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Introduction
The purpose of this research was to identify and analyze the competences
of the managers of child care centers. In recent years, childhood and its
significance have been addressed by scientists from all fields of science and
have shown the impact of care quality and education of early childhood in all
aspects of the individual and social life; this has led to the policymakers
paying special attention to childhood. One of these policies is to select and
train effective managers in line with the objectives of academic education,
government policies and the social environment governing the care and
education of children, too this endeavor may also meet the needs of families
and society. However staff of child care centers need training in modern
management which requires that managers should have the required
knowledge and skills needed for the successful management of child care.

Method
This research was conducted with a qualitative approach and Delphi
method. The statistical society consisted of two parts: (1). International
databases and magazines, national laws and regulations on the management
of child care and education centers. (2). Professors and experts who have
knowledge and information in this field were contacted, and their ideas were
used to extract the components and concepts. First, the information needed
to extract the components and competency components of the managers of
child care and education centers was studied using theoretical literature and
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international research, bearing an the subject. Subsequently, In order to
complement the extracted codes, by invoking the experts help components
and subcomponent of the child-centers managers, componences were pinned
down using Delphi method in three stages. the components and codes of
competencies of the managers of child care and education centers were
extracted from related documents and related texts. After three steps of the
Delphi method and reconnection to the experts, the components and codes
were recognized and approved.

Results
Finally 43 subcomponents and four main components were extracted.
The foure main components regarding the competencies of child care centers
managers were: knowledge, personality tracts, personal abilities and skills.
Kindergarten administrators, as responsible for all internal affairs of
kindergarten, should have special, human and moral measures for caring and
development of all children. Activities that go even beyond the home of
kindergarten. In order to achieve this level of education in the field of
daycare, it is essential to gain the skills, personality, knowledge and ability
of the managers of these centers.
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چکیده
هدف از اين پژوهش ،شناسايی شايستگی های مديران مهدهای کودک است .چرا که امروزه
آموزش و پرورش کودکان در سنين پيش از دبستان بيش از هر زمان ديگری دارای ضرورت و
حساسيت میباشد؛ ليکن کار با کودکان ،والدين و مربيان مهدهای کودک نياز به مديريت علمی دارد و
مجهز کردن مديران به دانش مرتبط با حوزه کودک و مديريت ،نوعی سرمايه گذاری است و بهره گيری
از انديشههای علمی و کاربردی به اثربخشی در اين سطح میانجامد .روش :جامعه مورد مطالعه و منابع
جمعآوری دادهها دراين پژوهش شامل دو بخش بود .1 :پايگاه های دادهها و مجالت بين المللی ،اسناد
و قوانين کشورها در زمينه مديريت مراکز نگهداری و آموزش کودکان  .3خبرگانی که دارای دانش و
اطالعات در زمينه اين تحقيق هستند که از ديدگاههای آنان برای استخراج مؤلفهها و مفاهيم استفاده
شد .در فرآيند پژوهش ،ابتدا اطالعات مورد نياز برای استخراج مؤلفههای شايستگیهای مديران
مهدهای کودک ،پيشينه پژوهش ،اسناد و قوانين کشورها و پژوهشهای بينالمللی مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفت .سپس برای تکميل کدهای استخراج شده ،با استفاده از روش دلفی در سه مرحله با
توافق خبرگان ،مؤلفهها و زيرمولفههای شايستگیهای مديران مهدهای کودک شناسايی شدند .همچنين
شناسايی خبرگان برای مشارکت در روش دلفی با روش هدفمند و گلوله برفی از مديران مهدهای
 دکتری رشته مديريت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
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کودک ،کارشناسان امور مهدهای کودک و اساتيد صورت پذيرفت و با تجميع نظرات مشابه و متفاوت
از ديدگاههای آنان ،مجموعهای منسجم از شايستگيهای مديران مهدهای کودک استخراج و تدوين شد.
نتایج :پس از تطبيق کدها و توافق خبرگان 12 ،زير مولفه و  1مولفه اصلی برای شايستگیهای مديران
مهدهای کودک شامل موارد زير استخراج شد :دانش ،ويژگی های شخصيتی ،توانايی و مهارت.
واژههای کلیدی :شايستگی ،مهدکودک ،مدير ،کودک

مقدمه
طی سالهای اخير ،دوره کودکی و اهميت آن مورد توجه صاحب نظران تمام حوزههای
دانشی قرار گرفته و تاثير کيفيت مراقبت و آموزش در دوران خردسالی را بر تمامی ابعاد
زندگی فردی و اجتماعی آنها ثابت کرده اند؛ و اين مساله موجب حساسيت سياستگذاران به
اين دوران طاليی شده است .يکی از اين حساسيتها و سياستگذاریها ،مالکهايی است که
برای جذب و تربيت مديران اثربخش و همسو با اهداف علوم تربيتی ،دولتها و جو اجتماعی
حاکم در مراکز مراقبت و آموزش کودکان صورت میگيرد؛ که الزم است درخواستها و نيازهای
خانوادهها و جامعه را نيز نسبت به کيفيت نيروی انسانی اين نوع مراکز ،به ضرورتهای فوق
افزود .چنانچه ) )Ahmadi, 2015در بررسی تطبيقی ضرورت توسعه مراکز پيش از دبستان در
سه کشور ژاپن ،انگليس و ايران به اين نتيجه رسيد؛ آموزش کودکان پيش از دبستان در
کشورهای ژاپن و انگلستان بسيار متنوع و دارای جايگاه خاصی است و کودکان زيادی را
پوشش میدهند .ليکن در ايران ،اين تنوع و جايگاه بسيار ناچيز است (Iran Nejad, 2015) .نيز
در سنجش رويکرد رجيو اميليا 1نشان داد؛ ميزان آگاهی مديران و مربيان اين مراکز نسبت به
محيط يادگيری ،اهداف و روشهای آموزش کودکان در سطح متوسط و در مورد اداره کارکنان
و ارزشيابی عملکرد در سطح پايينتر از متوسط قرار دارند (Ahmadi, 2015) .در مقايسه برنامههای
مهدهای کودک اصفهان بر اساس برنامه درسی ونيتاکول 1نتيجه گرفت؛ اجرای اين برنامه
توسط مديران مهدهای کودک نشان میدهد؛ ايشان در تحقق اهداف و برنامههای رشد عاطفی،
اجتماعی ،جسمی ،زبانی ،شناختی ،بيش از سطح متوسط بودند .اما در بخش سازماندهی فضا،
ارزشيابی کارکنان و تعامل با والدين در کمتر از سطح متوسط بودند .همچنين
 -1يکی از مهمترين رويکردهای آموزش پيش از دبستان در سطح جهان

