
 

 

 

 

 

 ایران هایمهدکودکان یت عملکرد مربیریمدل مد یطراح
 1ملوک طهماسبی 

 *2سید احمد احمدی

 چکیده

یت و رشد خالق پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری )اجتماعی( گفتاری مهدکودک محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها، هدف:

وردار حساسیت برخ رورت و اهمیت وپیش از دبستان، بیش از هر زمان دیگری از ضوپرورش کودکان در سن پیش از دبستان. امروزه آموزش
 گشته است. 

ان و یکی خبرگ ودبه بخش جامعه آماری این پژوهش شامل س بود،این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت ترکیبی  روش:

ر سال دهای کودکان نوادهران و مربیان مهدهای کودک ایران و سوم خاکارشناسان فرهنگی سازمان بهزیستی و قسمت دوم شامل کلیه مدی
ه از فرمول کوکران نفر با استفاد 384و در بخش کمی تعداد  نفر در قسمت کیفی تحلیل با استفاده از روش دلفی 15. تعداد ندبود 1393 - 1394

و سازگاری  (1997) ، شادمانی فوردایس(1982) اینریچ زناشوییایت گیری تحقیق، سه پرسشنامه رضندازهعنوان نمونه انتخاب شد. ابزار ابه
ی آن آلفای ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایگیری روایی پرسشنامهبود که مورداستفاده قرار گرفت. برای اندازه (1377) یدخانچکودکان 

ربیان و برای پرسشنامه م 841/0ن برابر برای پرسشنامه مدیران و خبرگا ،891/0کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای پرسشنامه والدین برابر 
 و یانمونه دو t آزمون سؤاالت، به پاسخ یبرا ونیرگرس و یهمبستگ آزمون با استفاده از هاداده ها  لیوتحلهیتجزبرآورد گردید.  926/0برابر 

 .شد انجام 23SPSS افزارنرم ازا استفاده ب مستقل یهاگروه ییپاسخگو نیانگیم سهیمقا یبرا واریانس تحلیل

اریانس و آزمون وها پژوهش دار ای توزیع نرمال هستند . همچنین نتایج تحلیل ن داد  دادهاسمیرنوف نشا-نتایج آزمون کولموگروف :یافته ها 

دار تأثیر دارد؛ همچنین یطور معنکان بهتی تست مستقل و همبستگی و رگرسیون نشان داد که عملکرد مربیان بر رضایت والدین و سازگاری کود
 دار تأثیر دارد. طور معنیها بهدار تأثیر دارد و درنهایت عملکرد مربیان بر سودآوری مهدکودکطور معنیها بهعملکرد مربیان بر عملکرد مهدکودک

الدین، وبر رضایت  وده کهای کودک ایران ببر این اساس مدل مدیریت عملکرد مربیان طرحی جامع، کامل و جدید در مهده نتیجه گیری :

 گذارد. عملکرد مهدهای کودک، سودآوری مهدهای کودک و سازگاری کودکان با این محیط تاثیر مثبت می

 مدیریت عملکرد، عملکرد مربیان، رضایت والدین، سودآوری مهدکودک  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 تندرست، و کاردان شجاع، ،خودبهمتکی ،بااراده هایانسان تربیت. نیست کافی بازهم یم،بدان کودکان درباره چه هر که پیداست ناگفته

 تشکیل ضرورت در جوامع از بسیاری نظرانصاحب اندیشه نیز و عمومی دیدگاه امروزه. کندمی تضمین را ملتی هر آینده و حال
 یا و ترهابزرگ عالیق و سالیق با خردسال کودکان ذهن نکرد تلنبار و رسمی هایآموزش صرفاً ،دبستانیپیش مراکز و مهدکودک

 مشروعیت و عمومیت تفکر، این بلکه. رودنمی تحصیلی آمادگی انتظار فقط و لزوماً هم دوره این از و نیست بدانها خود افکار انتقال
 جامعه سالمتی و شادی و شکوفایی و شدر نیز و زداییمحرومیت و اجتماعی رفاه برای مراکز این برقراری که است کرده پیدا بیشتری

 امتیاز یک عنوانبه کمتر است، بدیهی و حتمی ضرورتی که دبستان از پیش پرورش و شآموز امروزه. (1390، ر مقدم)پدیدا هست نیز
 و عمده تغییر این. است جامعه یک ترهایبزرگ برای اجتماعی مسئولیت یک حتی و کودکان برای فردی حق یک عنوانبه بیشتر و

 و اولیه هایتجربه درباره تحقیقی هاییافته نیز و طرفیک از نشاط و سالمتی با توام زندگی تعریف انسان، یک تربیت روند در دقیق
 تربیتی هایمحیط این از خارج در دنیا کودکان از بسیاری شدهکسب هایتجربه ارزشیابی و بازنگری مقایسه، در انسان رشد بر اثراتش

 برقراری منظوربه و فرهنگی و خدماتی هایمحل صورتبه دبستان از پیش مراکز امروز که است بسیاری شواهد. است دیگر سوی از
 مراکز هرحالبه و است آمده در خاص نیازهای با نیز و عادی کودکان حقبه و طبیعی نیازهای تأمین و هاخانواده با اجتماعی روابط

 درستیبه اجتماعی و خانوادگی تربیت کنار در را خود فرهنگی و تربیتی نقش و رسالت بتوانند هک صورتی در ،جاهمه در مهدکودک
 و دارند نگه پیرامونشان امور و افراد و زیبا طبیعت ،هاواقعیت با تماس در را کنونی پیچیده و پرتغییر دنیای کودکان توانندمی کنند، ایفا
 قانونمندی آرامش، و صلح استقالل، عدالت، آزادی، انسانیت، نیز و بشناسانند هاآن به را شاد و اعتمادقابل و مطمئن و زیبا مکانی دنیا

 . ( 2011، 1) اسپارگکنند معنا برایشان را سربلندی و
 به یدگزن اول هایسال در اگر هک اندکرده ثابت متخصصان. است ارزنده بسیار مراکز این مربیان و مدیران نقش راستا این در

 به شتریب هر. ردک خواهند عمل ترموفق یزندگ در امور و یابدمی شیافزا هاآن یریادگی تیظرف شود توجه انکودک یازهاین وعهمجم
 داده جستجو و شفک فرصت او به و شود فراهم او یبرا فعال یطیمح شود، تیتقو او پنجگانه حواس شود، محبت و توجه کودک

 هافعالیت نیا همه حالدرعین. شودمی ترآماده و شکوفاتر ت،یموفق از سرشار و سالم یدگزن یک از یبرخوردار یبرا کودک شود؛
 . ( 2،2013)هولمز و رومئوندک یط را تیموفق مراحل بتواند بهتر و شود ترآماده دبستان به ورود یبرا کودک تا کندمی کمک

