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بر اسناد تأكيدبا دبستاني پيشبررسي وضعيت

و وزارت  و وظايف سازمان بهزيستي قانوني

و پرورش  آموزش

 چكيده

آنها از مهمترين دوره دبستاناز پيشدوران ي زندگي هر فرد است كه حساسيت

و بر اين اساس سابقه مراكز. باشدمي تربيت در دوره كودكي تأثيرناشي از اهميت

پس از انقالب اسالمي ايران. گرددمي در ايران به اوايل سده حاضر باز دبستاني پيش

در نامه آيين براساسنيز  و پرورش و وزارت آموزش توافقي ميان سازمان بهزيستي

و اداره امور مهدهاي كودك از سه ماهگي تا پايان پنج 1367سال  ، صدور مجوز

و وزارت و پرورش نيز متولي سالگي برعهده سازمان بهزيستي گذاشته شد آموزش

، شوراي عالي 1377اما در سال. سال تمام گرديد5براي كودكان دبستاني پيشدوره 

و پرورش دبستاني پيشانقالب فرهنگي كليه امور دوره را به شوراي عالي آموزش

هم در سال. واگذار كرد ، دبستاني پيشبا تصويب اساسنامه دوره 1382اين شورا

ا و اين دوره را اي دوره عنوانبهرا دبستاني پيشز يك سال به دو سال توسعه داد

و4دوساله براي كودكان 4بدين ترتيب كودكان. سال تمام تعريف كرد5سال تمام

و در حالي كه و پرورش شدند و آموزش سال تمام، موضوع اختالف ميان بهزيستي

دانست،مي كودكدسازمان بهزيستي همچنان اين كودكان را مشمول دوره مه
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و پرورش بر دوساله بودن  1387در سال. پافشاري نمود دبستاني پيشآموزش

ملي 1391در سالو اصالح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعيقانون ،برنامه درسي

و پرورش صحه دبستاني پيشدوساله بودنبر مبنيبر مصوبه شوراي عالي آموزش

، توسط دو 1387در جهت اجرايي شدن قانون سالاي عالوه تفاهمنامهبه. گذاشتند

 ازسوي. آن را اجرا نكردكه سازمان بهزيستياي دستگاه امضا گرديد؛ تفاهمنامه

و پرورش منجربه ضعف اين وزارتخانه در ديگر محدوديت امكانات وزارت آموزش

كه سبب حركت به سمت خصوصي شدن كامل اين دبستاني پيشبرگزاري دوره 

شد ازسويدوره  و پرورش كودكان نام ثبتميزان اين امر منجربه كاهش. آموزش

كه آمار كودكاناي گونهبهها براي خانوادهها افزايش هزينه دليلبه دبستاني پيش

و پرورش در سال تحصيلي دبستاني پيش -1389، اعالم شده توسط وزارت آموزش

با 1390 به 1391- 1390نفر بوده كه اين تعداد در سال تحصيلي 464،453برابر

. نفر كاهش پيدا كرد 404،896

و و تفاسير سازمان بهزيستي اين گزارش پس از طرح مقدمات، به بيان استنادات

و پرورش درخصوص ادعاي خود در موضوع   دبستاني پيشوزارت آموزش

و سپس نتيجه مي بهمي پردازد اي شامل دوره دبستاني پيشي، لحاظ قانون گيرد كه

و سازمان بهزيستي نمي در عين. تواند از قوانين مربوطه تخطي كند دوساله است

و پرورش توان به دوش كشيدن باري كه اساسنامه به عهده آن  حال، وزارت آموزش

و دبستاني پيشديگر داير شدن دوره ازسوي. گذاشته را ندارد در مناطق محروم

ب و افزايش بهرهها لحاظ كاهش آسيبهدوزبانه كشور آموزشي، وريي بعدي

در اساسنامه دبستاني پيشبيني دو نوع بنابراين، با توجه به پيش. نمايدمي ضروري
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:كه عبارت است از

.غيردولتي.2،دولتي با مشاركت مردم.1

به دبستاني پيشدوره،دولتي دبستاني پيشدرخصوص اوالًكه شودمي پيشنهاد

و دوزبانه به يك سال در مناطق محروم و رايگان توسط وزارت رسميصورت مدت

و پرورش داير گردد و پرورشيدر مناطق ديگرو آموزش با كه وزارت آموزش

را داراست، كليه دبستاني پيشامكانات الزم براي تسهيل تشكيل دوره مشاركت مردم

و نظ ارت بر نحوه اجراي دوره خدمات مربوط به دادن مجوز، تهيه محتوا

و نيز تعيين استاندار دبستاني پيش و پرورشي و غيرهداز لحاظ آموزشي هاي فيزيكي

به. برعهده وزارت مذكور قرار گيرد و پرورش بدين ترتيب در مناطقي كه آموزش

نيز دبستاني پيشل دورهيكند، ملزم به ارائه تسهيالت براي تشكمي ارائه مجوز اقدام

، ساله5و4ويژه كودكان غيردولتي دبستاني پيش مراكز درخصوص ياًثان. هست

و فيزيكيييي محتواهادو تعيين استاندار، سياستگذاري، نظارتتأسيسدادن مجوز

و پرورش باشد آنو مراكز غيردولتي همچنان در اختيار وزارت آموزش براساس

و پرورش در مناطق دبستاني پيشبرگزاري دوره البته. اقدام نمايند توسط آموزش

و نيز نظارت بر تمامي مراكز  و دوزبانه ت دبستاني پيشمحروم مين امكاناتأنيازمند

و پرورش است اي مستقلو اختصاص رديف بودجه الزم  ثالثاً.در وزارت آموزش

و پايين3امور مربوط به سنين كماكان . تر برعهده سازمان بهزيستي باشد سال

ن مياگرچه به ايجاد تحول در نظام هاي كلي سياست»2«رسد با توجه به بند ظر

و  و پرورش كشور ابالغي مقام معظم رهبري، از اين به بعد وزارت آموزش آموزش

هم بايد وارد عمل شود .پرورش درخصوص مهدهاي كودك
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و بيان مسئله  مقدمه

و حساس  زندگي فرد محسوب ترين دوران مقطع سني پيش از دبستان از مهمترين

كه مي و غيرمستقيمي بر شكل تأثيرشود يها گيري شخصيت او در طول سال مستقيم

دوره سيادت فرد ياد عنوانبهدر متون ديني از هفت سال ابتداي زندگي. عمر دارد

و ماندگار دانسته1شده و يادگيري در اين مقطع سني چون نقشي بر سنگ، عميق

نيز3در ضرورت كسب علم از گهواره تا گور)ص(ر اكرم فرموده پيامب2.شده است

و تربيت در اهميت وافر سنين پيش از دبستان را  سازد؛مي آشكارعرصه تعليم

و خالقيت در اين شخصيت،يها چراكه در حقيقت، پايه  شكلدوره عقالنيت، معنويت

.گيرد مي

قبل از ورود به شود كه انضباط فكري الزممي آموزش پيش از دبستان موجب

و اين امر هماهنگي بيشتر كودك با محيط دبستان  مدرسه در ذهن كودك شكل گيرد

رابه. گرددمي را سبب  عالوه دوره آموزش پيش از دبستان به مربيان اين امكان

ده مي و روحي مورد ارزيابي قرار و بدينندهد كه كودك را از منظر سالمت جسمي د

و بهبود كاستيترتيب امكان اقدام در جه ي احتمالي در كودك فراهمهات ترميم

با دبستاني پيشهمچنين تحقيقات انجام شده، ارتباط دوره آموزشي. گردد مي را

 
و وزير سبع سنين«.1 و عبد سبع سنين .»الولد سيد سبع سنين

.»العلم في الصغر كاالنقش في الحجر«.2

من«.3 .»اللّحد المهد إلى اطلبوا العلم
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ت و بزرگسالي با توجه به اهميت اين مقطع1.كندمي ييدأكاهش نرخ جرم در كودكي