)(khaleghi, 2010
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در پژوهشی نشان داد مهارت فنی مديران مهدهای کودک در سطح متوسط و مهارتهای
انسانی و ادراکی در سطحی پايينتر از متوسط قرار دارد.
يافتههای اين نوع مطالعات برای شناخت هر چه بيشتر مديران مهدهای کودک ،از
شايستگیهای الزم در اين جايگاه ضروری است؛ چرا که ) (shafiee, 2019بيان می کند؛ تمايل
به افزايش شايستگی باعث ايجاد انگيزه يادگيری در سراسر عمر میشود .ليکن تجهيز مديران
مهدهای کودک به شايستگیهای الزم ،از جمله موضوعاتی است که در جامعه دانشگاهی و
سازمانهای ذيربط مورد توجه کافی نبوده است .اين در حالی است که تعداد مهدهای کودک
در ايران ،قريب به  11هزار مرکز میباشد و حدود  700هزار نفر کودک را تحت پوشش قرار
میدهند 1.در بررسیهای به عمل آمده از سالنامههای آماری کشور ،تعداد کودکان بهرهمند از
خدمات مهدهای کودک طی سالهای گذشته ،در حدود فقط ده درصد از کودکان زير سن
دبستان کشور است .الزم به ذکر است ) (Abdollahi, 2019طی دهههای اخير ،يکی از مهمترين
وقايع اجتماعی کشور يعنی کاهش باروری ،دگرگونی قابل مالحظهای در وضعيت جمعيتی
کشور پديد آورد که تأثير زيادی بر تعداد کودکان در مهدهای کودک نيز داشته است .صرف
نظر از مباحث فرهنگی و اقتصادی جامعه ،به جرات می توان گفت که يکی از داليل تعداد کم
کودکان بهرهمند از خدمات مهدهای کودک ،مهارت پايين مديران در جذب والدين و
کودکانشان میباشد .چنانچه ) (waniganayake, 2016در پژوهشی 3ويژه مديران مهدهای
کودک ،به نتايج زير دست يافت :ضرورت تحليل محتوای آموزشی مديران مهدهای کودک،
نياز مديران مراکز آموزشی کودکان به تحصيالت دانشگاهی ،تعيين شاخصهای مديران با
کفايت ،توجه به حقوق کودکان و والدين و ساير مرتبطين ،توجه بر روابط و سالمت کارکنان،
نقش موثر مديران در ايجاد محيطی خالق و فرهنگی ،همچنين نياز به آمادهسازی مديران مراکز
آموزشی کودکان محدود به استراليا نبوده و برای تمام کشورها ضرورت دارد .لذا بر اساس
موارد فوق ،میتوان نتيجه گرفت که مديران مهدهای کودک برای داشتن عملکردی اثربخش،
میبايست به شايستگیهای خاصی مجهز شوند .به همين منظور ،پژوهش حاضر با هدف
 -3سالنامه آماری سازمان بهزيستی کشور1216 ،
2- Advancing Leadership Capacity: Preparation of Early Childhood Leaders in Australia
Through a Coursework Masters Degree
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شناسايی مؤلفههای شايستگیهای مديران مهدهای کودک انجام شده است.