 هامهدکودک انیمرب. است جامعه لک انکودک یبرا گذاریایهسرم ترینپراهمیت شودمی صرف دوره نیا در انکودک یبرا هک یزمان
 اجرا و انتخاب را مناسب هایفعالیت بتوانند هکآن ضمن باشند داشته دوره نیا یدرس برنامه نقشه ای طرح از املک ییآشنا است الزم
، سپس پیشینه تحقیق بیان گرددمیقیق ارائه و مبانی نظری تح مسئلهی است که ابتدا بیان صورتبهساختار این مقاله در ادامه . ندینما

و نیز روش آزمون فرضیات بیان  موردمطالعهروش شناسی شامل جامعه و نمونه آماری، متغیرهای  ائه سواالت تحقیق،و بعد از ار
 فعالیت به توانندمی هاییسازمان امروز، رقابتی کامالً هایمحیط در .گرددمیتحقیق ارائه  گیرینتیجهخواهد شد و در پایان بحث و 

 یکی. دهند افزایش را خود وریبهره و نموده برداریبهره خود منابع از بهتری نحو به که بمانند باقی محیط این در و دهند ادامه خود
 و پذیرد صورت الزم هایآموزش باید منبع از این بهترچه هر گیریبهره منظوربه. است انسانی نیروی سازمانی مهم منابع از

 بر عملکرد مدیریت برای ایبرنامه هر. گردد همسو سازمان اهداف با هاآن اهداف و شود ایجاد کارکنان بین همدلی و هماهنگی
 نیاز و کارند وریبهره ارتقاء در الزم کارایی فاقد عملکرد ارزیابی سنتی هاینظام. دارد بستگی عملکرد گیریاندازه در آن قابلیت میزان

  (.2012 ،3بوزمن و چن) است محسوس چشمگیری نحو به عملکرد مدیریت نوین هاینظام به هانظام نوع ینا از چرخش به
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 برقراری همچنین و هاآن به دستیابی هایراه و کارکنان به سازمان اهداف ابالغ و مشارکتی محیطی ایجاد با عملکرد مدیریت
 و کارکنان اهداف همسویی ایجاد باعث عملکرد، منبای بر پرداخت هایسیستم نیز و کارکنان هدایت و ارزیابی و مستمر جلسات
 و پیوسته فرایند به و کاسته خود ساالریدیوان میزان از باید عملکرد مدیریت. بردمی باال را کار نیروی وریبهره و گرددمی سازمان

 مدیریت حوزه جزء هامهدکودک در مدیریت. ددار هکیت قیحقا و کمشتر درک گفتگو، آینده، به بیشتر که گردد تبدیل مستمری
 را مادی و انسانی نیروهای هنری و فنی علمی، هایمهارت کارگیریبه با که است اجتماعی فرایندی آموزشی مدیریت. است آموزشی

 مربیان، گروهی و فردی منطقی نیازهای تأمین و رشد و انگیزشی هایزمینه نمودن فراهم با و نموده هماهنگ و سازماندهی
 سازدمی فراهم را وپرورشآموزش هایهدف تحقق زمینه جویانه صرفه صورتبه کنندگانمراجعه و کارکنان ان،آموزدانش

 فعالیت ستانمهدکودک در تدریس واحد. دارند مهدکودک در مدیریت اجرای در ایعمده نقش مهدکودک مربیان .(1370میرکمالی،)
 ذهنی و بدنی عاطفی، جسمی، رشد در کودکان به و دارد سزایی به تأثیر کودکان سالم روابط و بهبود و افزایش در مهدکودک .است

 (.1،2011اسپارک) کندمی کمک

 از بیش در جامعی پیمایش دولتی، مدیریت در عملکرد مختلف نظریات و تعاریف شناخت هدف با ،2009 سال در سامرمتر و سیگل 
 هاآن در و شده مطرح عملکرد عملی و نظری هایجنبه هاآن در که 2008 تا 1988 سال از علمی معتبر نشریات در مقاله 200
 هک اندگفته هاآن بندیطبقه و تعریف هر اجزای استخراج از پس هاآن. دادند انجام ده؛یگرد مطرح عملکرد عملی و نظری هایجنبه

 عملکرد این، بر عالوه. ندارد وجود باشد، دیبا آنچه یا ومیعم نهادهای عملکرد درباره ضمنی یا صریح اجماع که است آورحیرت
 تعالی، خالقیت، تغییر، ،نوآوری پیشرفت، مانند مدارارزش و مبهم گسترده، مفاهیم حول غالباً عملکرد بنابراین. است هنجاری مفهومی
 بخش در عملکرد از روشنی تفسیر فاقد آموزشی، ادبیات. زندمی دور پاسخگویی و پذیریرقابت بهبود، سازمانی، یا ایبرنامه موفقیت

  (.2011 ،2همکاران و ریگو) است دولتی
 روانشناسان. دارد کودک شخصیت گیریشکل در سزایی به نقش کودک، اجتماعی مکان نخستین عنوانبه مهدکودک درنتیجه
. دارد بستگی مهدکودک در کودک رفتار و تشخصی گیریشکل چگونگی به بعد هایدوره در کودک رفتارهای از بسیاری هک معتقدند

 به ورود برای را او و کندمی فراهم کودک اجتماعی و فردی هایسازگاری خالقیت، رشد برای را زیادی هایفرصت مهدکودک
 از ریبسیا. گیرندمی یاد را رقابت و بینندمی آموزش با دیگران همکاری درباره ،مهدکودک در کودکان. سازدمی آماده اجتماع

 برطرف مهدکودک در کودک اخالقی و رفتاری اختالل و ناسالم رفتارهای از بسیاری و کندمی بروز مهدها در کودک استعدادهای
 ارتباط جدید، فضایی به ورود ،وآمدرفت مانند مختلفی مسائل با رویارویی منزلهبه مهد به ورود کودکان از بسیاری برای. شودمی

 سزایی به نقش گذارندمی کودک با را بیشتری هایساعت که مهد مربی میان این در است، مربی و مدیر با روییرویا جدید، باکودکان
 با مناسبی ارتباط بتواند عاطفی لحاظ از و باشد خوبی روانشناس باید خوب مربی .دارد او شخصیت گیریشکل و کودک رفتارهای در

 والدین از جدایی هایاضطراب و هاترس موارد از بسیاری در و مادراست جانشین کمهدکود مربی کودکان، برای. باشد داشته کودک
 هاآن با بازی و باشد داشته دوست واقعاً را کودکان باید مربی روازاین. آوردمی وجود به کودک در را ایمن دلبستگی و بردمی بین از را
(. 3،2011همکاران و لوئیرو) باشد آشنا هابازیاسباب با و باشد وارد رشد سیشناروان به باید مربی. نکند خسته را او هاآن سروصدای و