اي توسعه كشورهها از شاخص دبستاني پيشتحصيلي، پوشش تحصيلي كودكان 

و همواره مورد و دولتي بينها سازمان تأكيدمحسوب شده .بوده استها المللي

و پرورشي در سال ي پيش از دبستانها از طرفي غفلت از مسائل تربيتي

و موجب افزايشها تواند آسيب مي ي جدي به روند رشد متوازن فرد وارد كرده

كه.ي آتي آموزش گرددها هزينه دوره پيش از دبستان نقش اين امر بدين علت است

و هزينهؤم و ترك تحصيل و معنوي ناشيها ثري در كاهش ميزان مردودي ي مادي

به،اين دوره از آموزش. از آن دارد آمادگي الزم در جهت انتقال از محيط خانواده

و طي شدن اين فر و منطقيآمحيط مدرسه مي يند با شيب ماليم  براساس. نمايد فراهم

دراكه به معن دبستاني پيشدوره بيشتر مطالعات انجام شده، طول ي شروع دوره

آموز به هنگام وارد شدن به كالس اول تر است، در بهبود عملكرد دانش سنين پايين

در مناطق دوزبانه از اهميت دبستاني پيشنكته ديگر اينكه آموزش2.باشدميثرؤم

زندگي در محيطها بايست پس از سالمي چراكه كودكان. بيشتري برخوردار است

و كالس اول  و تكلم به گويش محلي، با زبان رسمي فارسي آشنا شده خانواده

با. ابتدايي را به زبان رسمي آغاز كنند در صورتي كه كودكان آشنايي قبلي كافي

ب برهزبان معيار نداشته باشند، اختالالت يادگيري آنها خصوص در سال اول ابتدايي

 
1. W. Steven Barnett, Preschool Education and Its Lasting Effects: Research and Policy 
Implications, National Institute for Early Education Research, Rutgers, The State University 
of New Jersey, 2008. p. 1. 
2. Cathy Sylva, and others, The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project: 
Finding from the Early Primary Years, Institute of Education, University of London and 
University of Oxford, 2004. 
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و انگيزهمي ضاعف خواهد بود كه اين امرم  آثاري فردها تواند بر سطح يادگيري

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه بسياري از مناطق. مخربي داشته باشد

آيند كه اين امر نيازمي دوزبانه در كشور ما، در شمار مناطق محروم به حساب

كهاي سازد؛ نكتهمي آشكاررا دبستاني پيشبيشتر به حمايت دولتي در مقطع 

و با واگذاري كامل امرها در سال متأسفانه به دبستاني پيشي اخير از آن غفلت شده

.بخش خصوصي، شاهد افت پوشش تحصيلي اين دوره هستيم

و اداره تأسيس نامه آيين« براساسپس از انقالب اسالمي ايران در كشور ما

و پرورش كودكان از 30/11/1367مورخ»مهدهاي كودك خصوصي ، وظيفه نگهداري

و5ماهه تا پايان سه و وزارت آموزش سال به عهده سازمان بهزيستي گذاشته شد

مصوب مجلس شوراي»مدارس غيرانتفاعي تأسيسقانون«پرورش نيز برپايه 

 تانيدبس پيشاجرايي آن، مسئوليت كودكان نامه آيينو 5/3/1367اسالمي در تاريخ 

يك سال پيش از دبستان بنابراين طول دوره. شد را به عهده گرفتمي كه شامل

و مقرر شد كودكان از پايانيك دبستاني پيش سالگي وارد كالس6سال تعيين گرديد

توسط شوراي عالي دبستاني پيشاما پس از تصويب اساسنامه. شوند اول ابتدايي

و پرورش در سال  يك دبستاني پيشدورهو توسعه 1382آموزش دو از سال به

يك. مورد اختالف دو دستگاه قرار گرفت،سال تمام4سال، وضعيت كودكان  سو از

و كودكان تأكيد دبستاني پيشسازمان بهزيستي همچنان بر يكساله بودن 4كرده

و سال تمام را مشمول دوره مهد و ازسويكودك دانست ديگر وزارت آموزش

و تحت دبستاني پيشپرورش به استناد مصوبه مذكور، اين كودكان را مشمول سن 

و با توجه به قانون. نظر خود تلقي نمود  مدارس تأسيس اصالح قانون« بر اين اساس
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مجلس شوراي اسالمي، وزارت مذكور معتقد است 1387مصوب سال»غيرانتفاعي

سال تمام از جهت مجوز،4ست درخصوص كودكان بايمي كه سازمان بهزيستي

و پرورش در خصوص مراكز  و محتوا تابع مقررات آموزش  دبستاني پيشنظارت

با 1389در سال تا اينكه. باشد؛ امري كه سازمان بهزيستي از پذيرفتن آن سر باز زد

امضاي تفاهمنامه بين دو دستگاه به نظر رسيد كه مشكل مرتفع شده است؛ اما

خودداري تفاهمنامهاز اجراي تالفات ادامه يافت؛ چراكه سازمان بهزيستي عمالًاخ

اكنون در شرايطي كه هريك از دو دستگاه بر حق خود در متولي بودنهم لذا.نمود

ومي سال تمام پافشاري4امر آموزش كودكان  كنند، مسئله از اين حد فراتر رفته

سال تمام5شامل كودكان دبستاني پيشاكز سازمان بهزيستي حتي ارائه مجوز به مر

هم در دستور كار خود  و پرورش در انجام. قرار داده استرا ضعف وزارت آموزش

و به  باري كه خود مصرانه تمايل به دوش كشيدن آن را دارد نيز مزيد بر علت شده

اهم. انجاميده است دبستاني پيشحذف حمايت دولت در اداره مراكز  ين اكنون نتيجه

در انجام دبستاني پيشسردرگمي بخش خصوصي دايركننده مراكز،اختالفات

و ايجاد مرجعيت دوگانه در مورد مراكزها فعاليت از جهت ارائه دبستاني پيشي خود

و تعيين محتوا است .مجوز، نظارت

راها اين اختالفات با مصوبات گوناگون، پيچيدگي و پيامدهاي خاص خود

.شودمي كه در ادامه به شكل مبسوط به آن پرداختههمراه داشته به
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 در ايران دبستاني پيشتاريخچه