پیشینه پژوهش
در پيشينه پژوهشهای مرتبط با موضوع اين مطالعه ) Deliana (2016با هدف تعيين
الگوی مديريت مهدکودک به منظور افزايش اثربخشی و ارتقاء حرفهای مهدهای کودک
اندونزی مطالعهای انجام داده 1و راهکارهای زير را پيشنهاد میدهد .1 :عمل به مؤلفههای نظريه
سازمان يادگيرنده  .3برنامهريزی بر اساس اهداف و مأموريت مهدکودک  3.اجرای مؤلفههای
رهبری عالوه بر مديريت  .1ارزيابی عملکرد در طی اجرا و انتهای برنامه ) (Edwarz, 2009نيز
در پژوهشی شايستگیهای مديريت در مهدهای کودک را شامل پرورش کارکنان ،ارتباطات،
مديريت تغيير ،مهارتهای فنی ،تيمسازی ،مديريت عملکرد و يکپارچه کردن ديدگاهها بيان
نموده است (DoraHo, 2009) .نيز در مطالعهای برای مهدهای کودک هنگ کنگ ،3نشان داد؛
زمانی میتوان به نتايج ارزيابی کارکنان ،اطمينان داشت که تمامی افراد مرتبط با مربيان حتی
والدين کودکان در آن مشارکت کرده باشند .و منابع انسانی برای مديران در پيشبرد اهداف
مرکز از مهمترين عوامل تعيين کننده است .همچنين ) (Heikka, 2016در مطالعهای ،سه ويژگی
برای مديران مهدکودک معرفی کرد .1 :بهبود عملکرد آموزشی .3 ،مشارکت گروهی  .2کسب
دانش و مهارتهای جديد در مباحث سازمانی جهت افزايش اثربخشی مرکز .از ديگر تجارب
بينالمللی نيز ،موسسه ملی تحقيقات کودکان آمريکا  2NCRCسيستم جديد مديريت مراکز
پيش ازدبستان را در چارچوبی1ويژه طراحی کرده است .طبق اين الگو ،پشتيبانی از کارکنان و
ارتباط با آنها از طريق تکنولوژی روز و آموزش مداوم جهت ايجاد رضايت شغلی ،دقت عمل
در استخدام مربيان و به روز نگهداشتن سيستم آموزشی از اولويتها می باشد .دولت کاليفرنيا
نيز برای آموزش و مراقبت از کودکان منبعی ويژه مديران مهدهای کودک تدوين کرد1 .در سند
مذکور ،مديران موفق مراکز آموزشی کودکان را افرادی همسو با ارزش ها و اهداف نظام کشور
میدانند .در دولت ويکتوريا ( )3002افزايش بودجه مهدهای کودک و ساير مراکز و حتی در
The Development of Management Model of Kindergarten Teachers Team Work in Indonesia.
Human resource management in Hong Kong preschools: the impact of falling rolls on staffing
www. ncrcpreschool. org
Leading the way strategic plan 2011-2016
Resource for California Public School District Administrators and Teachers
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خانه ،به تصويب دولت رسيد .که به موجب آن مديران مهدهای کودک موظف شدند.
 .1شرايط اشتغال برای کارکنان مهد کودک فراهم کنند .3 .از مهارت و دانش نيروی کار
مهدکودک استفاده کنند و اشتراک اطالعات و خدمات پشتيبانی برای والدين پيش بينی کنند.
 .2در ارائه خدمات مهدکودک به کودکان در سطح محلی برنامه ريزی کنند .همچنين به نقل از
مستندات جنبش skills Futureدر سنگاپور نيز که با ائتالف سازمانهای بينالمللی 10مسئول
آموزشی در سال  3016انجام شد؛  110اصل مهم برنامه رهبری جديد برای مراکز پيش
ازدبستان در آينده به اين شرح اعالم شد :پاسخگويی در مقابل قانون و والدين ،توجه اخالقی
و تامين مالی پرسنل ،دريافت حق الزحمه مربيان از والدين و دولت ،افزايش دانش و مهارت
خود در حوزه کودکان و مديريت.
) Taguma (2017در مطالعه نظام آموزش و پرورش ايتاليا ابزارهای کسب شايستگی در
اداره مهدهای کودک را به شرح زير معرفی کرد :فرم نظرسنجی مستمر از کارکنان و والدين
جهت بهبود برنامههای مهدکودک ،چک ليست مصاحبه دورهای با کارکنان برای سنجش
پيشرفت دانش و مهارت ،فرم مستندسازی برنامههای مهدکودک ،برنامههايی جهت ارتقاء
مهارتهای هيجانی ،حرکتی ،خالقانه و سالمت مديران مهدهای کودک .چنانچه

)Qalaei (2019

شايستگی را حدی از توانايی معرفی میکند که يک فرد میتواند وظايف شغلی را با مهارت
انجام دهد Tiedelehti (2016) .نيز در مطالعهای اعالم کرد.1 :تدوين الگوهايی برای نقش
رهبری در مراکز 1ECECضرورت دارد که در برنامه ريزی سياستگذاران آموزشی مفيد باشد
 .3معرفی الگوهای عملی برای رهبران مراکز آموزشی کودکان می بايست در اولويت باشد.
 .2الگوی ارائه شده برای اين مراکز مطابق با رويکرد سيستمی و نظريه سازمان يادگيرنده باشد.
) Laili (2016نيز در پژوهشی وظايف مديران مراکز پيش از دبستان را چنين اعالم کرد:
 .1برنامهريزی برای فعاليتها  .3نظارت بر مرکز از جمله نيروی انسانی و امکانات،
 .2هماهنگی آموزش ،منابع و امکانات يادگيری  .1کنترل گزارشهای مرکز.

)Zeleke (2016

نيز در مطالعهای با هدف ارزيابی اقدامات و چالشهای رهبری در مهدهای کودک شهر آديس
آبابا (اتيوپی) ،پيشنهاداتی برای بهبود مديريت در مهدهای کودک را به شرح زير ارائه داد:
حمايت از مدير در کسب دانش و مهارت ،ايجاد مراکز راهنمايی مديران و برگزاری کارگاههای
1- Early Chhildhood Education and Care
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آموزشی ،تعريف دستورالعملهای اجرايی و علمی توسط دولت از طريق ايجاد ارتباط بين دانشگاهها
و مهدهای کودک ،تاسيس دانشگاههايی ويژه تربيت مدير مهدکودک ،Moloney (2015) .نيز در
تحقيقی  ECECچنين پيشنهاد میکند که وجود گفتمان دوستانه و علمی در بين مديران
مهدهای کودک بسيار مؤثر است و تدوين "دستورالعمل تغيير و تحول ساختاری در بخش
ECCEاز نظر آموزش و سبک مديريت ،توسط دولت و مردم ضروری است Hanevig (2015) .در
مطالعهای به چگونگی بهرهمندی از مديريت مشارکتی در راستای رسيدن به رفاه کودکان در
مراکز کودکان میپردازد و مديريت دانش را در فرآيند گزارشدهی ،ارتباطات و برنامهريزی،
مدل مناسبی معرفی میکند Ebbeck (2014) .در مطالعهای به اين نتيجه رسيد که نقش رهبری
در مهدهای کودک برای مربيان ،کودکان و صنعت دوران کودکی سنگاپور ،زمانی پيشرفت
خواهد کرد که نسبت به تجهيز مديران مهدهای کودک به دانش و مهارت الزم برای اثربخشی
تالش شود .بهبود مديريت در مهدهای کودک از طريق ارائه الگوی مديريت ،يک راهکار حرفهای
میباشد .در مطالعات داخلی نيز ) Yeghaneghi (2010در بررسی «نقش شايستگی مديران در
اثربخشی مديريت» نشان داد که بين شايستگی فردی و اجتماعی مديران از يک سو و ابعاد
مختلف شايستگی از سوی ديگر با اثربخشی مديريت رابطه وجود دارد .همچنين

Aliazdeh

) (2011در پژوهشی صالحيتهای حرفهای مديران مهدهای کودک را در سه حوزه معرفی
میکند :صالحيتهای آموزشی ،مديريتی و اخالقی .لذا با توجه به موارد فوق ،در اين مطالعه
نيز تالش شده است چارچوبی متناسب با مؤلفهها و شاخصهای موجود در متون علمی و
ديدگاههای صاحبنظران و هنجارهای ملی برای مديران مهدهای کودک ارائه شود.