 به هستی جهان درست بیان و مناسب هایمهارت آموزش زندگی، تجارب ،هادانسته انتقال در مهمی و عمده نقش مهدکودک مربیان
  .(2014 ،4همکاران و یوان) هستند عملکرد سنجش و توجه نیازمند و دارند کودکان
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 جهت در الزم هایمهارت یادگیری و تجربه برای فضایی و کودکان برای مناسب و امن محیطی ایجاد مهدکودک مربی وظائف
 بدنی نظر از باشند، داشته قبول قابل و مناسب ظاهری باید مهدکودک مربیان. است آنان روانشناختی و عاطفی جسمی، سالمت تأمین

 الگو کودکان برای بتوانند باشند تا برخوردار کامل سالمت از و باشند اخالقخوش و صبور ده،سرزن پویا، ورزیده، چاالک، افرادی
 ارتقاء -2مربیان، مهدکودک منفعت -1 یعنی مهدکودک جنبه سه به است الزم مهدکودک عملکرد بهبود برایبر این اساس . باشند

 طریق از پژوهش مفهومی مدل به توجه با هدف سه این. کرد توجه هاخانواده رضایت -3 و مختلف هایجنبه در کودکان رشد در
 ارزیابی و مربی برای استانداردها این تعریف مربی، استخدام از قبل مهدکودک اهداف و استانداردها به توجه مانند مسائلی رعایت

 طریق از ایحرفه توسعه و ربیم به پرداختی هایبرنامه و خدمات جبران سیستم اصالح مشخص، زمانی هایبازه در مربی عملکرد
 هایمهدکودک مربیان عملکرد مدیریت تا است آن تحقیق این هدف. است حصول قابل توسعه هایحوزه بندیاولویت و شناسایی

 دبگیر بهره هاخانواده و مربیان و متخصصان و کارشناسان نظر از و پژوهشی و علمی منابع از و نماید بررسی عمیق یصورتبه را کشور
 .دهد ارائه مربیان این عملکرد برای را کارآمد یمدل و نماید مشخص کودکان سازگاری و هاخانواده شادمانی رضایت، با را آن ارتباط و

 محیط با را هاآن دارد مشکالتی زندگی در و خانه در اگر کند، صحبت هاآن با کودکان زبان با باشد، داشته صحیحی تربیت باید مربی
 بتواند تا باشد بانشاط همواره باید مربی درواقع. کنند احساس را خود مربی هاینگرانی نباید کودکان ندهد، انتقال ودکمهدک و کار

 هاموضوع نیا به کودک مهدهای از برخی در متأسفانه و. است شغل این اهمیت دهندهنشان هااین. کند منتقل کودکان به را نشاط
 در است ممکن که مشکلی ترینمهم و اولین. کندمی ایجاد هاخانواده برای را زیادی تردیدهای و اهنگرانی و شودنمی داده اهمیت

 هاموضوع نیا به مهدکودک مربی یک روان سالمت. است کودکان با برخورد شیوه از مربیان آگاهی عدم دهد، رخ هامهدکودک
 هایدر رشته کردهتحصیل از بسیاری. است تأثیرگذار کودک شخصیت گیریشکل در مربی رفتار زیرا دارد زیادی بسیار اهمیت

 مربیانی از متأسفانه و ندارند کودک مهدهای در جایی تربیتی امور و مشاوره با مرتبط هایرشته حتی و کودک و بالینی روانشناسی
 با ارتباط و کودکان با مستمر و هروزمر ارتباطلذا . شودمی استفاده یتخصص هایدوره گذراندن بدون یا دانشگاهی تحصیالت بدون
 عدم با هامهدکودک که است استناد قابل کودکان هایخانواده جمعی نگاه و بهزیستی سازمان کلیدی افراد و همکاران سایر

 در یهاول هایبررسی چراکه .است ضعیف کودکان با مربیان برخورد شیوه عملکرد و هستند مواجه توانمند و کارآمد مربیان کارگیریبه
 و کافی تجربه و تخصص از گاهی و ندارند دقیق و روشن وظیفه شرح مهدکودک مربیان که دهدمی نشان ایران هایمهدکودک

 عملکرد افت یدارا عمالً و نیستند برخوردار الزم ابزارهای و مناسب محیطی شرایط از موارد از بسیاری در و نیستند برخوردار روزآمد
 و بررسی با که هستیم آن بر لذا. بود خواهد مؤثر کودکان پرورش کمیت و کیفت روی بر عملکرد افت ینا که است بدیهی. هستند
 .بپردازیم هامهدکودک مربیان عملکرد کیفی و کمی ارتقاء به تحقیق، این از آمدهدستبه نتایج وتحلیلتجزیه

 اختالل به مبتال پسر انکودک یاجتماع تعامالت بر وانیخقصه اثربخشی یبررس» عنوان با تحقیقی در ،(1395) همکاران و نصیری
 طرح با آزمایشی نیمه پژوهش این. پرداختند «ASD پسر کودکان اجتماعی تعامالت بر خوانیقصه اثربخشی بررسی به سمیاوت

 بودند 1394 سال در رجشهر ک دولتینیمه و دولتی مراکز دبستانیپیش پسر کودکان همه آن آماری جامعه. بود آزمونپس آزمونپیش
 داد نشان هایافته. شدند جایگزین گروه دو در تصادفی طوربه و انتخاب دسترس در گیرینمونه روش با آموزدانش 24 درمجموع که

 و میانگین مداخله از بس اما بود 75/27±055/1 خوانیقصه گروه اجتماعی تعامالت معیار انحراف و میانگین مداخله، از قبل که

 افزایش به منجر معناداری طوربه خوانیقصه داد نشان نتایج. شد 91/19±53/2 خوانیقصه گروه اجتماعی تعامالت معیار رافانح
 هایمهارت بر بازی تأثیر» عنوان با پژوهشی، در (1393) یوف مصطفی و جبارف، آقاجانی،. شد ASD کودکان اجتماعی تعامالت
 حجم و تهران، استان مهدکودک مقطع کودکان از نفر 630 آماریه جامع. دادند انجام 1391 -1392 سال در «کودکان اجتماعی

 نوع میان معناداریه رابط که داد نشان تحقیق نتایج. شدند انتخاب تصادفی گیرینمونه روش به که بود کودکان این از نفر 240ه نمون
 زمان و بازیاسباب نوع بازی، نوع تأثیر داد نشان هایافته همچنین. ددار وجود کودک روانی رشد با بازی زمان و بازیاسباب نوع بازی،
 آموزش تأثیر» عنوان با تحقیقی در( 1391) جاللی. است مهدکودک کودکان در اجتماعی هایمهارت از تربیش هوش در بازی
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 ابعاد افزایش بر وانمودی هایبازی آموزش تأثیر هدف با ،«دبستانیپیش کودکان در خالقیت ابعاد افزایش بر وانمودی هایبازی
 قمی محدثه پسران دبستان در دبستانیپیش کودکان آماریه جامع است، کرده گردآوری ،باشدمی دبستانیپیش کودکان در خالقیت