بهها خانه در ايران هرچند مكتب نقش اصلي را در آموزش افراد از سنين خردسالي

بهمي اما،اند عهده داشته توان گفت كه اولين نمونه كودكستان كه توسط ايرانيان

 1303است به باغچه اطفال در تبريز كه به سال سبك جديد بنا نهاده شد مربوط 

در 1307وي در سال. گرديد تأسيسبان توسط جبار باغچه كودكستان ديگري را نيز

سيونرهايميمراكزي در تهران توسط 1298پيش از اين نيز در سال. شيراز بنا نهاد

و اعتقادتأكيد آنها دليلبهمذهبي احداث شده بود كه  ات خود، از بر اشاعه فرهنگ

بهآنها ادامه كار  دبستاني پيشگفتني است كه در آن زمان آموزش. عمل آمد ممانعت

بهميي مرفهها محدود به كودكان خانواده و استقبال از اين مراكز كهاي گونه شد بود

و شهرهاي بزرگ ديگر داير گرديد كه  در مدت كوتاهي چندين كودكستان در تهران

 تأسيساولين امتياز براي 1310در سال. شدندمي ادارهتوسط بخش خصوصي 

و صنايع مستظرفه به خانم برسابه ازسويكودكستان و اوقاف وزارت معارف

در ايران دبستاني پيشتوان گفت آموزش رسميمي بر اين اساس؛هوسپيان داده شد

. ساله دارد80قدمت 

در سال دبستاني پيشكزو مراها ويژه كودكستان نامه آيينهمچنين نخستين

سن الزم نامه آييندر ماده اول اين. به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد 1312

در7تا4ها جهت ورود به كودكستان شد سال در. نظر گرفته  نامه آيينسن مذكور

نيز اداره 1334در سال. سال تغيير يافت6تا3به كودكان 1335مصوب سال

و 1340شد كه در سال تأسيسدر وزارت فرهنگها مستقلي براي كودكستان منحل
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دولت همچنين در زمينه. وظايف مربوطه به اداره كل تعليمات ابتدايي واگذار گرديد

بهها تربيت مربيان كودكستان تالش يها آموزشگاه تأسيسيي نمود كه منجر

و برنامه درسي اين آمو. گرديد 1336كودكياري در سال ها زشگاهاولين اساسنامه

چند سال پس از آن نيز. به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد 1345هم در سال

و پرورش پيش از دبستان يها در برخي از دانشكده،رشته كودكياري يا آموزش

و دانشگاه ابوريحان آغاز گرديد .علوم تربيتي ازجمله مدرسه عالي شميرانات

و پرورش 1349در سال راها جديد كودكستان نامه آيينشوراي عالي آموزش

مجاز،ي آمادگي ضميمه مدارسها آن تشكيل كالس براساسبه تصويب رساند كه

و سن كودكان پيش از دبستان،   1350در سال. سال تعيين گرديد6تا3اعالم شده

و واحد ريزي اداره كل تعليمات ابتدايي به دفتر برنامه آموزش ابتدايي تغيير نام داد

و پرورش ريزي مسئوليت برنامه،ي اين ادارهها تانكودكس  دبستاني پيشدر آموزش

آموزش ابتدايي به دفتر آموزش ريزي دفتر برنامه 1354در سال. را به عهده گرفت

و در سال  و ابتدايي تغيير نام داد و سپس در دفتر 1359كودكستاني در اداره كل

.آموزش عمومي ادغام شد

آنها رتخانهدر وزا 1354از سال و ضوابط ي مختلف، مهدهاي كودك ايجاد

براي تمامياي بودجه 1356در سال.شدميسازمان زنان ايران اعالم ازسوي

و اين بودجه به تشكيل مهدهايهاو سازمانها وزارتخانه ي دولت در نظر گرفته شد

و نگهداري از فرزندان زنان شاغل اختصاص يافت وليت سازمان زنان مسئو كودك

و نظارت بر . را به عهده گرفتآنها تشكيل

و نامه آيين براساسپس از انقالب اسالمي ايران توافقي ميان سازمان بهزيستي
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و پرورش در سال و 1367وزارت آموزش ، مسئوليت مهدهاي كودك براي نگهداري

شد پنجماهگي تا پايان پرورش كودكان از سه . سالگي به سازمان بهزيستي واگذار

و مسئوليتعيينيك سال دبستاني پيشهمچنين طول دوره آن به عهده آموزشتگرديد

طور كه پيش از اين گفته شد مصوبه شوراي عالي آموزش همان.و پرورش قرار گرفت

نظر به اختالف، منجر1382در سال دبستاني پيشدوره افزايش طول برايو پرورش 

.سال تمام بين دو دستگاه اخير گرديده است4رخصوص مسئوليت كودكاند

و مصوبات كشور دبستاني پيشهردو  در اسناد باالدستي، قوانين

و درخصوص موضوع مهد كه دبستاني پيشكودك مصوبات مختلفي وجود دارد

و مراجع تصويب در اين. كننده بر پيچيدگي كار افزوده است تنوع تعداد مصوبات

 ترتيب زمان تصويب ذكربه دبستاني پيشبخش مهمترين مصوبات مربوط به 

. گردد مي

و نظارت بر اداره مهدهاي كودك تأسيسمرجع صدور جواز«مصوبه.1

و غيرانتفاعي  21/5/1365ـ، شوراي عالي انقالب فرهنگي»خصوصي

و نظارت بر مهداين مصوبه سازمان  كودك هاي بهزيستي را مسئول صدور مجوز

.داند مي

و كودكهايو نظارت بر اداره مهد تأسيسمسئوليت صدور جواز« خصوصي

و واحدهاي مشابه آن به عهده سازمان بهزيستي كشور تعيين. باشدمي غيرانتفاعي
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و در صورت لزوم لغو و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان و چگونگي اداره ضوابط

كه به تصويباي نامه آيينجواز اين اماكن به عهده سازمان بهزيستي است كه مطابق 

و كشور خواهد  و پرورش و وزارت آموزش مشترك رئيس سازمان بهزيستي كشور

.»نمايندمي رسيد اقدام

امضا شده توسط(و اداره مهدهاي كودك خصوصي تأسيس امهن آيين.2

و رئيس سازمان بهزيستي و پرورش، وزير كشور ـ) وزير آموزش

30/11/1367 

 هايسازمان بهزيستي است، مهد تأكيدكه از مهمترين مستندات مورد نامه آييناين

تا3را مسئول مراقبت از كودكان كودك .داندمي ساله5ماهه

مـ)1(ماده« شـود كـه طبـق مـي سسـاتي اطـالقؤمهدهاي كودك خصوصي بـه

و مقررات اين  و با كسب مجوز از سـازمان بهزيسـتي كشـور بـراي نامه آيينضوابط

و پرورش قبـل از دبسـتان كودكـان سـالم از 5مـاهگي تـا پايـان3نگهداري، مراقبت

تا3(و نوباوه)گيسال3تا5/1(، نوپا)ماهگي18تا3(سالگي در سه بخش شيرخوار

و اداره) سالگي5پايان .»شودمي توسط اشخاص حقيقي تشكيل

، شوراي عالي انقالب»ها كودك تعيين عنوان آموزشي براي مهد«مصوبه.3

 2/5/1375ـفرهنگي

) 16/3/1375مــورخ 800,1297نامــه شــماره(تقاضــاي ســازمان بهزيســتي كشــور«
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و فرهنگي محسوب شود مطـرح عنوانبهها اين كه مهد كودكبر مبني مراكز آموزشي