روش پژوهش
به منظور شناسايی مؤلفههای شايستگیهای مديران مهدهای کودک در اين پژوهش از
روش دلفی استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه و منابع جمعآوری دادهها شامل دو بخش
بود .1 :پايگاه های دادهها و مجالت بينالمللی ،اسناد و قوانين کشورها در زمينه مديريت مراکز
نگهداری و آموزش کودکان که خالصه آن در جدول  1ارائه شده است .3 .خبرگانی که دارای
دانش و اطالعات در اين حوزه هستند که از ديدگاههای آنان برای استخراج مؤلفهها و مفاهيم
استفاده شد .همچنين شناسايی خبرگان با روش هدفمند و گلوله برفی صورت پذيرفت .در
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 از خبرگان خواسته شد؛ ديدگاههای خود را در مورد شايستگیهای مديران،مرحله اول
 چنانچه تعيين نمونهها و دريافت نظرات آنان تا اشباع نظری پيش.مهدهای کودک بيان کنند
 تحليل دادهها به روش کدکذاری صورت گرفت و با زير مؤلفههای، در مرحله دوم.رفت
 فهرست کاملی از کدها در،استخراج شده از مرحله اول دلفی و يافتههای پيشينه پژوهش
 دستهبندی نهايی مؤلفهها و زيرمؤلفههای، در مرحله سوم.اختيار مشارکت کنندگان قرار گرفت
به دست آمده از مرحله دوم در اختيار مشارکت کنندگان قرار گرفت و با تجميع نظرات مشابه
 فهرست منسجمی از شايستگیهای مديران مهدهای،و متفاوت بصورت يک ليست کامل
.کودک استخراج و تدوين شد
Table 1.
Resources reviewed in scientific databases - Components and sub-components
extracted in the first stage of the study
Components
Knowledge

sub-components

education level
waniganayake (2016) Zeleke (2016) Laili (2016)
Education related to child Zeleke
(2016)
Luthans
(2015)
khaleghi
(2010)
science
www.ncrcpreschool.org Nupponen (2005) Laili (2016)
(2016) Zeleke (2016) Kivunja (2015) Hanevig (2015)
Planning and division of Deliana
Laili (2015) DoraHo (2009) Luthans(2015) Lansing (2005) Bryant
labor
(2016)
Organize
Hiring manpower
deserves and
complements each other
in terms of skills and
knowledge
Critical Decision Making

Management
skills

Sample Resources

Reporting (statistics and
information)
Preserving the secrets of
the personnel, Kennedy
Sincere communication
with staff to achieve
common goals
Gain financial benefit
The style and theoretical
model of practical
management
(Collaborative, system,
knowledge management
and change)
Answer to complaints

Janosky (2016) Zelek (2016) Kivunja (2015) Lansing (2005)
www.elaa.org.au (2010) (2014) Wang (2016) Laili (2016)
Blanden (2017) Deliana (2016) waniganayake (2016) Freie
Universität Berlin (2014) DoraHo (2009) Kivunja (2015), Laili
(2016) frenchaustralianpreschool (2011) Lansing (2005) A
Director’s Manual: Managing an early education and care service
in NSW (2013)
Francis (2007) A Director’s Manual: Managing an early education
and care service in NSW (2013) (2017) Bryant (2013) Nupponen
(2005)
Hannevig (2015) Laili (2016) A Director’s Manual: Managing an
early education and care service in NSW (2013) Lansing (2005)
Zeleke (2016)
www.ncrcpreschool.org- Leading the way strategic plan 20112016( 2005)Zeleke(2014)Wang(2007–Laili(2015) Nupponen
(2005)
Nupponen (2005) car (2009) Choi wa (2011) Ballaschk (2015)
Douglass (2017) waniganayake (2016) Heikka (2016) Blanden
(2017) Zeleke (2016) Wang (2016) Deliana (2016) NCRC –
Fleming (2003) Blanden (2017) –NCRC (KCM) Taguma(2017)
Bryant (2013) Lansing (2005) Readiness of Early Childhood
Professionals in Singapore (2013)
Vagges (2015) Choi wa (2011) Francis (2007) Zembata (2010)
Fleming (2003) Nupponen (2005) Ballaschk (2015) Ebbeck
(2014) Zeleke (2016) Janosky (2016) Douglass (2017) Blanden
(2017) Deliana (2016) Aubrey (2016) Heikka (2016Tiedelehti
(2016) (2014) Hannevig (2015) Luthans (2015) Kivunja (2015)
The Development of Management Model of Kindergarten
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Teachers Team Work in Indonesia. (2017) Laili (2015Bryant
(2013)
Francis (2007) Laili (2016) The Development of Management
Support and Center
Model of Kindergarten Teachers Team Work in Indonesia.(2017)
Defense
Freie Universität Berlin (2014) Bryant (2013)
waniganayake (2016) Ebbeck (2014) NCRC- The
Realizing the goals of the (2016)
of Management Model of Kindergarten Teachers
Center (Effectiveness and Development
Team Work in Indonesia.(2017) Freie Universität Berlin (2014)
Efficiency)
DoraHo (2009( -(2015) EECERE Hanevig (2015) Laili (2015)
NCRC - (KCM) www.frenchaustralianpreschool. com.au (2011)
self assessment
(2005) Zeleke (2016) Wang (2007–Laili (2016)
Monitor and evaluate the Deliana (2016)–NCRC DoraHo (2009) Laili (2016) Taguma
performance of the center (2017) www.oecd.org (2017) Luthans (2015) Kivunja (2015)
and staff and provide
frenchaustralianpreschool (2011) www.oecd.org feedback with the views (KCM)
of parents and children https://elaa.org.au/wp-content/uploads/2017
Answering: Government, NCRC-www.frenchaustralianpreschool.com.au (2017) Tiedelehti
Parents, Society
(2016) Kivunja (2015)–Laili (2016)
Programming Strategic Choi wa (2011) car (2015) Nupponen (2005) Janosky (2016)–
(strategic) Operational Laili (2015) (KCM) The Development of Management Model of
(short term)
Kindergarten Teachers Team Work in Indonesia. (2017)
social responsibility
Hanevig (2015) Luthans (2011) car Nupponen (2005) Laili (2016)
Development of services
at the local
Years of activity in the
field of children

