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 Background and Purpose: The quality of the interaction process between the child and the teacher 

considering the sensitivity, ease of effectiveness, stability, and depth of learning of children in this 

period will facilitate the educational process and better achieve the goals of the education system. 

Therefore, the present study aimed to explore and identify the components of the process quality of 

teacher-child interaction in kindergartens in Tehran. 

Method: This research was conducted by qualitative method with the descriptive phenomenological 

approach in 2020. To this end, ten educators for the age group of four to six years in Tehran were 

selected by homogeneous sampling method and eight faculty members were selected through 

snowball purposive sampling that continued until saturation. Data were collected by semi-structured 

interview and then coded and analyzed by Colaizzi’s method. The validity of qualitative data has 

been confirmed using four judgment criteria of Lincoln and Guba, the reliability of qualitative data 

has also been confirmed through test-retest reliability (validity index) and intercoder agreement 

(intra-subject agreement).  

Results: By analyzing the data, 22 sub-themes and 6 main themes were extracted, the main themes 

are: individual characteristics, positive emotional climate, supportiveness, learning opportunities, 

group participation, and behavior management. 

Conclusion: The results of this study showed that educators have a crucial role in providing 

conditions and opportunities for the optimal development of children, that is related to the educator-

children interaction process quality. The implications of the results are discussed in the article.  
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Extended Abstract 

Introduction 
Childhood is the most important and significant period of 

human life for the development of basic and motor skills. Due 

to the considerable speed of development in these ages, 

qualitative caring and appropriate learning experiences are 

considered the basic needs of children in this period (1). 

Therefore, educational policies should be towards designing 

quality learning environments (3). In centers, quality is focused 

on two dimensions of process and outcome. First, they focus on 

the quality of ongoing actions and reactions between educators 

and children, and then they focus on the quality of children's 

developmental status, abilities, disabilities, and behaviors. 

Therefore, by investing in the quality of the interaction process, 

we can expect the outcome (children) to be of good quality (5). 

Several components have been emphasized in reviewing 

research on the educator-children interaction process quality, 

including creating an atmosphere of respect and intimate 

relationships (12, 13), educator presence in children's activities 

(14), planning educational activities tailored to children's 

characteristics (15) Providing appropriate feedback (17) and 

using positive guidance methods in the face of misbehavior (18, 

19). A study by Zarei et al. (21) concluded that individual 

characteristics such as well-groomed, classroom skills with 

patience, flexibility, and kindness have a great impact on the 

quality of interactions and attracting children. The research of 

Layzer and Goodson suggested that the ability to recognize the 

individual needs of children and respond in a positively is an 

effective factor in quality (22). Pianta and Hummer have 

emphasized the role of emotional support through intimate 

relationships with children, and mutual respect in the quality of 

the educator-children interaction process (24). 

Since much study has not been done on the quality of the 

educator-children interaction process in Iran, this study was 

conducted to exploring and identifying the components of the 

educator-children interaction process quality. 

Method   
This qualitative research has been using the phenomenological 

approach. The present study population consisted of kindergarten 

teachers of four to six-year-old children in Tehran in 2020 and 

university faculty members with doctoral degrees in 

psychology and pre-school education. The sampling method of 

educators was purposive sampling based on inclusion criteria 

such as having at least two years of work experience and having 

at least an associate's degree in related fields. Sampling was 

continued until information saturation was reached, with a total 

of 10 interviews. The sample in the faculty section included 

eight faculty members of Allameh Tabatabai University, Shiraz 

University, Shahid Beheshti University, and the University of 

social welfare and Rehabilitation Sciences in the field of pre-

school education who were selected by snowball sampling 

method. Semi-structured interviews were used to collect data. 

The length of the interviews was between 27 and 90 minutes. 