از مراكـز هـا كـودك شوراي عالي پس از بحث با اكثريت آرا تشخيص داد كه مهد. شد

.»آموزشي محسوب شود

بازنگري مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص«مصوبه.4

و پرورشي  16/4/1377ـ، شوراي عالي انقالب فرهنگي»امور آموزشي

و پرورش را به شوراي عالي اين مصوبه تصميم گيري درخصوص مسائل آموزش

و پرورش سپرده است . آموزش

و پرورش مطرح دبستاني پيشكليه مسائل آموزش« در شوراي عالي آموزش

.»شود

، مجلس شوراي»قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت«مصوبه.5

 27/11/1380ـ اسالمي

:داردمي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بيان)26(ماده

ي كارشناسـي بـراي هـا سازمان بهزيستي كشور موظف است پـس از بررسـي«

:متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد

.»...مهدهاي كودك تأسيس.1
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و»دبستاني پيشاساسنامه دوره«مصوبه.6 ، شوراي عالي آموزش

 28/7/1382ـ پرورش

و پرورش به استناد مصوبه شوراي عالي انقالب 16/4/1377شوراي عالي آموزش

اين اساسنامه. مبادرت ورزيد دبستاني پيشفرهنگي به تصويب اساسنامه دوره 

اختالف ميان سازمان بهزيستيأمنش،دبستاني پيشدوره ورود به سن كاهش دليل به

و پرورش شد  دبستاني پيشاساسنامه به تعريف دوره)1(ماده.و وزارت آموزش

:اختصاص دارد

4شود كه كودكان گروه سنيمي اطالقاي به دوره دو ساله دبستاني پيشدوره«

».دهدميي تربيتي قرارها سال را تحت پوشش برنامه6تا

برداشت سازمان بهزيستي از مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي:توضيح

و پرورش طبق اين مصوبه تنهااي 16/4/1377مورخ  ن است كه شوراي عالي آموزش

 نامه آييندر دبستاني پيشتواند در چارچوب محدوده سني تعيين شده براي مي

سن 30/11/1367 توافقي سال و سازمان بهزيستي كه همان و پرورش ميان آموزش

تا5 و نه اينكه تصميم دبستاني پيشسال تمام است، براي6سال تمام گيري كند

سن. گيري كند تصميم دبستاني پيشورود به دوره سن در مورد بتواند  چراكه

و تغيير آن نيازمند توافق مجدد است دبستاني پيش . طبق توافق طرفين تعيين گرديده

قانون تشكيل شوراي عالي آموزش براساسعالوه سازمان بهزيستي معتقد استهب

ي آموزشيها مسئوليتي در رابطه با تدوين برنامه ناًو پرورش، اين شورا قانو

هم داشته باشد مصوبات آن براي واحدهاي تابعه وزارت و اگر مهدهاي كودك ندارد

يك دستگاه مجزا و نه سازمان بهزيستي كه و پرورش معتبر است .باشدمي آموزش
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مجلس»مدارس غيرانتفاعي تأسيسقانون«قانون اصالح مصوبه.7

 15/2/1387ـاسالمي شوراي 

و پرورش در تعيين سن اين)9(تبصره ماده قانون بر مصوبه شوراي عالي آموزش

.صحه گذاشت دبستاني پيش

و زبان خارجي جهتها تنها مرجع صدور فعاليت آموزشگاه« ي علمي آزاد

و مركز آموزش و دبستاني پيشآموزش افراد زير بيست سال ، جهت كودكان چهار

و پرورش استساله، پنج .»وزارت آموزش

هي نامه آيينهمچنين ، 12/9/1390ت وزيران در تاريخئاجرايي اين قانون، مصوب

و آموزشگاهها آموزشگاه«: داردمي بيان)10(در ماده ي زبان خارجيهاي علمي آزاد

و نيز مراكز آموزشي براي كودكان دبستاني پيشبراي آموزش افراد زير بيست سال

اند جهت ادامه اند، موظفو نهادها ايجاد شدهها كه با مجوز ساير دستگاه ساله پنج

و پرورشـ از وزارت نامه آيينفعاليت حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ اين  ـ آموزش

م براساسدر غير اين صورت. مجوز الزم را اخذ نمايند وؤقانون تعطيلي سسات

و فرهنگي كه بد ياواحدهاي آموزشي، تحقيقاتي  ون اخذ مجوز قانوني داير شده

شد نامه آيينوـ 1372مصوبـ شود مي ».اجرايي آن با آنان برخورد خواهد

هي نامه آيينروشن است كه اين ت وزيران نيز اخذ مجوز از وزارتئمصوب

و پرورش براي دوره را ضروري دانسته؛ هرچند مشخص دبستاني پيشآموزش

و پنج سال، قيد تصريح قانون بر محدوده سني چهار عليرغمنيست كه چرا  سال

.ساله را ذكر كرده است كودكان پنج
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و سازمان بهزيستي تفاهمنامه.8 و پرورش ـميان وزارت آموزش

23/11/1389 

ميان سازمان بهزيستي اصالح قانون مدارس غيرانتفاعيدر اجراي قانون تفاهمنامهاين

و پرورش منعقد شد و معاونت آموزش ابتدايي آموزش .و سازمان مدارس غيردولتي

وميها كودك مجاز به صدور مجوز فعاليت مهد سازمان بهزيستي صرفاً« باشد

4شوند تنها مجاز به پذيرش گروه سني زيرمي مؤسسيني كه موفق به دريافت مجوز

.باشندمي سال تمام

به داير نموده دبستاني پيشسان مهدهاي كودك كه كالسسؤم اند موظف

و برنامه درسي ريزي استفاده از برنامه آموزشي درسي مصوب سازمان پژوهش

و پرورش .»باشندمي وزارت آموزش

 23/2/1390- نقشه جامع علمي كشور.9

د36، اقدام ملي شماره6ذيل راهبرد كالن  بستان بياندر رابطه با آموزش پيش از

و تربيت دبستاني پيشو آموزشها كودك ارتقاي جايگاه مهد«: دارد مي در نظام تعليم

و روحيه جستجوگريهاو مهارتها منظور رشد خالقيت به .»ي الزم

 1390 آذرـسند تحول بنيادين. 10

وبه دبستاني پيشتعميم دوره«: داردمي بيان5-1راهكار ويژه در مناطق محروم

وها بر آموزش تأكيدنيازمند در حد امكان با مشاركت بخش غيردولتي با  ي قرآني

و اجتماعي .»تربيت بدني
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و پرورش درخصوص. 11 و تأسيسدستورالعمل داخلي وزارت آموزش

 10/4/1391ـ دبستاني پيشاداره مراكز

در6-3-3با اجراي نظام آموزشـي ي هـا ارائـه خـدمات بـه كـالسو مشـكل مـدارس

با توجه به اضافه شدن سال ششم ابتدايي، دسـتورالعمل مـذكور، دوره دبستاني پيش

و براي ايجاد وحدت رويه، دبستاني پيش يك سال در نظر گرفته ي هـا تفاهمنامهرا تنها

. سابق را ملغي اعالم نمود

شـود كـه مـيقاطـالاي سـاله بـه دوره يـك دبسـتاني پيش«: دبستاني پيشتعريف

ي هـا را تحت پوشش برنامـه) تا اول مهرماه هر سال(سال تمام5كودكان گروه سني 

.»دهدمي تربيتي قرار

،ها نامه، شيوهها از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل كليه دستورالعمل«: تفاهمنامهلغو