Ability

Nupponen (2005) Moloney (2015) Taguma (2017) Freie
Universität Berlin- www.elaa.org.au(1999) Laili (2015) Nupponen(2005) Laili(2016) - www.cde.ca.gov/re/ pn/rc,
www.esteri.it
Choi wa (2011)–Nupponen (2005) www.elaa.org.au( (1999)Providing creative
(2015) Taguma (2017) www.oecd.org Nupponen (2005) Laili
services to children
(2015) Defending the child care Nupponen (2005) Aubrey (2016) Moloney (2015) Ebbeck (2014)
class
–Freie Universität Berlin (2014) Nupponen (2005) Laili (2015) Dominate the rules of Waniganayake (2016) Nupponen (2005) (KCM) Taguma (2017)
care services according to Quality Matters in Early Childhood Education and Care: United
national laws
Kingdom (2012(Bryant (2013 Nupponen (2005) Laili (2015) Attracting children in Nupponen(2005) Quality Matters in Early Childhood Education
kindergarten
and Care: United Kingdom England (2012) Bryant (2013)
Attracting Parents
Choi wa (2011) car (2015) Francis (2007) Nupponen (2005)
Satisfaction and
Douglass (2017) Deliana (2016) www.ncrcpreschool.org -Leading
Participation in
the way strategic plan 2011-2016 (2017) Freie Universität Berlin
Kindergarten Affairs
Hanevig (2015) Matters in Early Childhood Education and Care:
(Promotion of
United Kingdom (England) (2012)
participatory culture)
Involving coaches in
kindergartens and cares
together (Promotion of
participatory culture)

Manager
personality
features

Coaching and
Educational Art
responsibility
love for children
Adherence to religious
and moral teachings
Lower the values and
norms and regulations of
national development
Attitude

Vagges (2015) -Choi wa (2011) car (2015 Francis( 2007 )
Fleming( (2003) Nupponen( (2005) Raaen (2015) Ballaschk(2015) Zeleke (2014) Douglass (2017) Blanden (2017 De (2015)
Freie Universität Berlin (2014) DoraHo (2009) (2015) Hannevig
(2015 Laili-(2015)
Choi wa (2011) Francis (2007) Nupponen (2005) Zeleke (2014)
Wang (2007–Laili (2015) Nupponen (2005) Laili (2015) Choi wa (2011 car( (2015) Francis (2007) (2005) Zeleke (2014)
Nupponen (2005) Wang (2007)–Laili (2011)
Choi wa (2011) car (2015) Francis (2007) Nupponen (2005)
waniganayake (2016) Wang (2007) Ebbeck (2014)
Choi wa (2011) car (2015) Francis (2007) Nupponen (2005)
waniganayake (2016) Tiedelehti (2016) Kivunja (2015) KCMKingdom (2012) frenchaustralianpreschool- (2011) Bryant(2013)
Francis (2007) waniganayake (2016) Kivunja (2015) investigating
Teacher Leadership in ECEC centres in Finland
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)Vagges (2015) Zeleke (2016) Wang (2016) Laili (2016
)Francis (2007) Nupponen( (2005) Wang (2016) Nupponen (2005
)Vagges (2015) Ballaschk (2015) Ebbeck (2014) Zeleke (2016
Deliana (2016) Heikka (2016) waniganayake (2016) Taguma
)(2017) Hannevig(2015) Laili(2016
)Fleming (2003) Nupponen (2005) –car (2015) Ebbeck (2014
)Douglass (2017) Zeleke (2014)–Hannevig (2015) Luthans (2015
)(2015)–Hannevig (2015) – Laili (2016) Yeghaneghi( (2010

Problem solving
Mental health
Scientific and
professional growth
(Re-education in the field
)of children
social relations

يافتههای پژوهش
پژوهش حاضر در دو مرحله پيش بينی شده بود که مرحله اول با هدف شناسايی مؤلفهها و
شاخص های شايستگی های مديران مهدهای کودک از نتايج مطالعه بر روی پيشينه پژوهش و
مرحله دوم با روش دلفی انجام شد .که  1مولفه (دانش ،ويژگیهای شخصيتی ،توانايی و
مهارتهای مديران مهدهای کودک) با  12زير مولفه به شرح زير استخراج شد.
 .1دانش مديران مهدهای کودک :دانش ،عبارت است از ساختاری که برای توليد و
ساماندهی يافتهها درباره جهان و طبيعت ،در قالب توضيحات و پيشبينیهای آزمايش شدنی
) )Pourafkari, 2011که شامل دانش کسب شده از تحصيالت دانشگاهی و دورههای بازآموزی
و ...برای مديران مهدهای کودک میشود .لذا مهمترين زير مؤلفههای شناسايی شده در ارتباط
با دانش مديران مهدهای کودک ،طبق نتايج اين پژوهش عبارتند از :تحصيالت دانشگاهی
مرتبط با کودکان ،بازآموزی مستمر در حوزه کودکان ،آشنايی با فناوری اطالعات ،آشنايی با
مجامع ملی و بين المللی مرتبط با کودکان ،استانداردهای ابزار و محتوای آموزشی و کمک
آموزشی کودکان ،طراحی الگوی آموزشی ويژه هر مفهوم برای کودکان ،آشنايی با حقوق
قانونی شاغلين در کشور ،بهره مندی از تجارب مهدهای کودک خارجی و داخلی .طبق تحليل
های انجام شده ،دانش مديران مهدهای کودک دارای طيف وسيعی میباشد .چنانچه يکی از
صاحبنظران به صراحت میگويد:
«کسانی که وارد حوزه کودکان میشوند عالوه بر حس کودک دوستی ،میبايست از دانش کافی
برای شناخت و تعامل با کودکان برخوردار باشند .بنابراين اگر مديران مهدهای کودک در رشتههای
دانشگاهی مقاطع باالی ويژه اين موضوع ،مثل رشتههای علوم تربيتی ،روانشناسی کودک ،مديريت
آموزشی تحصيل نمايند .و در به روز کردن دانش خود نيز در سال های بعدی تالش کنند؛ بطور قطع
در کارشان موفقتر خواهند بود .و اگر در تلفيق دانش شناخت کودکان ،از دانش و تجربه مديريت نيز
برخوردار باشند؛ بهتر میتوانند مهدکودک را به اهداف و فلسفه ايجاد مهدکودک برسانند».
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همچنين بر اساس نتايج مصاحبهها و پيشينه پژوهش ،دغدغه بسياری از صاحب نظران اين
است که:
«اگر مديران مهدهای کودک عالوه بر روانشناسی کودک و روش های آموزشی و شيوههای
نگهداری کودکان ،بر قوانين کشور ،سياست های کالن و رويکرد دولتمردان و مسئولين جامعه نسبت
به مهدهای کودک ،آگاهی بيشتری داشته باشند چه بسا در فعاليت های درون مهدکودک و حتی در
تعامالت آنان موثر خواهد بود».