They were digitally recorded with the informed consent of the 

participants. After collecting the required data, Colaizzi’s 

method (28) was used to perform the data analysis process. For 

this purpose, the text of the interviews was carefully studied to 

understand the feelings and experiences of the participants, and 

meaningful and relevant information related to the research 

topic was recorded in code. The codes, which were 

conceptually similar to each other, were categorized and named 

for each category. Then, by merging different classes based on 

common concepts, more general categories were created in the 

form of main and sub-themes. Finally, validation was 

performed by referring to each sample and asking about the 

findings. The validity of qualitative data using four judgment 

criteria of Lincoln and Guba and reliability of qualitative data 

through test-retest reliability (validity index) and intercoder 

agreement (intra-subject agreement) has been confirmed. 

Results 
After analyzing and classifying the data and completing the 

coding step, about 217 initial codes were primarily extracted. 

After deleting and merging some of them, the number of codes 

was reduced to 139. These initial codes were categorized into 

22 sub-themes and six main themes, which are: 

The Main theme 1: Individual characteristics: Individual 

characteristics refer to the components that influence the 

characteristics of the educator as a role model for children and 

his ability to better perform his role. This was the most 

important topic of the research that the educators mentioned 

many times in their interviews, which includes 24 basic codes 

and three sub-themes of the personality characteristics, well-

groomed, and educator’s speaking. 

The main theme 2: positive emotional climate: Emotional 

climate reflects the emotional connection between the educator 

and the child, intimacy, respect, and enjoyment, which includes 

31 basic codes and five sub-themes of eye contact, verbal and 

non-verbal affection, positive emotions, and behaviors, respect 

for the child and active listening. 

The main theme 3: supportiveness: It involves the educator's 

sensitivity and responsiveness to children's emotional needs, 

which facilitates exploration, comfort, and reassurance. This 

theme includes 28 primary codes and four sub-themes of 

responding, encouragement, and affirmation of the child, 

giving children the right to choose and delegate responsibility. 

The main theme 4: learning opportunities: Includes the 

educator's use of educational activities and programs to 

enhance the quality of interactions and enhance higher-level 

thinking skills in children, creativity at work, and the provision 

of feedback that encourages children to learn and engage in 

activities. This theme includes 26 basic codes and four sub-

themes of teaching-learning patterns, facilitation, and 

preparation, creativity at work and quality of feedback. 

The main theme 5: group participation: Includes the role of the 

educator in creating a team spirit, expanding interactions with 

children, and sharing various daily experiences with the child. 

This theme includes 14 basic codes and three sub-themes of 
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educators’ involving at the activities, group activities, and peer 

interaction. 

The main theme 6: behavior management: Includes the ability 

and quality of the coach's action in the redirection of 

misbehavior and using appropriate strategies to prevent 

misconduct. This theme includes 16 primary codes and three 

sub-themes of setting clear behavioral expectations, the 

direction of the misconduct, and justice and non-

discrimination. 

Conclusion 
The results showed that the quality of the child-educator 

interaction process falls within six main themes. The first theme 

was individual characteristics. Because children are easily 

affected by educational environments, the characteristics of the 

educator can lead to better fulfillment of the goals of the 

education system. This finding is consistent with Zarei’s (21) 

research. The second theme was the positive emotional climate. 

Kindergarten is the second most important place after home 

where children spend considerable time in and its prevailing 

situation affects children's personality. This finding is 

consistent with those of prior studies (29,13,12). The third 

theme was supportiveness, which shows the educator's 

sensitivity and responsiveness to children's needs. This finding 

is consistent with the research of Layzer and Goodson (22). The 

fourth theme was learning opportunities. By using quality 

educational models and providing appropriate feedback, 

educators involve children both passively and actively in the 

learning experience. This finding is consistent with Yair's 

research (15). The fifth theme was group participation. 