وها تفاهمنامهوها بخشنامه و نواحي و تمام عوامل، ادارات كل، ادارات ملغي شده

.»كشور مشمول مفاد آن خواهند بود دبستاني پيشمراكز 

به:توضيح و دبستاني پيشاستناد تعريف اين دستورالعمل از سازمان بهزيستي

 23/11/1389 تفاهمنامـه، خود را ملـزم بـه رعايـت مفـادها تفاهمنامهآن بر لغو تأكيد

كهها در بخشنامهو ندانست پيشين ميان سـازمان تفاهمنامهي داخلي خود اعالم نمود

و پرورش لغو گرديد و وزارت آموزش . بهزيستي

و مدت اعتبار و پرورش نيز اعتقاد دارد كه اين دستورالعمل داخلي بوده آموزش

و ربطي به توافق وزارتخانه با سازمان يك سال است .ي بيروني نداردها آن
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و پرورشسند برنامه درسي ملي مصوب شوراي عالي. 12 ـ آموزش

 1391اسفند

و زمان آموزش، به سن شروع پيش و اين سند در بخش ساختار دبستان اشاره كرده

و پرورش است .يكي از موارد مورد استناد وزارت آموزش

و غير دوره پيش-3« كهمي اجباري اطالق دبستان به دوره دوساله رسمي شود

و تربيتي قرارها سال را تحت پوشش برنامه6و5كان گروه سني كود ي آموزشي

و ميزان حضور نوآموزان در مراكزها برنامه. دهد مي و تربيتي اين دوره ي آموزشي

و سيال استها با توجه به ويژگي دبستاني پيش .»ي كودكان منعطف

سال4سال يعني5سال، ابتداي6و5در اين بند منظور از گروه سني:توضيح

و ابتداي  سن»4«سال تمام است؛ چراكه در بند5سال يعني6تمام تصريح شده كه

. سال تمام خواهد بود6شروع دوره ابتدايي، 

و پرورشها سياست. 13  10/2/1392ـي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش

و پرورش ابالغي مقام معظم رهبري بيانهاستسيا»2«بند :داردميي كلي آموزش

بهيارتقا« و پرورش و جايگاه آموزش مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني

و عهده برها دار اجراي سياست مولد سرمايه اجتماعي و نظارت و هدايت ي مصوب

و از مهد(آن امر حاكميتي با توسعه عنوانبه) تا دانشگاه دبستاني پيشكودك

.»ها همكاري دستگاه

و پرورش به استناد اين بند:توضيح هرچند برخي از مسئولين وزارت آموزش
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و معتقدند كه مهد بايست تحت نظر وزارتمي امر حاكميتي عنوانبه دبستاني پيشكودك

آ و پرورش قرار گيرد، اما متوليان سازمان بهزيستي معتقدند منظور از و آموزش موزش

و پرورش جمهوري اسالمي ايرانها پرورش در سياست ي ابالغي مذكور، نظام آموزش

و سازمان بهزيستيها است كه دستگاه و پرورش ي مختلفي را ازجمله وزارت آموزش

و بنابراين منظور خاص وزارت آموزشو پرورش نيستمي در بر .گيرد

ب ، سازمان بهزيستي با طرح وجود آمدههالزم به ذكر است كه پس از مشكالت

پس. مسئله در معاونت حقوقي رياست جمهوري خواستار نظر تفسيري اين نهاد شد

و پرورش، در و وزارت آموزش از طرح اختالف توسط دو دستگاه سازمان بهزيستي

 دليلبهاعالم شد كه درواقع 5/1/1392نهايت نظر حقوقي اين معاونت در تاريخ 

:دوپهلو بودن آن، كمكي به حل مسئله نكرد

شوراي 21/5/1365دش مورخ/2706با توجه به اينكه مطابق مصوبه شماره«

يها كودكو نظارت بر اداره مهد تأسيسعالي انقالب فرهنگي مسئوليت صدور جواز 

و غيرانتفاعي برعهده سازمان بهزيستي كشور بهمي خصوصي و با عنايت باشد

و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب تأسيس نامه آيين)1(ماده اينكه وفق 

م 30/11/1367 شود كه با كسبمي سساتي اطالقؤمهدهاي كودك خصوصي به

و قبل از دبستان ... مجوز از سازمان بهزيستي براي نگهداري، مراقبت، پرورش

كمي سالگي تشكيل5ماهگي تا پايان3كودكان سالم از  و از آنجايي ه به استناد گردد

و تأسيساجرايي قانون نامه آيين)1(ماده»و«بند و اداره مدارس، مراكز آموزشي

هـ مورخ 44586ت 878795غيردولتي موضوع مصوبه شماره پرورشيمراكز

و پرورشي محسوب دبستاني پيشت وزيرانئهي 12/9/1390 گرددمي واحد آموزشي
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در حال حاضر.نمايدمي تحصيلي ارائهيهاي رسمي را مطابق دورهها كه آموزش

و پرورش را شامل نمي دبستاني پيشآموزش عمومي اجباري، دوره  و آموزش شود

به عليرغملذا،وظيفه حاكميتي ندارد دبستاني پيشنسبت به دوره  اينكه سن ورود

 اما منافاتي با فعاليت مهد،سال تمام تعيين گرديده است4 دبستاني پيشدوره 

در دبستاني پيشيها با اين حال چنانچه آموزش. در اين زمينه نداردها كودك

و پرورش ضروري مهدهاي كودك ارائه گردد اخذ مجوز الزم از وزارت آموزش

و محتواي آموزش تعيين شده توسط اين نهاد براي كودكان  و بايستي از مفاد 4بوده

.»ساله تبعيت كند5و

كه بديهي است كه سازمان بهزيستي به«به اين عبارت و پرورش نسبت آموزش

اينكه سن ورود به دوره عليرغملذا،وظيفه حاكميتي ندارد دبستاني پيشدوره 

درها كودك اما منافاتي با فعاليت مهد،سال تمام تعيين گرديده است4 دبستاني پيش

و پرورش نيز اين فراز را موردمي استناد» اين زمينه ندارد و آموزش  توجه قرار كند

كه مي در مهدهاي كودك ارائه گردد اخذ دبستاني پيشيها چنانچه آموزش«دهد

و محتواي  و بايستي از مفاد و پرورش ضروري بوده مجوز الزم از وزارت آموزش

.»ساله تبعيت كند5و4آموزش تعيين شده توسط اين نهاد براي كودكان 
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 دبستاني پيشآمار كودكان

ارائه تصوير آماري اجمالي از كودكان پيش از سن دبستان، آمار مربوطه در دو به جهت

و وزارت آموزشو پرورش آورده 1.شودمي جدول جداگانه مربوط به سازمان بهزيستي

 سازمان بهزيستي.1

سازمان متولي مهدهاي كودك در كشور، در سال عنوانبهسازمان بهزيستي كشور

50997كودك خصوصي را زير نظر داشته كه در برگيرنده مهد14493تعداد 1391

بهزيستي كودكهاي جدول ذيل تعداد كودكان زير پوشش مهد. باشندمي مربي شاغل

.دهدمي را در سه سال متوالي نشان

 تعداد كودكان مهدهاي كودك تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور.1جدول

تعدادغيردولتي/دولتيسال

561،476غيردولتي1389-1390

612،474غيردولتي1390-1391

670،548غيردولتي1391-1392

و پرورش.2  وزارت آموزش

را در دو سال متوالي دبستاني پيشجدول زير تعداد كودكان تحت پوشش دوره

دولتي در مقايسه با مراكز دبستاني پيشتفاوت ميان تعداد كودكان. دهدمي نشان

 
.شايان ذكر است آمارهاي ذكر شده با يكديگر همپوشاني ندارند.1
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ب. جالب توجه است 1390- 1389غيردولتي در سال وجود آمده با حذفهتغييرات

ب 1391- 1390دولتي در سال دبستاني پيش بهنيز وجود آمدههخوبي گوياي وضعيت

مركز آمار ايران، 1390اطالعات سرشماري سال براساسالزم به ذكر است. است

و4تعداد كل كودكان  در اين سال دبستاني پيشسال تمام مشمول دوره5سال تمام

كه 1،220،318و 1،216،837ترتيب به ، كل كودكان2جدول براساسنفر بوده است

و پرورش در اين سال5و4  نفر 404،896ساله تحت پوشش وزارت آموزش

(باشد مي توان وجود كليه سنين در جدول مربوط به سازمان بهزيستي نمي دليلبه.