 دفیتصا گیرینمونه روش با مدرسه این کودکان از نفر 26 جامعه این از و ؛داده است قرار موردبررسی را تهران شهر 2 منطقه
 خالقیت و وانمودی هایبازی دادند نشان تحقیق نتایج. گرفتند قرار کنترل و آموزشه نفر 13 گروه 2 در نمونه عنوانبه ایخوشه

 دبستانیپیش کودکان در خالقیت ابعاد گسترش موجب هابازی این درواقع. دارند یکدیگر با معناداریه رابط دبستانیپیش کودکان
 3-7 کودکان خالقیت بر بازیاسباب هایخانه هایبرنامه تأثیر بررسی» با عنوان پژوهشی در ،(1390) دممق پدیداران. شودمی

داده  قرار موردبررسی 1390-1391 تحصیلی سال در را سال 3-7 کودکان خالقیت بر بازیاسباب هایخانه هایبرنامه تأثیر ،«تهران
 . است
 که بود ینا از حاصل هایافته. بود( بسط و سیالی ،پذیریانعطاف اصالت،) ارمولفهچه در خالقیت رشد بررسی تحقیق، اصلی هدف
 خالقیت مؤلفه 4 تمامی در و سال 7 تا 3 کودکان خالقیت رشد بر( %99 اطمینان سطح در) معناداری اثر بازیاسباب هایخانهه برنام
 کودکان در ریاضی عدد از پیش هیممفا یادگیری میزان بر وزشیآم هایبازی تأثیر»ه مقال در( 1387) تیموری و مفیدی،. دارد آنان
 از نفر 30 حجم با آماریه نمون ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش با« 1385 -1386 سال در تبریز شهر دبستان از پیش
 عدد از پیش یممفاه یرییادگ در آموزشی هایبازیاسباب تأثیر بررسی پژوهش از هدف. کردند انتخاب را دبستانیپیش آموزاندانش

 دبستان زا پیش کودکان در کوچک، گ،بزر سنگین، سبک، الغر، چاق، نزدیک، دور، دراز، کوتاه، ،ترکم ،تربیش: مفاهیم شامل ریاضی
 و دارد وجود آزمونپس و آزمونپیش در مفاهیم این یادگیری میان معناداری تفاوت که بود آن از حاکی نتایج. بود تبریز شهر در

 . استشده بهتر انددیده آموزش هابازیاسباب با که آموزانیدانش یادگیری وضعیت
 به پژوهش این از را خود هدف «دبستانیپیش کودکان در خالقیت و بازی جنس،»ه مقال در خود مطالعات طی( 2013) 1رومئو هولمز،

 ،(پذیریواژگان) کودکان زبانی هایتوانایی روی بر را دککوه مدرس محیط و جنس تأثیر مطالعات این که اندکرده بیان صورت این
 انگلیسی زبان به که بودند آمریکایی -اروپایی کودکان اوله درج در کنندگانشرکت. کندمی تشریح اجتماعی هایبازی و خالقیت

 تعلق متوسط درآمد با اقتصادی و اجتماعی هایزمینه از به و ؛(بودند دوزبانه کودک 9) کردندمی صحبت خود اولی زبان عنوانبه
 این نتایج. بود سال 4 سنی میانگین با سال 6 تا 3 از کودکان این سنیه محدود. شدندمی شامل را پسر 33 و دختر 20 که داشتند؛

 برای. دادیم قرار تأثیر تحت را کودکان اجتماعی هایبازی و زبانی هایتوانایی مدرسه محیط و جنس که داد نشان گونهاین تحقیقات
 همچنین. دارند خوبی عملکرد پذیریواژگان آزمون در دهندمی انجام تریبیش با تکرار را اجتماعی هایبازی که کودکانی مثال

 عنوان تحت پژوهشی در( 2002) 2سوزان تیلور، پاول،. کندمی تولید را اجتماعی هایبازی از مختلف انواع خاص درسی کالس مناطق
 فعالیت یک مثبت اثر که دریافتند سال، 6-7 کودکان آماریه جامع با «بعدی های-فعالیت طی کودکان خالقیت ویر بازی تأثیر»

براین اساس سوال  ،دارد وجود مواد کنترل باطیف کوالژ یک ایجاد در استفاده مورد هایرنگ از وسیعی طیف و خالقیت بر بازی
 .رد مربیان مهدهای کودک ایران استریت عملکهای استاندارد مدیاصلی تحقیق حاضر بررسی شاخص

 

 پژوهشروش 
 اسنادی، توصیفی، هایروش از بود،  ترکیبی ماهیت و روش نظر از و مقطعی زمانی لحاظ از کاربردی، هدف نظر از تحقیق این

 هاداده گردآوری تجه پیمایشی روش از تحقیق این در. بود کیفی و کمی تحلیل هایروش از ترکیبی تحلیلی نظر از و تحلیلی
 یکی: بود قسمت سه دربرگیرنده تحقیق، این آماری جامعه. داد قرار میدانی هایتحقیق زمره در توانمی را آن لذا شد، استفاده
 هایخانواده سوم و ایران کودک مهدهای مربیان و مدیران کلیه شامل دوم قسمت و بهزیستی سازمان فرهنگی کارشناسان و خبرگان

                                                           
1 Holmz & Romeo 
2 Paul & Taylor & Sozan 



 177صفحه  98 بهار و تابستان 12پرورش شماره  و آموزش شناسی جامعه

 

 

 از نفر 250 کودک، مهدهای مربیان و مدیران از نفر 16000 شامل آماری جامعه اعضای تعداد. بود 1393 - 1394 سال رد کودکان
 مصاحبه، اطالعات گردآوری ابزار. بودند کودکان خانواده و والدین از نفر 000/400 و بهزیستی سازمان فرهنگی کارشناسان و خبرگان

 در و دلفی روش از تحقیق کیفی بخش در نمونه حجم که شد انجام گیرینمونه صورتبه حقیقت این. بود برداریفیش و پرسشنامه
 برای پرسشنامه 30 تعداد ابتدا. بود هدفمند گیرینمونه ،گیرینمونه روش. شد مشخص کوکران فرمول از استفاده با کمی بخش

 بودند کودک مهدهای در کودکانشان که خانوارهایی سرپرست و کودک مهدهای مدیران و مربیان بین پرسشنامه پایایی محاسبه
 از استفاده با کیفی بخش در اطالعات وتحلیلتجزیه روش. شد پرداخته هاپرسشنامه کل توزیع به پایایی تأیید از پس و. شد توزیع
 توزیع و هادهدا گیریاندازه سطح به توجه با و گرفت صورت استنباطی و توصیفی سطح دو کمی بخش در و MCDM هایروش
 یکی: باشدیم قسمت سه دربرگیرنده پژوهش این آماری جامعه .شد استفاده ناپارامتریک و پارامتریک آماری هایآزمون از هاداده