 .3ويژگی های شخصيتی مديران مهدهای کودک :هر فردی در جريان رشد و بلوغ نسبت
به محرکات گوناگون ،پاسخ های شرطی يا الگوهای عادت پديد میآورد .مجموعه اين الگوها
يا انگارههای عادت بطوری که از طرف ديگران درک میشود ،شخصيت او ناميده میشود
) .(Alaghband, 2011, 34لذا مهمترين زير مؤلفهها (کدها) شناسايی شده در ارتباط با
ويژگیهای شخصيتی مديران مهدهای کودک ،طبق نتايج اين پژوهش عبارتند از :عشق و عالقه
به کودکان ،مسئوليت اجتماعی ،پاييندی به فرهنگ ،ارزش ها و هنجارهای جامعه ،سالمت
روح و روان به تاييد مراجع پزشکی ،نظم و انضباط فردی و اجتماعی ،انگيزه باالی شغلی،
پوشش ظاهری مرتب و منظم بر طبق دستورالعمل سازمان متولی ،انتقاد پذيری ،رعايت اخالق
در تمامی امور ،تعهد و التزام به سازمان مجوز دهنده .طبق تحليلهای انجام شده ويژگیهای
شخصيتی مديران مهدهای کودک دارای طيف وسيعی از کدها میباشد .چنانچه يکی از صاحب
نظران با تاکيد میگويد:
«مدير يک مهدکودک میبايست کودکان را دوست داشته باشد و به آنها عشق بورزد .کسی
که عالقه چندانی به کار با کودکان نداشته باشد بهتر است که در اين حوزه هزينه نکند و
سرمايه گذاری مالی و زمانی و ...در زمينههای ديگر داشته باشد».

همچنين آنچه از سخنان صاحب نظران برمی آيد اين است که کودکان در مهدهای کودک امانت
هستند؛ دراين راستا ،اخالق مداری را از مهمترين ويژگی های مديران مهدهای کودک میدانند.
از طرفی گفته میشود:
«مديران و مربيان مهدهای کودک میبايست در جهت تقويت هويت شغلی خود تالش
کنند که در گرو تعهد سازمانی میباشد .اگر مديران و مربيان مهدهای کودک در مقابل سازمان
مافوق خود احساس تعلق خاطر کنند و تعهد داشته باشند از هويت شغلی بيشتری برخوردار
خواهند بود البته اين مساله امری دوسويه است و حمايت سازمان مجوز دهنده را نيز میطلبد».
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 .2توانايی های مديران مهدهای کودک :توانايی ،عبارت است از مجموعهای از واکنشهای
ذهنی و عينی که شخص را برای انجام کاری نمايان در زمانی مشخص قادر میسازد ،اصطالحاً
توانايی گفته میشود ) .(Pourafkari, 2011لذا مهمترين زير مؤلفهها (کدها) شناسايی شده در
ارتباط با توانايیهای مديران مهدهای کودک بر طبق نتايج اين پژوهش عبارتند از :مخاطب
شناسی جهت ارائه خدمات بهتر و بيشتر ،استخدام نيروی انسانی شايسته و مکمل يکديگر در
مهارت و دانش ،خودارزيابی و ارزيابی مرکز و کارکنان ،مديريت بحران ،حمايت و هدايت و
آموزش مستمر پرسنل ،دفاع از صنف مهدهای کودک بجای دفاع از مهدکودک خود ،سنجش
علل رخداد تخلف ،برخورد قاطع با خطاکار با حفظ کرامت انسانی ،پاسخگويی در مقابل:
دولت ،والدين ،جامعه ،اصول و شيوه های گزارش دهی (آمار و عملکرد) ،آشنايی با فنون
مذاکره و مصاحبه.
به زعم يکی از صاحب نظران:
«اقدامات مديريت مهدکودک صرفا برنامهريزی و تقسيم وظايف و  ...نيست؛ بلکه مدير
میبايست در تمام موارد ،ويژگیهای يک مدير مهدکودک را داشته باشد و در حوزه حرفهای
خود يعنی کار با کودکان نيز از دانش و تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد».

