل زندگی ،عوامل فردي همانند جنس ،وزن حین تولد،
بیماري و شمار فرزندان و ...گزارش میشوند (سیلوا و همکاران .)5449 ،لذا میزان این اندازه اثرها،
تقریباً خالص شده است و براي همین بسیار قابل توجه و توجیه کننده است که شرکت در برنامه-
هاي پیش دبستان میتواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را در درس ریاضی ـ که شاهد افت
چشمگیري هم هست ـ حتی تا دبیرستان متاثر نماید (برلیسنکی و همکاران5446 ،؛ بوکوک و
همکاران .)5449 ،عالوه بر سه حوزه اشاره شده ،پژوهشهاي مرور شده تأثیر مثبت و معنادار
آموزشهاي پیش دبستانی بر ساحتهاي دیگر رشدي را نیز نشان می دهند (برلیسنکی و همکاران،
.)5446
سوال چهارم :توجیه اجتماعی ضرورت تربیت پیش از دبستان :رشد منشها و کنشهای اجتماعی
مطلوب
منظور از توجیه اجتماعی در این نوشتار یعنی تاثیرات مثبت و ماندگاري که تربیت با کیفیت در
اوان کودکی بر ساحت رشد اجتماعی-عاطفی و رفتاري افراد دارد (بیرمن و همکاران.)5442 ،5
براي این توانمندیها ،پژوهشهاي گوناگون تعابیر متفاوتی را بهکار بردهاند مانند مهارتهاي
فراشناختی ،9مهارتهاي نَرم ،9خوي و منش 2زندگی (هکمن .)5442 ،در مقایسه با خروجیهاي
1. Baseline data
2. Bierman et al.
3. Meta-cognitive skills
4. Soft skills
5. Disposition
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شناختی اشاره شده در باال ،خروجیهاي مربوط به رشد اجتماعی -عاطفی شرکت کنندگان در
برنامههاي پیش دبستانی هم از نظر اندازهگیري و هم از نظر طرحهاي پژوهشی بهکار رفته براي
پیگیري آنها ،داراي تنوع و پیچیدگیهاي بیشتري بوده اند .به ویژه اینکه عمدتاً پژوهشهاي کیفی قادر
به مطالعه عمیق چنین خروجیهایی بودهاند و پژوهشهاي کمی به استفاده از پرسشنامههایی که
والدین یا مربیان دربارة خوي و خصلت کودکان تکمیل کرده اند تن دادهاند و از پایههاي ششم به
فراتحلیل اندازه اثرهاي گزارش شده در پژوهشهاي کمی ظرف بیست سال گذشته ،اندازه اثر
 4/99انحراف معیار را براي تاثیر آموزشهاي پیشدبستانی بر حوزههاي رشد اجتماعی و عاطفی
دانشآموزان نشان میدهد که در مقایسه با برنامهها و مداخلههاي دیگر ،اندازه اثر مطلوبی است و
در زمره آنهایی قرار میگیرد که سرمایه گذاري را توجیه میکند (مولر کیوسرا و بوئر .)5449،البته
فراتحلیلهاي کمّی به دلیل تنوع مطالعات از نظر طرح پژوهش ،ابزارهاي بهکار رفته و شیوه اندازه-
گیري متغیرها معموالً نمیتوانند بهطور کامل مبنا قرار گیرند ،لذا در این تحقیق و در سایر سنتز
پژوهیها ،پژوهشهاي کیفی که چنین تاثیراتی را با عمق و تمرکز بیشتري دنبال میکنند نیز لحاظ
شده است.