 یهاخانواده سوم و ایران کودک مهدهای مربیان و مدیران کلیه شامل دوم قسمت و بهزیستی سازمان فرهنگی کارشناسان و خبرگان
 سازمان فرهنگی کارشناسان و خبرگان از نفر 250 شامل آماری جامعه اعضای تعداد. بود خواهند 1393 - 1394 الس در کودکان

 روش از پژوهش این در .بودند کودکان خانواده و والدین از نفر 400000 و کودک مهدهای مدیران و مربیان از نفر 16000 بهزیستی،
 .شد استفاده نظری گیرینمونه

 بخش در و دلفی روش از استفاده با( بهزیستی سازمان فرهنگی کارشناسان و خبرگان) اول قسمت در نمونه حجم شپژوه این در
 انجام از پسکه بر این اساس  شد تعیین کوکران فرمول از( هستند کودک مهدهای در کودکانشان که خانوارهایی سرپرست) دوم

 فرمول از استفاده با نمونه حجم معیار، انحراف تعیین و افراد از نفر 30 شامل آماری جامعه از کوچکی بخش روی مقدماتی یامطالعه
 بدست آمد. 384 نمونه بعد از محاسبهشد و حجم  برآورد درصد پنج خطای سطح در کوکران

 است بوده سشنامهپر از مفهومی مدل طراحی برای موردنیاز اطالعات آوریجمع ابزار تحقیق، این در موردنیاز اطالعات نوع به توجه با
  .است شده نظرخواهی کودکان والدین از که،

 ؛ENRICH)چیانر ییزناشو تیرضا پرسشنامه: چیانر ییزناشو تیرضا پرسشنامه( : 1982پرسشنامه رضایت زناشویی انریج ) -1ابزار: 
 ،ییزناشو تیرضا انه،یآرمانگرا فیتحر مولفه 12 در را ییزناشو تیرضا و است سوال 115دارای) 1982 دراکمن، و ریفورن اولسون،

 و نقشها، تساوی ،یمال تیریمد دوستان، و خانواده ،یجنس رابطه ،یحیتفر تیفعال، تعارض حل ارتباط، ،یتیشخص های نهیزم
 چه هر. ردیگیم صورت 4 تا 0 از و کرتیل فیط در چ،یانر ییزناشو تیرضا پرسشنامه نمرهگذاری. سنجد یم را یمذهب شهاییگرا

 نیا ییایپا و ییروا نییتع برای (1993) السون و فاورز. است رابطه از فرد شتریب تیرضا نشانه باشد، شتریب شده سبک نمره
 محاسبه روش به آزمون ییایپا. اجراکردند زوج 7261 روی را آن 1985 تا 1983 سالهای نیب در یمل های مطالع در پرسشنامه،

 تیرضا اسیرمقیز برای 65/0 تا یزندگ درک -یمذهب رییگ جهت اسیرمقیز برای 97/0 از هفته 4 فاصله در ییبازآزما ییایپا زانیم
 فیتحر اسیرمقیز به متعلق کرونباخ، آلفای بیضر محاسبه قیطر از یدرون یِهمسان زانیم نیباالتر نیهمچن .بود ریمتغ ییزناشو
 (1387 ا،ین بهاور) شد گزارش 69/0 مقدار با دوستان و نوادهخا اسیرمقیز به متعلق بیضر نینترییپا ،و 97/0 مقدار با انهیگرا آرمان

 94/0زنان گروه وبرای 93/0 مردان گروه برای ییبازآزما ییایپا روش در رسونیپ یهمبستگ بیضر زین( 1376) انیمهدو پژوهش در
 تیرضا های اسیمق با اسیمق نیا یهمبستگ بیضر و شد یبررس همگرا ییروا قیطر از پرسشنامه نیا ییروا. آمد دست به

 (.1387 ،یوبرجعل جمهری ،یپردنجان یمیرح ،یمیابراه محمدزاده) آمد دستبه  %40 یزندگ از تیرضا اسیمق با و %  60یخانوادگ
 نشانه و ها نگرش که است ماده 126 با (1-5) لیکرت مقیاسی پنج بندی درجه شادمانی پرسشنامه:فوردایسپرسشنامه شادمانی  -2

 های حیطه جمله از شادی شناسی نشانه مختلف های زمینه اندازهگیری برای پرسشنامه این. میکند گیری ندازها را شادی های
 پایایی از فوردایس شادی پرسشنامه پایایی زمینه در آمده عمل به های بررسی .میرود کار به شادی خانوادگی و اجتماعی فردی،
 کرده گزارش 86/0 میانگین با 93/0 تا 73/0 دامنه از را تست درونی همسانی 1999 در آرگایل. میدهد خبر آزمون این مناسب

 (.2003، لوکاس ، اسکولون ، نریدا)است
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 یدبستتان کودکتان یاجتمتاع یستازگار ایت یدبستتان کودکان یسازگار رسشنامه(: پ1377پرسشنامه سازگاری کودکان دخانچی ) -3
 یهتا نتهیگز با یا نهیچهارگز سوال 37 یدارا یدخانچ کودکان یسازگار نامهپرسش.  شد ساخته یدخانچ اصغر توسط 1377 درسال

 یاجتمتاع یستازگار پرسشتنامه سواالت به پاسخ هنگام در ستیبا یم مادران.  است اوقات شتریب و اوقات یگاه ندرت، به وقت چیه
 کودکتان یستازگار پرسشتنامه اعتبتار  .کنند بانتخا دارد مطابقت شتریب فرزندشان رفتار با که ییها نهیگز از یکی یدخانچ کودکان

 حتداقل. است شده گزارش یدخانچ مطالعه در درصد 81/0 معادل آن ییروا و 79/0 معادل کردن مهین دو روش از استفاده با یدخانچ
 .است 111 تا 0 یدخانچ کودکان یاجتماع یسازگار پرسشنامه در نمره حداکثر و

 مطلق، فراوانی توزیع جداول نظیر توصیفی آمار در موجود هایروش از متغیرها نوع و سؤاالت ماهیت به توجه با حاضر، پژوهش در
 آزمون کیفی تحلیل از نیز استنباطی آمار بخش در و پرسشنامه طریق از شده آوریجمع اطالعات مقایسه و بررسی جهت میانگین

 یهاگروه پاسخگویی میانگین مقایسه برای واریانس تحلیل و یانمونه دو t آزمون سؤاالت، به پاسخ برای رگرسیون و همبستگی
 .شد استفاده 23SPSS افزارنرم از هاآزمون این کارگیریبه و وتحلیلتجزیه برای درنهایت که ،شد استفاده مستقل

 

 ی پژوهشهایافته
 یک در هاداده توزیع که روندیم بکار فرضپیش این با و اندشده بنا هاداده توزیع بودن نرمال مبنای بر آماری یهاآزمون از بسیاری
 به پرداختن از قبل تا است الزم بنابراین. نماید پیروی نرمال توزیع از مذکور جامعه از شدهانتخاب یهانمونه سطح در یا جامعه