تها ساله5و4آمار  .)فكيك نمودرا

و پرورش دبستاني پيشتعداد كودكان.2جدول  تحت نظارت وزارت آموزش

 سال
غيردولتي/دولتي

 تعداد كل
غيردولتيدولتي

1389-1390347،513116،940464،453

1390-13910404،896404،896

نام شده در تعداد كودكان ثبتاي شود افت قابل مالحظهمي طور كه مشاهده همان

علتهب دبستاني پيشدر مراكز  و پرورش در جهتآوجود آمده كه ن حركت آموزش

و نيرويدبا توجه به محدو دبستاني پيشخصوصي شدن كامل مراكز يت امكانات

. انساني است
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 بندي جمع

و.1 ازها نامه آيينهرچند مصوبات ي پيشين سن كودكان حاضر در مهد را

مدارس تأسيس اصالح قانون سالگي دانسته، اما قانون پنجماهگي تا پايان سه

و نيز عنوانبه 1387مصوب سال غيرانتفاعي آخرين مصوبه مجلس شوراي اسالمي

سنهب 1391سند برنامه درسي ملي مصوب سال  4را دبستاني پيشصورت قطعي

و ب5سال تمام و با توجه به اينكه اثر قانون نسبت و سال تمام قرار داده ه آتيه است

و دهند، بنابراينميي معارض سابق سلطه خود را از دستها نامه آيينمصوبات

به نمي و يا مصوبات ديگر استناد كرد نامه آيينتوان همچنان بر اين. توافقي پيشين

شامل دبستاني پيشاساس با توجه به مصوبات ذكر شده جاي شبهه نيست كه مراكز 

و پنج سال تمام و،كودكان گروه سني چهار سال تمام بايست طبق قانونمي شده

و پرورش دريافت كنند بنابراين تمكين سازمان. مجوز خود را از وزارت آموزش

و محدود كردن مهد تا3به كودكان كودكهاي بهزيستي به اين امر ساله3ماهه

را دبستاني پيشسن كودكان مشمول شايان ذكر است هرچند قانون،. ضروري است

، تشكيل دوره دبستاني پيشاساسنامه)1(اما طبق تبصره ماده،دو سال دانسته

يك سال در صورت نبود امكانات بالمانع است دبستاني پيش .براي

و دبستاني پيشبا توجه به اينكه كودكان پس از دوره.2  وارد دوره ابتدايي شده

دوداز جهت استاندار بايست هماهنگي الزم مي و پرورشي ميان اين هاي آموزشي

سال4با پوشش كودكانـ دبستاني پيشدوره وجود داشته باشد، قرار گرفتن مراكز 

و  و پرورشـسال تمام5تمام تواند كودك را در شرايط بهتريمي زير چتر آموزش
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حال وجود برخي در عين. از جهت توانايي سازگاري در پايه اول ابتدايي قرار دهد

و پرورش نسبت به دوره   دبستاني پيشمشكالت زير در ارتباط با مسئوليت آموزش

: از اهداف خود فاصله بگيرد دبستاني پيش شود كه عمالًمي سبب

يا6-3-3ي تحصيلي تحت عنوان نظامها پس از اجراي ساختار دوره.1-2 و

به3-3-3-3 فضاي بيشتر جهت تشكيل كالسو با توجه به نياز مدارس ابتدايي

غيرممكناًبدر بسياري از اين مدارس تقري دبستاني پيشيها ششم، داير شدن كالس

و پرورش به سمت خصوصي و اين امر منجربه گرايش وزارت آموزش سازي گشته

 بيان دبستاني پيشاينكه اساسنامه عليرغمبدين ترتيب.شد دبستاني پيشكامل 

)ب،دولتي با مشاركت مردم)الف«: به دو صورت دبستانيشپيدارد كه مراكز مي

ي اجراييها بايست تشكيل شود، دستورالعملمي»قوانين مربوط براساسغيردولتي

و پرورش در سال تصريح دارند كه مراكز 1392و 1391وزارت آموزش

رو دفتر آموزش ازاين. گردندمي صورت غيردولتي تشكيلبه صرفاً دبستاني پيش

و توسعه مشاركت دبستاني پيش ي مردميها زيرمجموعه سازمان مدارس غيردولتي

و پرورش اين دفتر را به معاونت آموزشـ قرار گرفت البته اخيراً وزير جديد آموزش

و ابتدايي منتقل كرده است  منجربه دبستاني پيشي دولتي از دورهها قطع حمايتـ

باي ثبتها افزايش هزينه و و ساير نام گرديده توجه به باال بودن هزينه اجاره محل

براي بخش خصوصي، شهريه دبستاني پيشيك مركز تأسيسبرايي الزمها هزينه

و خانواده را نام ثبتي بيشتري امكانها اين مراكز هر سال افزايش يافته فرزندانشان

و بنابراين همان در اين مراكز از دست داده دوره طور كه در بخش آمارهاي اند

تحت نظارت دبستاني پيشنشان داده شد، جدول مربوط به كودكان دبستاني پيش
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و پرورش بر كاهش ثبت كاهش يافتن. نمايدمي نام در اين دوره داللت وزارت آموزش

وبه دبستاني پيشتعداد كودكان تحت پوشش دوره  نوبه خود باعث افت تحصيلي

ب شايان. گرددمي وص در مناطق دوزبانهخصهافزايش ترك تحصيل در دوره ابتدايي

ملي دانستن دوره پيش»يمرس«ذكر است برنامه  اين دبستاني توسط برنامه درسي

ب ومي وجودهبرداشت را يك منطقه، آموزش آورد كه در صورت وجود تقاضا در

بامي پرورش بايست به داير كردن آن مبادرت ورزد؛ در صورتي كه چنين امري

رسد حاصل اين روندمي به نظر. سازگار نيست دبستاني پيشخصوصي كردن كامل 

كه دبستاني پيشدر آينده، تبديل شدن آموزش  يك دوره آموزشي پرهزينه است به

.توانند از آن استفاده كنندميي مرفهها تنها خانواده

و پرورش را از جهت دبستاني پيشگسترش دوره.2-2 مسئوليت آموزش

و مشكلي بر مشكالت اين وزارتخانه  وضعيت استخدامي مربيان بيشتر نموده

هم در سال جاري، مربيان. افزايد مي و  دبستاني پيشهمچنان كه هم در سال گذشته

و خواستار تعيين تكليف خود برخي. شدندمقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كرده