منشهای زندگی (به ویژه منشهای مربوط به یادگیری و تحصیل)
اخیراً محققان تعبیر منشهاي زندگی را براي توانمندیها ،تمایالت و گرایشها و ترجیحات انسان
در طول زندگی بهکار میبرند که در پژوهشهاي پیشین عناوینی مانند مهارتهاي زندگی ،رفتارهاي
اجتماعی ـ عاطفی داشته اند .نمونههایی از اینها عبارتاند از :کار گروهی ،خود-راهبري و خود-
کنترلی ،پشتکار ،استقالل در کارها ،رفتارهاي اجتماعی -حمایتی و همدردي ،تاب آوري ،سازگاري
اجتماعی ،کنجکاوي ،توانایی تمرکز و به کارگرفتن منابع براي حل مسئله ،به نتیجه رساندن کارهایی
که آغاز میکنیم ،شکلگیريِ هویتی با نگرش مثبت نسبت به فراگیري ،برخورد با مشکل بهجاي
دلسرد شدن و دست کشیدن ،جستجوي راهبردهاي کمکیابی و به کار بستن با تدبیر منابع انسانی
و غیرانسانی براي حل مسئله خویش .براي اندازهگیري این کیفیات ،پژوهشهاي مرور شده از دامنه
وسیعی از روشها بهره بردهاند مانند ارزیابیهاي روایتی ،مشاهدة تعامالت اجتماعی ،خود ـ ارزیابی
از دوره نوجوانی به بعد و دیگر ـ ارزیابی از زمان پیش دبستان (هکمن 5442 ،؛ سیلوا و همکاران،
.)5449
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پژوهشهاي مطالعه شده که بیشتر از نوع مطالعات کیفی ِطولی هستند نشان میدهند که رابطه
مثبت و قوي میان حضور در مراکز پیش دبستانی با کیفیت و ویژگیهاي اشاره شده ـ بهطور کلی ـ
وجود دارد که هم در زمان حضور کودک در دوره پیش دبستان و هم در دوره دبستان ،دبیرستان و
بزرگسالی چنین ارتباطی باقی مانده است (بوکوک و همکاران5449 ،؛ مور .)5446 ،پژوهشهاي
کمّی هم مؤید چنین یافتهاي هستند بهطوريکه بهطور متوسط شرکت در پیش دبستانی (از هر نوع
کودکان در بدو ورود به دبستان در حوزههاي سازگاري ( ،)4/99اعتماد به نفس ( ،)4/56تابآوري
( )4/59و رفتارهاي اجتماعی ـ حمایتی از دیگران ( )4/53شده است .همین روند تاثیر مثبت را تا
پایان دوره دبستان و اندکی کمتر در دوره دبیرستان میتوان مشاهده کرد .شایان ذکر است که در
پژوهشهاي استفاده شده ،همبستگی دو سویة باالي آنها با نمرات دانش آموزان در درسهاي متفاوت
مستند شده و این بدان معنی است که میان این دو گونه شایستگی انسان (شناختی و فراشناختی)
تعاملی معنادار وجود دارد که دو سویه است؛ یعنی هر دو ،آن یکی را تقویت یا تضعیف میکند
(بیرمن و همکاران .)5442 ،بر همین اساس ،تحقیقات مرور شده نشان میدهد مراکز پیش دبستانی
که برنامه درسی را انتخاب نموده اند که نسبت متعادلی میان این دو گونه شایستگی فراهم کرده اند،
اثرگذاري بیشتري بر هر دو داشتهاند .این یافته براي برنامه درسی پیش دبستانی ایران که در بعد
اجرا صبغه شناختی و درسی بیشتري به خود گرفته و فرصت اندکی براي شایستگیهاي مهم زندگی
مانند تابآوري ،کارگروهی ،حل مسائل با پشتکار و ...باقی گذاشته ،درس آموختة مطلوبی است.
کنشها و منشهای منفی
منظور از این عبارت رفتارهاي ضد اجتماعی ،خشونت ،ناسازگاري ،بیقراري ،اضطراب و
عصبیت است .پژوهشهاي مرور شده براي این مطالعه به رابطه میان رفتن (در مقابل نرفتن) به پیش
دبستانی ،پیش دبستانیهاي با کیفیت (در مقابل کمتر کیفی) ،طول دوره حضور در پیش دبستان و
کنشها و منشهاي منفی فوق پرداختهاند (ثورن9323 ،9؛ سیلوا و همکاران .)5449 ،در این بخش
یافتهها ترکیبی از تأثیرات مثبت و منفی را نشان میدهند .برخی از آنان نشان دادهاند که کودکان
شرکت کننده در برنامههاي پیش دبستانی ،در بدو ورود به دبستان اندکی بیشتر از گروه کنترل،
رفتارهاي خشن مانند هل دادن ،مشاجره و قلدري کردن از خود بروز میدادند (بورگ و همکاران،5