 این به اسمیرنوف – روفکولموگ آزمون با توانیم روازاین شود، مشخص متغیرها آن توزیع نوع متغیرها بررسی آماری هاییلتحل
 ( بیان شده است.1یافت که نتایج در جدول ) دست مهم

 
 اسمیرنوف کولموگروف آزمون یهاآماره .1جدول

 p-مقدار اسمیرنوف-کولوموگروف آمار آزمون Z متغیرها

 563/0 788/0 عملکرد مربیان

 115/0 195/1 رضایت والدین

 556/0 793/0 عملکرد مهدکودک

 311/0 964/0 ودکسودآوری مهدک

 استفاده پیرسون گشتاوری همبستگی ضریب از باشند نسبی مقیاس در موردمطالعه متغیر هردو اگر متغیر دو همبستگی بررسی در
 است این معنی به باشد مثبت آمده بدست مقدار اگر باشدیم -1 و+ 1 بین متغیر دو بین همبستگی میزان ضریب این مقدار. شودمی
 r مقدار اگر برعکس و یابدیم افزایش نیز دیگر متغیر متغیر، هر در افزایش با یعنی افتدمی اتفاق جهتهم طوربه متغیر ود تغییرات که

 و یابدیم کاهش دیگر متغیر مقادیر متغیر یک مقدار افزایش با یعنی کنندیم عمل هم عکس جهت در متغیر دو اینکه یعنی شد منفی
 مثبت همبستگی شد+ 1 اگر و ندارد وجود متغیر دو بین یارابطه هیچ که دهدیم نشان شد صفر هآمد بدست مقدار اگر. برعکس

 :پردازیمیم متغیرها تکتک بین همبستگی ضریب بررسی به زیر جدول در حال. است منفی و کامل همبستگی شد -1 اگر و کامل
 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ضریب. 2جدول

 همبستگی

 سودآوری مهم کودک عملکرد مهدکودک رضایت والدین انعملکرد مربی 

 عملکرد مربیان
 494/0 512/0 58/0 1 همبستگی مقدار ضریب

 p  0 0 0-مقدار

 رضایت والدین
 518/0 516/0 1  همبستگی مقدار ضریب

 p   0 0-مقدار

 498/0 1   همبستگی مقدار ضریب عملکرد مهدکودک
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 p    0-مقدار

 دکسودآوری مهدکو
 1    همبستگی مقدار ضریب

     p-مقدار
 

 

 

 جنسیت متغیر برای ایدو نمونه مستقل تی آزمون .3 جدول

 pمقدار  Fآماره  

 671/0 518/0 عملکرد مربیان

 763/0 387/0 رضایت والدین

 238/0 438/1 عملکرد مهدکودک

 105/0 114/2 سودآوری مهدکودک
 

 نیست معنادار آماری نظر از متغیر، چهار هر خصوص در مردان و زنان نظرات تفاوت مستقل، -t آزمون آماره p-مقدار اساس بر
(05/0<P .)است نداشته تأثیر مهدکودک و مربیان عملکرد مورد در آنان نظر در والدین جنسیت خالصه بطور. 

 
 سن متغیر برای هطرفیک واریانس آنالیز .4 جدول

 pمقدار  Fآماره  

 888/0 284/0 عملکرد مربیان

 408/0 999/0 رضایت والدین

 522/0 814/0 عملکرد مهدکودک

 166/0 630/1 سودآوری مهدکودک
 

(. P>05/0) نیست معنادار آماری نظر از متغیر، چهار هر خصوص در مختلف سنین در افراد نظرات تفاوت ،F آماره p-مقدار اساس بر
 .است نداشته تأثیر مهدکودک و مربیان عملکرد مورد در والدین سن خالصه بطور

 تحصیالت متغیر برای هطرفیک واریانس آنالیز .5جدول

 pمقدار  Fآماره  

 127/0 914/1 عملکرد مربیان

 201/0 552/1 رضایت والدین

 187/0 593/2 عملکرد مهدکودک

 359/0 195/1 سودآوری مهدکودک

 
 آماری نظر از متغیر، چهار هر خصوص در مختلف تحصیالت سطح اب افراد نظرات تفاوت ،F آزمون آماره p-مقدار اساس بر
 تأثیر مهدکودک عملکرد و مربیان عملکرد مورد در نظرشان در والدین تحصیالت سطح خالصه بطور(. P>05/0) نیست معنادار
 .است نداشته

 تأهل وضعیت متغیر برای هطرفیک واریانس آنالیز .6 جدول

 pمقدار  Fآماره  

 671/0 518/0 بیانعملکرد مر

 763/0 387/0 رضایت والدین

 238/0 438/1 عملکرد مهدکودک

 105/0 114/2 سودآوری مهدکودک
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 معنادار آماری نظر از متغیر، چهار هر خصوص در مختلف تأهل وضعیت با افراد نظرات تفاوت ،F آزمون آماره p-مقدار اساس بر
 نداشته تأثیر مهدکودک عملکرد و مربیان عملکرد مورد در نظرشان در ینوالد تأهل وضعیت خالصه بطور(. P>05/0) نیست
 کودکان رشد در ارتقاء -2مربیان، مهدکودک منفعت -1 یعنی مهدکودک جنبه سه به است الزم مهدکودک عملکرد بهبود برای.است

 مانند مسائلی رعایت طریق از پژوهش میمفهو مدل به توجه با هدف سه این. کرد توجه هاخانواده رضایت -3و  مختلف یهاجنبه در
 یهابازه در مربی عملکرد ارزیابی و مربی برای استانداردها این تعریف مربی، استخدام از قبل مهدکودک اهداف و استانداردها به توجه
 بندیاولویت و شناسایی طریق از یاحرفه توسعه و مربی به پرداختی یهابرنامه و خدمات جبران سیستم اصالح مشخص، زمانی
 عمیق یصورتبه را کشور هایمهدکودک مربیان عملکرد مدیریت تا است آن تحقیق این هدف. است حصول قابل توسعه یهاحوزه

 با را آن ارتباط و بگیرد بهره هاخانواده و مربیان و متخصصان و کارشناسان نظر از و پژوهشی و علمی منابع از و نماید بررسی
 تحقیق این در. دهد ارائه مربیان این عملکرد برای را کارآمد مدلی و نماید مشخص کودکان سازگاری و هاانوادهخ شادمانی رضایت،

 رضایت اصلی هدف /عامل سه غالب در که باشدیم آن ارتقاء و ارزیابی مدیریت و مهدکودک مربیان عملکرد نهایی، وابسته متغیر
 قبلی تجربه به توجه با همچنین. شودیم بیان مربیان و مؤسسه منفعت و سودآوری و هامهدکودک عملکرد باال بردن ،هاخانواده