نکته مهم ديگر اين است که «محدود شدن مدير مهدکودک فقط به مسائل داخلی و غفلت از
بيرون مهدکودک ،در تحقق اهداف و کسب حمايت های اجتماعی به مهدکودک آسيب میزند».
 .1مهارتهای مديران مهدهای کودک :مهارت ،عبارت است از توانايی ذاتی يا اکتسابی
يک فرد در انجام دادن يک کار يا حرفه ) .(Pourafkari, 2011لذا مهمترين زير مؤلفهها (کدها)
شناسايی شده در ارتباط با مهارت های مديران مهدهای کودک ،طبق نتايج اين پژوهش عبارتند
از :مهارت های مديريتی (برنامه ريزی ،تقسيم وظايف ،سازماندهی فضا و ،)...ارتباط موثر با
کارکنان در رسيدن به اهداف مشترک ،مربيگری و آموزش کودکان ،ايجاد نگرش مثبت در
مسئولين و جامعه نسبت به خدمات مهدکودک ،فراهم نمودن زمينه آشنايی ،عالقه و انس
کودک با خداوند مهربان ،قرآن مجيد ،معصومين (ع) و مفاهيم دينی قابل درک برای کودکان،
آشنايی با زبان بين المللی (انگليسی) ،کاهش فشارهای روانی در بين کارکنان ،خالقيت و
تحول گرايی .چنانچه گفته شده:
«مدير مهدکودک نيز مانند ساير مديران میبايست؛ از مهارتهای مديريتی برخوردار باشد .اما
هرگز نبايد مديريت مهدکودک را مديريتی کم ارزش يا سطح پايين دانست .مديران اين مراکز نيز
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 مديريت مالی و اولويتبندی کارها و، تقسيم وظايف، برنامهريزی، برای اداره مهدکودک،میبايست
 تمامی وظايف.1  البته بايد توجه داشت که.تمامی وظايف و مهارتهای يک مدير را داشته باشد
 مديريت مهدکودک از حساسيت خاصی برخوردار است.3 .يک مدير به نوعی با هم مرتبط هستند
و ظرافت و ريزبينیهای خاصی را در حوزه نگهداری و آموزش کودکان و تمامی عوامل مرتبط با
».آن میطلبد

همچنين يکی از مسائلی که حتی در پيشينه پژوهش در مورد آن به وفور گفته شده و در
:اين بخش نيز بيان میشود؛ به زعم يکی از صاحب نظران
«دانشمندان علوم تربيتی در درجه اول مربی بودهاند و تجربه تعامل مستقيم با کودکان را
 کسی که می خواهد مدير مهدکودک شود؛ در ابتدا بايد يک مربی قابلی باشد و در.داشتهاند
». مهارت داشته باشد،ارائه مفاهيم به کودکان با روشها و استانداردهای جديد
Table 3.
Components and sub-competencies of child care managers extracted from the
Delphi method
Competency
competencies of
The codes and subcomponents of the competencies of
nursery School
nursery School administrators
administrators
Pedagogy related to children
Management style and paradigm to achieve daycare goals
(effectiveness and efficiency)
Continuous retraining in the field of children and management
The structure, rules and directives of child care organizations
Introduction to Information Technology
Knowledge
Familiarity with international communities related to children
of nursery
and kindergartens
School
administrators Rules, principles and practices of supervision
Educational content standards and children's educational
assistance
Comparative Studies (Daycare of Other Countries and
Localization of Their Experiences)
Develop a culture of sharing experiences with other
kindergartens
Love for children
social responsibility
Personality
Understanding the culture, values and norms of society
Features of
nursery School
Mental health approved by medical authorities
administrators
Individual and social discipline
High job motivation
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Abilities of
nursery School
administrators

Nursery School
Administrator
Skills
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Regular appearance in accordance with the instructions of the
trustee organization
Criticism of
Ethics in all matters
Commitment and commitment to the licensing organization
Audiences for better and more services
Recruit competent human resources and complement each other
in skills and knowledge
Self-assessment and evaluation of center and staff
Crisis Management
Support and guidance and continuous training of personnel
Defending Kindergarten Classroom Instead of Defending Your
Kindergarten
Assessment of the causes of abuse, decisive treatment of the
wrongdoer, and preservation of human dignity
Accountability: Government, Parents, Society
Reporting Principles and Practices (Statistics and Performance)
Familiarity with negotiation and interview techniques
Management skills (planning, task division, space organization,
etc.)
Communicate effectively with employees in achieving common
goals
Coaching and teaching children
Creating a positive attitude in authorities and society towards
day care services
Providing the child with familiarity, interest and human interest
in the kind God, the Holy Quran, the infallibles, and the
religious concepts understandable to children
Knowledge of International Language (English)
Reduce psychological stress among employees
Creativity and Transformationalism

بحث و نتیجه گیری
 مراکز نگهداری و، مردم، مسئولين،ارتقاء کيفيت زندگی کودکان در مجموعه حکومت ها
. نيازمند پذيرش چارچوبهای علمی و تجربی برای موجوديت کودک است،آموزشی کودکان
چارچوبهايی که از قانون گذاری اجتماعی برای آنان تا محتوای آموزشی و روشهای پرورش را
 هماهنگی و استمرار در برنامههای ملی تمامی دستگاه ها و، بر اين اساس.در بر میگيرد
 بر اساس يافتههای اين پژوهش نيز مديران مهدهای.متوليان امور کودکان ضرورت دارد
، بعنوان مسئول تمامی امور مهدکودک میبايست در جهت رشد همه جانبه کودکان،کودک
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اقدامات تخصصی ،انسانی و اخالقی داشته باشند .فعاليتهايی که حتی فراتر از محيط داخلی
مهدکودک می باشد؛ يعنی خود را در مقابل جامعه ،دولت و خدمت گيرندگان ،پاسخگو بدانند.
) (Rahimian, 2019وجود شايستگی در مديران ،عملکرد و رفتار آنها را تحت تأثير قرار میدهد
که منجر به نتايج مثبت فردی چون :خودشکوفايی ،پاسخگويی ،تواضع ،خود مديريتی ،مثبت
نگری ،تعهد و نتايج اثربخش سازمانی ،ازجمله پرورش کارگزاران شايسته خواهد شد.
برای رسيدن به اين سطح از فرهيختگی در حوزه مديريت مهدکودک ،کسب شايستگیهای
مهارتی ،شخصيتی ،دانشی و توانايی برای مديران اين مراکز ضروری است .لذا آن دسته از مديران
مهدهای کودک را میتوان مديران شايسته قلمداد کرد که نسبت به اثربخشی و خروجی
مهدکودک نيز متعهد باشند؛ و ضمن انجام وظايف رومزه با روشهای تخصصی ،در جهت تحقق
اهداف و رسالت مهدکودک نيز برنامهريزی نمايند .چنانچه ) (hoseini, 2018در مطالعهای
دريافت ،شايستگی چيزی بيش از دانش و مهارتهای صرف يا شخصيت تلقی میشود .شايستگی
تلفيقی از مؤلفههای مختلف مورد نياز برای عملکرد مؤثر در يک سازمان است .اين مؤلفهها مستقل
از يکديگر نيستند مانند شايستگی ،تعهد و مسئوليت پذيری در مقابل اهداف ،افراد ،سازمان و
جامعه؛ همچنين رعايت ارزشهای اخالقی نيازمند نگرشی مثبت به نتايج انجام کار گروهی است
که متکی بودن به توانمندیهای شخصی نيز به شکل گيری اين شايستگی کمک میکند.