1. Thorne
2. Borge et al.
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 .)5449اما بررسیهاي دقیقتر این مطالعات نشان میدهد چنانچه این گروه خاص از کودکان مورد
مداقه قرار گیرند ،مشخص میشود که طول مدت حضور آنها در پیش دبستان از بقیة گروه آزمایش
بیشتر بوده است یا از سنین زیر دو سال در مهد حضور داشتهاند یا مرکز مزبور از نمره باالیی در
کیفیت برخوردار نبوده است (مانند مربیان تحصیلکرده ،نسبت باالي کودک -مربی) .این عوامل به
ویژه کیفیت تعامل مربیان با کودکان رابطه میان حضور در پیش دبستانی و بروز کنش و منشهاي
نتیجه گیری و داللتهایی برای ایران
آنچه از برآیند سنتز یافتههاي استخراج شده بر میآید این است که در مقایسه با سایر جنبههاي
تعلیم و تربیت ،در زمینة تاثیرگذاري تربیت اوان کودکی ـ چه بهصورت غنی سازي محیط خانه و
توانمندسازي والدین و چه بهصورت ایجاد مراکز پیش دبستانی با کیفیت ـ بر خروجیهاي گوناگون
فردي و جمعی ،جملگی بر تاثیر مثبت ،چشمگیر و ماندگار آن مهر تایید زدهاند .بنابراین ،سنتز
پژوهی حاضر ،ضرورت پرداختن به این موضوع را چه در قامت سیاستگذاري و چه در قامت
برنامة عملی با اتکا به شواهد تجربی و پژوهشی تبیین مینماید .چنین انسجامی معموالً در زمینة
موضوعات علوم تربیتی آن هم با پژوهشهایی در سراسر دنیا (و نه محصور به یک کشور یا قاره یا
گروهی خاص) به ندرت یافت میشود .لذا در جمعبندي بیشتر سنتز پژوهیها ،به عبارتهایی مانند
فضاي خاکستري و یافتههاي مخلوط و غیر منسجم بر میخوریم .اما هم در این مطالعه و هم در
سایر سنتز پژوهیهاي انجام شده با عباراتی چون همگرایی یافتهها ،یکپارچگی و همسو بودن
مواجه میشویم .این امر سبب شده است که تربیت اوان کودکی به منزلة یکی از پایههاي اصلی و
ثابت سیاستگذاریهاي تربیتی 9بیشتر کشورها ظرف  54سال گذشته به شمار آید .البته همانطور که
انتظار میرود ،در داخل این همسویی نتایج ،تنوع و تفاوت در میزان اندازه اثرهاي برنامه هاي پیش
دبستانی دیده میشود .این تفاوتها را میتوان به یک عنصر مهم و آن هم کیفیت برنامهها ،منتسب
نمود .کیفیت تجربه زندگی در  6سال اول زندگی کودکان که تحقیقات مرور شده به عوامل
چهارگانه فردي ،خانوادگی ،محیطی (محلی) 5و فرهنگی منتسب نمودهاند تعیین کننده میزان تاثیر
برنامههاي پیش دبستان بوده است .همة پژوهشهاي مرور شده به این عوامل توجه داشتهاند .برخی
با تدبیر انتخاب طرح آزمایشی و برخی با طرح پژوهشی غیر مداخلهاي تالش نمودهاند تاثیر برنامه-

1. Policy plank
2. Neighborhood
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هاي پیش دبستانی را تا آنجا که پژوهش در حوزه علوم انسانی اجازه میدهد ،خالص 9از عوامل
مداخلهگر و تاثیرگذار گزارش کنند .تدبیر اتخاذ طرح طولی 5براي اکثر این مطالعات ،به منظور
توجه به سنجش میزان ماندگاري اثرات عامل مد نظر ـ یعنی برنامههاي تربیت اوان کودکی ـ و
تاثیرات سایر عوامل مداخلهگر در طول زمان بوده است.
پژوهشهاي مروري دهه  34میالدي که حاصل سنتز دهها و گاهی صدها مطالعه بود ،ضرورت،
اکنون بعد از حدود بیست سال ،کشورهاي بسیاري در راه عملیاتی کردن موضوع پیش دبستان گام
نهادهاند .شاهد این مدعا ،پژوهش حاضر است که براي انجام دادن آن صرفاً نیاز به مراجعه به
پژوهشهاي آمریکاي شمالی نبود .کشور ما نیز در طول دهه اخیر در این زمینه گامهایی برداشته
است که این نشان از پی بردن به ضرورت و اهمیت این موضوع دارد .نکته قابل توجه این است
که در اقدام به توسعه پیش دبستانی ،بیشتر به کمیت پرداخته شده و برنامههاي ارزشیابی در کنار آن
براي پیگیري نتایج این آموزشها کلید نخورده است .به همین دلیل نیز شاهدي براي اثربخشی یا
اثرنابخشی این برنامهها در دست نیست .اهمیت مطالعات ارزیابانه ،جداي از فواید پژوهشی و
عملی که دارند آنگاه مشخصتر میشود که سیاستگذار بخواهد تغییري در برنامه بهوجود آورد که
براي این کار نیاز به مبناي پژوهشی دارد.