 بر تواندیم که( یاحرفه تا مبتدی) مربیان تجربه و مهارت دانش، میزان از عبارتند مربیان عملکرد بر تأثیرگذار مستقل متغیرهای
 در نیجریه وپرورشآموزش مدل از پژوهش این اولیه مدل. شود کودکان و هاخانواده رضایت موجب و بوده تأثیرگذار هاآن عملکرد
 است. یافتهتوسعه محقق توسط ایران هایمهدکودک معیارهای بر اساس کهباشد می( 2016) الیو آکادمی

 و دارد وجود یدارمعنی رابطه هاخانواده شادمانی و رضایت و مربیان عملکرد بین دهدیم نشان نتایج( 7بر اساس جدول شماره )
 مستقیم و خطی مذکور متغیر دو بین رابطه. باشدیم 490/0 برابر رگرسیون ضریب و 580/0 برابر متغیر دو این بین همبستگی ضریب

 در تغییرات که مفهوم این به ،ردیگیم قرار تأیید مورد پژوهش سؤال این بنابراین. ابندییم کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بوده
 به باشد، بهتر مربیان عملکرد میزان چه هر یعنی. بود خواهد( هاخانواده رضایت) وابسته متغیر در نوسان ایجاد باعث ربیانم عملکرد

 .کندیم سیر مثبت طرفبه هاخانواده رضایت میزان اندازه همان
 هاخانواده رضایت و مربیان عملکرد متغیر برای رگرسیونی خط ضرایب مقادیر .7 جدول

 مدل
 ایبضر

 p-مقدار tآماره 
B خطای معیار 

* 
 156/2 191/1 296/11 0 (cمقدار ثابت )

 0 471/10 047/0 490/0 عملکرد مربیان
 

 ضریب و دارد وجود یدارمعنی رابطه مهدکودک عملکرد و مربیان عملکرد بین دهدیم نشان نتایج( 8بر اساس جدول شماره )
 بوده مستقیم و خطی مذکور متغیر دو بین رابطه. باشدیم 623/0 برابر رگرسیون ضریب و 512/0 برابر متغیر دو این بین همبستگی

 عملکرد در تغییرات که مفهوم این به ،ردیگیم قرار تأیید مورد پژوهش سؤال این پس. ابندییم کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی
 همان به یابد، بهبود مربیان عملکرد میزان چه هر یعنی. بود خواهد( ودکمهدک عملکرد) وابسته متغیر در نوسان ایجاد باعث مربیان
 .کندمی سیر مثبت طرفبه مهدکودک عملکرد میزان اندازه

 مهدکودک عملکرد و مربیان عملکرد متغیر برای رگرسیونی خط ضرایب مقادیر .8 جدول

 مدل
 ضرایب

 p-مقدار tآماره 
B خطای معیار 

* 
 451/1 215/0 759/6 0 (cمقدار ثابت )

 0 827/11 053/0 623/0 عملکرد مربیان

رابطه معناداری وجود دارد و ضریب  سودآوریو  مهدکودکبین عملکرد مربیان  دهدیمنتایج نشان ( 9بر اساس جدول شماره )
ر مذکور خطی و مستقیم بوده . رابطه بین دو متغیباشدیم 600/0و ضریب رگرسیون برابر  494/0همبستگی بین این دو متغیر برابر 



 181صفحه  98 بهار و تابستان 12پرورش شماره  و آموزش شناسی جامعه

 

 

که تغییرات در عملکرد  مفهوم، به این گیردیمقرار  ییدتأاین پژوهش مورد  سؤال. پس یابندیمیعنی هر دو تومان افزایش یا کاهش 
همان  مربیان باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته )سودآوری موسسه( خواهد بود. یعنی هرچه میزان عملکرد مربیان بهبود یابد، به

 .کندیمسیر  مثبت طرفبهاندازه سودآوری موسسه 
 مؤسسه سودآوری و مربیان عملکرد متغیر برای رگرسیونی خط ضرایب مقادیر. 9 جدول

 مدل
 ضرایب

 .pمقدار= tآماره 
B خطای معیار 

* 
 724/1 174/0 905/9 0 (cمقدار ثابت )

 0 069/14 043/0 600/0 عملکرد مربیان
 
 

 جه گیری بحث و نتی
منفعت )سود( مربیان و . 1سه عامل  در قاالب طرح جامع، کامل و جدیدعملکرد مربیان مهدکودک  مدلاین تحقیق  بر اساس

. پرورش رشد و  3یعنی رضایت و شادمانی آنها، تقویت ارتباطات و انتقال اطالعات به آنها و  ها. رعایت منافع خانواده2مهدکودک، 
همچنین کیفیت خدمات مربیان را در ابعاد فیزیکی، اطمینان پذیری، مسئولیت  ارائه نمود و به کودکان های الزمآموزش مهارت

 کرد البته در راستای پژوهشپذیری تضمین، همدلی و انتقاد پذیری( میزان دانش، مهارت و تجربه الزم برای مربیان را مشخص 
های شغلی رفتارها و مسئولیت-1 شود.های زیر انجام  میمند در زمینهمبه شکلی نظا های کودکهای مهدفعالیت  (1370) میرکمالی

چوب مناسب چار-3شود. و به کارکنان  تفهیم شده انتظارات عملکردی مورد نظر از مهد مشخص -2. گرددسازی کارکنان مهد مستند
تشویق آنها در  مداوم کارکنان مهد و هدایت وفرصت مناسب برای ارزیابی -4شود.  باطات بین کارکنان مهد  ایجادبرای برقراری ارت
 آید. ف پرورش و آموزش مناسب بوجود جهت نیل به اهدا

اندکی در حوزه مهدکودک صورت گرفته است و اکثر تحقیقات ارزیابی عملکرد در حوزه بانکی یا دولتی  بر اساس تحقیقات، مطالعات
ها مشکالتی در حوزه وظیفه یعنی نداشتن شرح مهدکودک کرده کهکمک تواند به پرکردن این خالء این تحقیق می که بوده است

های مناسب سنجش عملکرد و مشکالتی در حوزه نیروی وظیفه دقیق و روشن برای مربیان؛ عدم ارتباط بین وظایف و شاخص
فرهنگی  مانند همسو نبودن  و مشکالتی در حوزه انسانی مانند کمبود افراد متخصص و کار آزموده؛ کمبود مربیان توانمند و مطلع

حوزه ابزار و تجهیزات  مانند و مشکالتی در  مافوقهای سازمان بهزیستی بعنوان سازمان ها و استراتژیها با برنامهاهداف و برنامه
ی، البرز) کمبود ابزار ادوات مرتبط با مهدکودک و آموزش کودکان مانند محدودیت وسایل تفریحی و وسایل کمک آموزشی دارند

1390) . 
 نهیآن صورت گرفته است اما در زم یامدهایها، عوامل مؤثر و پعملکرد سازمان تیریمد نهیدر زم یمطالعات فراوان ریاخ یدر سالها