را دبستاني پيشمربي عنوانبهكارها از مربيان، سابقه سال و پرورش در آموزش

و خواستار استخدام بودند درمي احتمال. داشته و پرورش رود كه مسئوليت آموزش

نيز يكي از داليل حركت به سمت دبستاني پيشارتباط با استخدام مربيان 

ب. سازي كامل بوده است خصوصي به«ه ذكر است كه الزم قانون الحاق دو تبصره

حق)17(ماده  و آموزشياران نهضت قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين التدريسي

و پرورش و 19/7/1391مصوب» سوادآموزي در وزارت آموزش ، وزارت آموزش

كليه) 19/7/1393تا يعني(،پرورش را موظف كرد كه حداكثر ظرف مدت دو سال
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و پرورش همكاري داشته دبستاني پيشمربيان اند از طريق برگزاري را كه با آموزش

به. آزمون در اولويت استخدام قرار دهد درواقع، اينگونه مصوبات از يكسو ناظر

و دبستاني پيشاولويت دادن به استخدام مربيان  اين از ديدگاه ديگر ازسوياست

ب وزارتخانه هرگونه به . است ممنوع دبستاني پيشراي دوره كارگيري نيروهاي رسمي

يك مربي پس از چند سال سابقه در آموزش ، دبستاني پيشاين بدين معناست كه

ي آموزشي باالترها بايست به دورهمي،هنگامي كه در موقعيت استخدام قرار گرفت

هم نيروهاي جديد بي و باز با منتقل شود آغاز كنند دبستاني پيشتجربه، كار خود را

م و سپس انتقال به دورهو و اين چرخه معيوب ادامهها نتظر استخدام ي باالتر باشند

. خواهد داشت

و پرورش منجربه اين شده كه اين وزارتخانه.3-2 بروكراسي سنگين آموزش

يككُ دبستاني پيشدر دادن مجوز به مراكز  و گاه ممكن است گرفتن ند عمل كرده

اين در حالي است كه بهزيستي اين كار را ظرف. نجامدامجوز تا دو سال به طول بي

. دهدمي تري انجام مدت بسيار كوتاه

و پرورش در برخي از مناطق عليرغم.4-2 وجود اختيارات قانوني، مديران آموزش

و امكانات، امكان نظارت بر مراكز دليل به و دبستاني پيشكمبود نيروي انساني نداشته

كشند تا در شرايطي كه امكان نظارتمي كنار دبستاني پيشخود را از موضوع ترجيحاً

هم نداشته باشند در اين رابطه بايد گفت برخي از مناطق آموزشي حتي. ندارند، مسئوليت

.هم محروم هستند دبستاني پيشاز داشتن يك نيروي مسئول در امور 

و ازسويهاي باالي فيزيكي در نظر گرفته شدهداستاندار.5-2 پرورش آموزش

 اگرچه محيط مطلوبي را براي كودكان فراهم دبستاني پيشبراي دايركنندگان مراكز 
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را عمالًها رفتن هزينه باال دليلبهسازد، اما مي بخش ازسويايجاد چنين مراكزي

بهمي خصوصي با مشكل مواجه و .بردمي را باال نام ثبتعالوه هزينه سازد

و پرورش يها گام عليرغمبا توجه به موارد مطرح شده بايد گفت وزارت آموزش

در اما اوالً،برداشته دبستاني پيشمانند تهيه محتوايها مثبتي كه در برخي از زمينه

و دبستاني پيشحال حاضر امكان ايجاد مراكز دولتي را در بسياري از مناطق ندارد

به دبستاني پيشدرخصوص مراكز ثانياً يها موقع مسئوليت خصوصي هم در انجام

و انجام نظارت موفق نبوده است در. محول شده ازجمله صدور مجوز اين امر چه با

و چه دوره دوساله براي نظر گرفتن دوره يك . باشدمي، صادقدبستاني پيشساله

رالعمل طور كه پيش از اين ذكر شد، سازمان بهزيستي به استناد دستو همان

و پرورش مورخ  ي داخلي خود بر ملغيها، در بخشنامه10/4/1391داخلي آموزش

و پرورش تفاهمنامهشدن و وزارت آموزش و روال سابق تأكيدبين بهزيستي كرده

و4در اعطاي مجوز به گروه سني  و عدم تمكين به بازرسان آموزش سال تمام

كه. پرورش را در پيش گرفت سازمان بهزيستي در نامه رئيس اين اين در حالي است

كه 20/10/1383سازمان به دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  ادعا دارد

و پرورش  جمهور كه رياست آن با شخص رئيسـمصوبات شوراي عالي آموزش

و نه براي سازمانـ است تنها براي واحدهاي تابعه داخل آن وزارتخانه معتبر است

و به همين دليل مصوبه اين شورا عنوانبهبهزيستي  يك شخصيت حقوقي مستقل

داند، نميآور الزامرا براي بهزيستي دبستاني پيشدرخصوص توسعه سن كودكان

و ازسوياما  و پرورش استناد كرده ي ديگر به دستورالعمل داخلي وزارت آموزش

بي 1389سال تفاهمنامه . خواندمي اثر را
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: دارد مـي سـتي بيـانيسـازمان بهز 18/6/1391مـورخ در همين راستا بخشنامه

ب متأسفانهدستورالعمل مذكور، براساس« و پرورش صورت يكجانبههوزارت آموزش

و آن وزارتخانه را ملغـي اعـالم 23/11/1389مورخ ... تفاهمنامه فيمابين اين سازمان

ي هـا تفاهمنامـه بايست از انعقاد هرگونهميها بنابراين سازمان بهزيستي استان.نمود

ــتان ــرورش اس و پ ــوزش ــازمان آم ــا س ــتاني ب ــا اس ــالك ه و م ــوده ــودداري نم خ

ي صـادره از سـتاد سـازمانها درخصوص مهدهاي كودك، بخشنامهها گيري تصميم

همچنين به تمامي مهـدهاي كـودك ابـالغ گـردد بـدون اخـذ. باشدمي بهزيستي كشور

و و بــا همــان مجــوز ســازمان مجــوز از ســاير نهادهــا و پــرورش وزارت آمــوزش

ي سني زيـر سـن دبسـتانها توانند نسبت به پذيرش تمام گروهميها بهزيستي استان

 نـام ثبتشود در اين بخشنامهمي طور كه مشاهده همان.»در مهدهاي كودك اقدام كنند

كه البته اين مجاز شمرده شده است»ي سني زير دبستانها تمام گروه«از كودكان در

هم تكرار شده استها معنا در بخشنامه .ي ديگر

دهد كه اين سازمان اختياراتميي سازمان بهزيستي نشانها نگاهي به بخشنامه

پــرورش نيــز  و و حتــي پــيش از دســتورالعمل داخلــي آمــوزش خـود را توســعه داده

ا تفاهمنامهدر اجراياي اراده و وزارتخانه مذكور نداشته از آن جهـت. سـت ميان خود

همان روزي كه دستورالعمل يعني دقيقاًـ 10/4/1391كه سازمان بهزيستي در تاريخ 

و پرورش ابالغ شده است كهاي بخشنامهـ داخلي آموزش آن، براسـاس منتشر كرده

هم به حقوق خود منضـم كـرده اسـت6ارائه خدمات به كودكان صراحتاً در. ساله را

هم پـذيرفت كـه ايـن كودكـان مشـمول دوره مـي حالي كه پيش از اين، خود بهزيستي

و بنابراين در مورد دبستاني پيش و پرورش بوده ادعايي آنهاو تحت مقررات آموزش
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بـراي ارائـه خـدمات هـا ستي اسـتان سازمان بهزي«: داردمي اين بخشنامه بيان. نداشت