در واقع آنچه اکنون در کشور ما وجود دارد یک دورة حداقلی پیش دبستان ـ یعنی یک سال
پیش از ورود به پایه اول ـ است که حالت رسمی ولی غیر اجباري دارد .بخش رسمی بودن ناظر بر
برنامه درسی و محتوا و تا حدي هم روشهاي آموزش (پداگوژي) است و بخشهاي دیگر به ویژه
بخش مربیان ،تربیت پیش از حرفه و حین کار آنان ،انتخاب و شرایط استخدامی آنان ،فضاي
آموزشی ،ابزارها و وسایل الزم براي این گروه سنی ،ارزشیابی و پایش رشد کودکان ،داشتن ارتباط
و مشارکت نظاممند والدین در تربیت و بخشهاي دیگر و مهم یک نظام رسمی آموزش رها شده
است.
افزون بر آن به سبب محدودیتهاي مالی و فضاي آموزشی ،اجراي پیش دبستان به بخش
غیردولتی واگذار شده و مدارس دولتی به سبب محدودیت مالی و فضاي آموزشی ،کمتر (یا در
برخی شهرها اصالً) اقدام به دائر کردن دوره پیش دبستانی کردهاند (طالیی و ترقی جاه.)9935 ،

1. Net effect
2. Longitudinal
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همین امر سبب کاهش تقریباً  94درصدي کودکان شرکت کننده در دوره یکساله پیش دبستانی
نسبت به سال تحصیلی قبل شد (سال تحصیلی  35-39در مقایسه با سال قبل آن) (طالیی و ترقی
جاه .)9935 ،امید است با توجه به تبیین ضرورت و همچنین توجیه اقتصادي این دوره که مبناي
بسیاري از سرمایهگذاریهاي کالن دولتی در دنیا شده است ،این فرصت حداقلی براي همة کودکان
این مرز و بوم فراهم آید.
راستاي کیفیت بخشی بوده است .شایان ذکر است که کیفیت برنامهها بر دو نوعاند :کیفیت
ساختاري مانند فضاي آموزشی مطلوب ،نسبت کودک به مربی ،مدارک تحصیلی دانشگاهی و
مرتبط مربیان و ....کیفیت فرآیندي مانند کیفیت تعامل مربی با کودک در طول روز ،در پایان دادن به
مشاجره ،در نحوه قصهخوانی ،در نحوه ایجاد فرصت گفتگو و تفکر دو سویه (طالیی.)5499 ،
آنچه به نظر الزم است و باید بیشتر براي آن سرمایهگذاري کرد – گرچه پر زحمتتر است-
کیفیت فرآیندي است چراکه در آن صورت میتوان انتظار داشت برآیند (کودکان) هم از کیفیت
مطلوبی برخوردار باشند.
در پایان اینکه براي نتیجه بخشی همة این تالشها ،الزم است کودک میان آنچه میآموزد و
تجارب و خوي و خصلتهایی که در این دوره حساس کسب میکند ،یکپارچگی ،همسویی و قوام
دهندگی ببیند تا مسیرهاي عصبی ذکر شده در بخش اول مقاله ،تقویت و تثبیت شوند .الزم است
آموزش و پرورش ،بهزیستی ،خانوادهها ،مربیان و رؤساي مراکز ،متخصصان کودک و روانشناسان،
پزشکان متخصص کودک ،اصحاب تعلیم و تربیت و سایر ذینفعان (همچون شهرداري براي
معماري شهري دوستدار کودک) با هم و در کنار هم به این مسئله مهم بپردازند تا بهتر و مؤثرتر
بر ساحتهاي رشدي کودک تاثیرگذار باشند .در بعضی از کشورها مراکزي تحت عنوان مراکز رشد
کودک 9دایر شده است و با همکاري همه کسانی که به نوعی در این امر سهیم هستند برنامهریزي
میکنند .در این مراکز کلیه خدمات بهداشتی ،آموزشی ،تربیتی ،خانواده ،درمانی ،مشاوره و هرگونه
خدماتی که الزم است تا کودک دوره با کیفیتی را از بدو تولد تا ورود به دبستان طی کند ،بصورت
یک جا و در یک مکان ارائه میشود .بررسی تجربههاي این کشورها یاري رسان خواهد بود.

1. Children’s centers
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