همچنين کودکان مهمترين ثروت جوامع بشری محسوب می شوند و دستيابی به رشد همه
جانبه آنان از طريق افزايش آمار کودکان بهره مند از خدمات مهدکودک ،يکی از اصلی ترين
شاخصهای توسعه يافتگی کشورها است؛ بر اين اساس برنامه ريزی و سرمايه گذاری جهت
توسعه کمی و کيفی اين مراکز و به تبع آن افزايش آمار کودکان حاضر در مهدهای کودک
میبايست بعنوان يک برنامه ملی مورد توجه جدی دولتمردان قرار بگيرد .ليکن سياستگذاری و
برنامه ريزی جهت افزايش جذب کودکان در مهدهای کودک و اثربخشی خدمات آن در
راستای رشد همه جانبه کودکان ،از جمله مواردی است که در جامعه دانشگاهی و سازمانهای
ذيربط مغفول مانده است .از طرفی شاغل بودن والدين ،تنها علت بهره مندی کودکان از
خدمات مهدهای کودک نيست؛ بلکه تامين منافعی در انسان است که فقط در دوران ابتدای
کودکی میتوان به آن دستيافت .منافعی که در تمام عمر مورد بهرهبرداری قرار گرفته و
کمبود آن در هيچ سنی قابل جبران نيست .چنانچه مطالعات نشان داده است کودکانی که به اين
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نوع مراکز میروند به دليل تعدد برنامهها و فعاليتهای متنوع و محيط پويا و غنی ،نسبت به ساير
کودکان فعالتر و از سالمت جسم و روان بيشتری برخوردارند" (Masen, 2012, 579) .البته
اين مهم ،زمانی ميسر است که مديران ،شيوههای علمی مديريت را با توجه به شرايط و
ارزشهای اجتماعی انتخاب و بطور صحيح اعمال نمايند (Mofidi, 2015, 5) .در مطالعه حاضر
نيز نشان داده شد که بهرهگيری از آخرين دستاوردهای علمی ،فرهنگی و قوانين حاکم بر
جامعه برای کسب شايستگی در مديريت مهدکودک ،موفقيتهای برنامهريزی آموزشی و
پرورشی را برای کودکان ،افزون و پايدار خواهد کرد .شايستگیهايی که طبق نتايج اين
پژوهش در چهار مولفه اصلی به شرح زير مطرح شد :دانش ،ويژگیهای شخصيتی ،توانايی و
مهارتهای مديران مهدهای کودک .لذا بهرهمندی از تمامی ظرفيتهای جامعه و نظام حاکميتی
در عملکرد مديران اين مراکز اهميت به سزايی دارد؛ و وجود رويکرد سيستمی در بين نظام
حاکميتی ،دولت ،جامعه ،دانشگاه ،مهدکودک و ...و تالش مديران مهدهای کودک برای کسب
شايستگی در اثربخشی و بهبود مديريت عملکرد مهدهای کودک ضرورت دارد.
پیشنهادات پژوهش
 .1تلفيق مفاهيم علم مديريت با مفاهيم مهدکودک توسط صاحبنظران حوزه کودک و مديريت
جهت تدوين منابع آموزشی ويژه مديران مهدهای کودک.
 .3بهره مندی از ظرفيتهای دانشگاهها جهت ارتقاء دانش و مهارت مديران مهدهای کودک.
 .2تدوين دستورالعملهای تخصصی برای مديريت مهدهای کودک با همکاریهای بين بخشی.
 .1اصالح قانون تولی گری مهدهای کودک جهت حمايت از مديران مهدهای کودک.
 .1تخصيص اعتبارات مالی دولتی جهت توسعه کمی و کيفی مهدهای کودک.
 .6برگزاری دورههای بازآموزی مستمر برای مديران مهدهای کودک توسط سازمان مجوز دهنده.
محدوديتهای پژوهش
 .1کمبود مطالعات داخلی و عدم وجود بانک اطالعاتی در حوزه مهدهای کودک
 .3کمبود خبرگان دارای تحصيالت مرتبط در حوزه مهدهای کودک
 .2عدم توافق خبرگان در مورد مؤلفهها و شاخصها در مراحل اول و دوم تکنيک دلفی
 .1تنوع بسيار زياد ديدگاه ها و نظرات خبرگان تکنيک دلفی در خصوص موضوع
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 که جناب آقايان. بخشی از رساله دکتری خانم ليال ولی زاده می باشد، اين پژوهش:سهم مشارکت نویسندگان
دکتر حميد رحميان و عباس عباس پور به عنوان اساتيد محترم راهنما و جناب آقای علی خورسندی طاسکوه
 پژوهشگر را هدايت،و سرکار خانم دکتری قدسی احقر به عن وان اساتيد محترم مشاور در انجام اين مطالعه
.نموده و مورد حمايت های دانش مدارانه خود قرار دادند
 از مسئولين محترم سازمان بهزيستی کشور به عنوان متولی مهدهای کودک و صاحب نظران حوزه:سپاسگزاری
 سپاسگزاری و قدردانی می شود چرا که با هم انديشی و همکاری در اجرای تکنيک دلفی به تکميل،کودک
. کمک بسياری نمودند،اين پژوهش
. در اين مقاله هيچ نوع تضاد منافع منافعی وجود ندارد و مستخرج از رساله دکتری است:تضاد منافع
. اين پژوهش با هزينه پژوهشگر انجام شده است و هيچگونه حمايت مالی دريافت نشده است:منابع مالی
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