و پرورشي محدوديتي براي صدور مجـوز مهـد  كـودك بـراي پـذيرش تمـام مراقبتي

فراتر از ايـن، سـازمان بهزيسـتي در سـال.»سال ندارند4و زير6،5ي سنيها گروه

هم مبادرت به نقض 1390 و پرورش  تفاهمنامهو پيش از دستورالعمل داخلي آموزش

بـا ...«: ايـن سـازمان تصـريح دارد 20/10/1390بخشنامه5بند. است فيمابين نموده

در صورت رضايت والدين بـه دريافـت دبستاني پيشتوجه به اجباري نبودن آموزش 

سـال، ارائـه خـدمات فـوق توسـط6تـا4خدمات مهدهاي كودك بـراي گـروه سـني 

بخ.»باشدمي مهدهاي كودك به اين گروه سني بالمانع ي ديگـري هـا شنامهاين امر در

كـهها به استان 13/5/1392و 4/6/1391نيز تكرار شده است؛ ازجمله بخشنامه مورخ

و  طي آن از مديران مهدهاي كودك خواسته شده از ورود بازرسـان وزارت آمـوزش

.عمل آيد پرورش ممانعت به

بر داللت بر نقض قانون توسط سازماني فوق عالوهها لذا در مجموع بخشنامه

و پرورش تنهامي بهزيستي، نشان دهد كه استناد به دستورالعمل داخلي آموزش

.براي گريز از قانون بوده استاي بهانه

هاپيشنهاد

 تأسيسقانون قانون اصالحو دبستاني پيشطور كه ذكر شد، برپايه اساسنامه دوره همان

و مرجع صدور مجوز دبستاني پيش، مدارس غيرانتفاعي يك دوره دوساله بوده شامل

و پرورش است5و4براي كودكان  بنابراين مهدهاي كودك. سال تمام، وزارت آموزش
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و اقدام مغاير، تخلف از قوانينمي ساله را شامل3ماهه تا پايان3تنها كودكان شوند

اد تحول در نظام هاي كلي ابالغي ايج ضمن آنكه با توجه به سياست. شودمي محسوب

و پرورش كشور از سوي مقام معظم رهبري به نظر مي از اين به بعد رسد آموزش

و پرورش در حوزه مهدهاي كودك بايد وارد عمل شود در عين حال. وزارت آموزش

م ثريؤامكانات اين وزارتخانه اجازه پيشبرد امور اجرايي اين مسئوليت را به طرز

امبه. دهد نمي و پرورش منجربهعالوه، ضعف خصوصي شدن كانات در وزارت آموزش

به دبستاني پيشكامل دوره  وها براي خانواده نام ثبتيها نوبه خود افزايش هزينه شده كه

:گرددمي زير ارائه هايلذا بر اين اساس پيشنهاد. را به دنبال داشته است نام ثبتافت

 دبستاني دوره پيشدرخصوص مراكز دولتي.1

و پرورش در راهكار.1-1 بر مبني5-1با توجه به تصريح سند بنيادين آموزش

و نيازمندبه دبستاني پيشتعميم دوره« به» ويژه در مناطق محروم و نيز با عنايت

به»5-3«و»5-2«بندهاي و همچنين با توجه بر تأكيدآن سند برنامه درسي ملي

بهاي بودجه، رديف دبستاني پيشوجود دوره رسمي دوساله  منظور تشكيل مستقلي

و دبستاني پيشدوره  و پرورش با اولويت مناطق محروم توسط وزارت آموزش

و پرورش موظف گردد كه دوره. دوزبانه ايجاد گردد بدين ترتيب وزارت آموزش

يك دبستاني پيش و دوزبانه حداقل به مدت سال براي كودكان را در مناطق محروم

به5سن  و رايگان تشكيل دهدص سال تمام در اين صورت ارائه مجوز. ورت رسمي

ود، تعيين استاندار)دبستاني پيشاساسنامه دوره)4(ماده»1«تبصره( تأسيس فضا

و تهيه راهنماي برنامه) اساسنامه مذكور)6(و بخشي از ماده)5(ماده(تجهيزات 
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و و نيز تعيين صالحيت نيروي انساني و مواد آموزشي نظارت بر حسن درسي

و پرورشيها اجراي فعاليت توسط تماماً) اساسنامه مذكور)6(ماده(ي آموزشي

.گرددمي وزارتخانه مذكور انجام

در.2-1 و پرورش موظف به ارائه خدمات رايگان در ساير مناطق، وزارت آموزش

وزارتخانه مذكور. با مشاركت مردم گردد دبستاني پيشحد توان براي تشكيل دوره 

و نيروي انساني مازاد را در  و تأسيسملزم گردد امكانات خود اعم از فيزيكي

به دبستاني پيشگسترش دوره در. كار بندد دولتي با مشاركت مردم بدين ترتيب

و پرورش مجوز  دهد، موظفميرا دبستاني پيشمراكز تأسيسمناطقي كه آموزش

در اين مراكز، تعيين شهريه. انات خود را نيز در اختيار اين مراكز قرار دهداست امك

و پرورش است همچنين الزم است با توجه به مصوبه مجلس.نيز با وزارت آموزش

و پرورش حداكثر تا مهرماه  تكليف استخدام 1393شوراي اسالمي وزارت آموزش

آنز پيشدبستاني را جهت اشتغال آنان در مراك مربيان پيش دبستاني زير نظر

. وزارتخانه مشخص نمايد

 دبستاني دوره پيش درخصوص مراكز غيردولتي.2

و نظارت بر اين تأسيسخصوصي، ارائه مجوز دبستاني پيشدر مراكز ، سياستگذاري

و پرورش انجام شودساله5و4براي آموزش سنين مراكز . توسط وزارت آموزش

. تمر مانع از انحراف كاركرد اين گونه مراكز شوندو اين وزارت با نظارت مس

و پرورش با اصالح ساختار نظام تصميم در همچنين وزارت آموزش گيري خود

و اين خصوص صدور مجوزهاي الزم، به تسريع فعاليت هاي اين مراكز كمك نمايند
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ماه از تاريخ درخواست صدور مجوز، نظر خود را اعالم4وزارت حداكثر به مدت

به ضمن آنكه. مايدن و ابالغ سياستبا توجه هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش

رسد از اين به بعد وزارت پرورش كشور از سوي مقام معظم رهبري به نظر مي

هم وارد عمل شود و پرورش بايد در حوزه مهدهاي كودك .آموزش

و مĤخذ  منابع

.30/11/1367،و اداره مهدهاي كودك خصوصي تأسيس نامه آيين.1

و پرورش،دبستاني پيشاساسنامه.2 .28/7/1382،شوراي عالي آموزش

.1391،شوراي عالي انقالب فرهنگي،برنامه درسي ملي.3
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در،سايت مركز آمار ايران.10 .5/1392 دسترسي

و پرورش كشورها سياست.11 .1392ابالغيه،ي كلي نظام آموزش

.5/3/1367،مصوب مجلس شوراي اسالمي.»مدارس غيرانتفاعي تأسيسقانون«.12

قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين)17(قانون الحاق دو تبصره به ماده«.13

و حق و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ،»پرورشالتدريسي

.19/7/1391،مصوب مجلس شوراي اسالمي
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