عملکرد  تیریمد یصورت نگرفته است. برا یدر کشورهای در حال توسعه مطالعه چندان ژهیها به ومهدکودک انیعملکرد مرب تیریمد
متمرکز بوده است. روشن  یخدمات ای یدیتول یهاعملکرد شرکت تیریبر مد شتریها بمدل نیاست. ا هارائه شد یمختلف یهامدل

 کسانیآن  یو عاطف یآموزش طیها با شرامهدکودک طیحاکم بر آنها با مح یو سودآور یرقابت طیها با شراشرکت طیاست که مح
 ازمندیها متفاوت است و نسازمانو کودکان با  گریکدیآنها با  تقابلدک و نحوه مهدکو انیعملکرد مرب تیری. عوامل مؤثر بر مدستین

لذا با توجه به اهمیت موضوع با توجه به مدل مفهومی پژوهش برای اولین بار درکشور به ارائه راهکارهایی . بود قیو تحق یبررس
تحقیق در ابعاد مختلف تکمیل حوزه تهی، نوآوری علمی، ها پرداخته شد. نتایج این جهت بهبود و ارتقاء عملکرد مربیان مهدکودک

ریزی و پژوهشی حائز اهمیت است که با توجه به فعالیت چندین ساله در مهدکودک و تبادل نظر با آموزشی، مدیریتی، برنامه
داشته؛ بدین معنا که همکاران در زمینه شیوه برخورد مربیان با رفتار کودکان، مدیریت عملکرد مربیان مهدکودک مشکل ساختاری 

های اخیر در زمینه پژوهشی در سالهرچند که ها در تأمین مربیان ماهر و توانمند در این زمینه دچار کمبوداتی هستند مهدکودک
ریزی نتایج این تحقیق در مدیریت آموزشی و برنامه ها صورت گرفته ومطالعات اندکی درباره اهمیت عملکرد مدیریت مهدکودک
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کنند( در برطرف هایی که از آنها حمایت میائز اهمیت است و این نتایج به عنوان پشتوانه علمی و پشتوانه حاکمیت )گروهآموزشی ح
ها و استراتژی سازمان کردن این نیاز مؤثر خواهد بود و مشکالت آموزشی، تربیتی، فرهنگی نظیر همسو نبودن اهداف و برنامه

باشد. وظایف مربیان مهدکودک در ایجاد یک محیط مناسب برای شم انداز پژوهش حاضر میبهزیستی به عنوان سازمان مافوق، چ
شود که یافته های تحقیق شیوه برخورد صحیح با کودکان و چگونگی ارتباط مؤثر با کودکان از طریق بازی و قصه درمانی روشن می

 ( همسویی دارد. 2011اران )(، و جفری و همک1391(، جاللی )1393با تحقیقات آقاجانی و همکاران )
 انجام برای هامهدکودک مدیران و بهزیستی کارشناسان همکاری پژوهش نیز شامل موارد زیر می باشد که به عدم هاییتمحدود

 هاییتمحدودوالدین،  تفهیم بری مناسب فرصت وجود ها، عدمآن اندک وقتبه توجه با والدین از بعضی همکاری مصاحبه، عدم
و در نهایت عدم برگشت تعداد  هاپرسشنامهآوری جمع و توزیع در مشکل و کشور سطح در آماری جامعه مچنین گستردگیمالی و ه
 ارائه زیرکاربردی  پیشنهادهای ایران هایمهدکودک عملکرد و مربیان عملکرد بهبود راستای در اشاره کرد.  هاپرسشنامهزیادی از 

 در کودکان حضور وقت آخرین تا مهدکودک به هابچه ورود ابتدای از مهدکودک در برهخ شناسروان مشاور حضور-1 :گرددیم
 متعدد یهاغرفه ایجاد-2.هاآن مستقل پرونده در کودکان رفتار مشاهدات ثبت و یکدیگر با کودکان رفتار مشاهدۀ جهت مهدکودک،

 را هاغرفه کدام دلخواه و آزاد صورتبه ها¬بچه که ندباش این بر ناظر مربی، و مدیر که هدف این به مهدکودک در هنر و مشاغل
 خصوصبه کودک روانشناسی کتب معرفی-3.دارند همکاری و مباحثه یکدیگر با کودکان ایشیوه چه با و چگونه و کنندیم انتخاب

 که منظور این به. نیدرما قصه کالسه ایجاد-4.هاآن سنی گروه رشد مرحلۀ هر در کودکان رفتار شناخت و کودک رشد زمینه در
 درمان کودکان رفتاری مشکالت قصه قالب در و کرد استفاده قصه از آن درمان برای و شود شناسایی کودکان رفتاری مشکالت

 و راهنمایی را کودکان رفتاری مشکالت باید مشاور ،درمانیبازی طریق ازو سپس  .مستقیم اندرز و پند و نصیحت تذکر بدون. شودیم
 .دکن درمان
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Abstract 

Purpose: Kindergarten is a place for care, talent recognition, emotional, physical, intellectual, behavioral 

(social) speech development and development of children's creativity in preschool age. Today, preschool 

education has become more important and sensitive than ever. 

Methodology: This study was applied in terms of purpose and combined in terms of method and nature. 

The statistical population of this study consisted of three parts: one by experts and cultural experts of the 

Welfare Organization and the second part included all managers and educators of kindergartens in Iran 

and the third children's families in 2015. - They were 2014-15. 15 people in the qualitative part of the 

analysis were selected using Delphi method and in the quantitative part 384 people were selected as the 

sample using Cochran's formula. The research measurement tools were three inrich family satisfaction 

questionnaires (1997), Fordais happiness (1997), and Dachanchi children's adjustment (1998), which was 

used. To measure the validity of the questionnaires, Cronbach's alpha was calculated from the content 

method and to determine its reliability, the value was estimated to be 0.891 for the parent questionnaire, 

0.841 for the managers 'and experts' questionnaire and 0.926 for the teacher's questionnaire. Data analysis 

was performed using correlation and regression tests to answer the questions, t-test was two samples and 

analysis of variance was used to compare the mean responsiveness of independent groups using 23SPSS 

software. 

Results: The results of Kolmogorov-Smirnov test showed that the research data are normal distribution. 

Also, the results of analysis of variance and independent t-test and correlation and regression test showed 

that the performance of educators has a significant effect on parental satisfaction and children's 

adjustment; also, the performance of educators has a significant effect on the performance of 

kindergartens, and finally, the performance of educators has a significant effect on the profitability of 

kindergartens. 

Conclusion: Based on this, the performance management model of educators is a comprehensive, 

complete and new plan in kindergartens in Iran, which has a positive effect on parental satisfaction, 

kindergarten performance, kindergarten profitability and children's adaptation to this environment. 

Keywords: Performance Management, Teacher Performance, Parental Satisfaction, Kindergarten 

Profitability 
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