Findings showed that providing a platform for group activities 

and the presence of an educator in the activities is an important 

factor in the quality of interaction. This finding is consistent 

with Stroet's research (14). Finally, the sixth theme was 

behavior management, which is in line with research by Diaz 

(18) and Sutherland (19), which showed that educators can 

provide growth and learning by setting clear behavioral 

expectations and predicting problem behaviors. In conclusion, 

it can be argued that the early years of childhood are very 

important in relation to the development of basic skills and the 

formation of children's personalities. 

One of the limitations of this research was choosing the 

educators for the age group of four to six years as the research 

sample. Additionally ,this study, like all other qualitative 

studies, was not far from the bias and personal analysis of 

researchers. However, separate coding and coding 

synchronization sessions may have helped solve this problem 

to some extent. Thus, in future research, studies in other age 

groups, as well as the development of quality assessment tools 

for child-educator interaction based on the research findings, 

are suggested. Therefore, we suggest that future researchers 

investigate other age groups and also develop a tool to measure 

the quality of child-educator interaction based on research 

findings. 
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 24/12/1311دریافت شده: 

 22/23/1422پذیرفته شده: 

 31/25/1422منتشر شده: 

کيفيت فرایند تعامل بين کودک و مربي، با توجه به حساااساايت، سااهوپت ایرپذیری، پایداری و عگی یادگيری کودکان در  زمينه و هدف: 

بدین ترتيب هد  این پژوهش وپرورو خواهد شااد. های نظام آموزواین دوران، موجب تسااهيل فرایند آموزو و تحقی هر ه بهتر هد 

 کودک شهر تهران بود. تعامل مربي و کودک در مهدهای های کيفيت فرایندمؤپفهواکاوی و شناسایي 

نفر از مربيان گروه سني  12، انجام شد. بدین منظور 1311آورد پدیدارشاناساي توفايفي در سا  این پژوهش به روو کيفي با روی روش:

داوم برفي و تگيری هدفگندگلوفهنگونهبا  دانشگاهنفر از اعضای هيئت علگي  8گيری متجانس و  هار تا شاش ساا  شهر تهران با روو نگونه

آوری و ساا س با اسااتفاده از روو کلایزی تحليل شااد. سااختاریافته جگ ها از طریی روو مصاااحبه نيگهتا ميزان اشابا،، انتاا  شاادند. داده

یبات( و  یایي بازآزمون )شاااخ های کيفي از طریی پاهای کيفي با اسااتفاده از  هار معيار اضاااوت پينکن و گوبا و پایایي دادهروایي داده

 روو توافی بين دو کدگذار )توافی درون موضوعي( تأیيد شده است.

های فردی، فضای اند از: ویژگيهای افلي عبارتمضگون افلي استاراج شد که مضگون 5مضاگون فرعي و  22ها، با تحليل داده ها:يافته

 روهي، و مدیریت رفتار.های یادگيری، مشارکت گعاطفي مثبت، حگایتگری، فرفت

ان بر ها در جهت تحو  مطلو  کودکساازی شرای  و فرفتمربيان نقش اسااساي در فراه نتایج این پژوهش نشاان داد که گيری: نتيجه

گرفته  های نتایج به دست آمده در مقاپه مورد بحث ارار. استلزامعهده دارند، تحوپي که مرتب  با کيفيت فرایند تعامل کودک با مربي اسات

 است.
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 مقدمه
ترین دوره زناادگي آدمي برای تحو  ترین و شااااااخ کودکي، مه 

اسااات. با توجه به سااارعت اابل ملاحظه  1هاای بنيادی و حرکتيمهاارت

عنوان تحو  در این سنين، مراابت با کيفيت و تجار  یادگيری مناسب به

 2228(. در ساااا  1شاااود )ن در این دوران مطرح مينيازهای مه  کودکا

وپرورو آمریکا در گزارشي اعلام کرد کودکاني که در وزارت آموزو

سااعت در طو  ی  ساا  را  1252اند، نام کردهدبساتاني یبتمراکز پيش

دهد که کودکان بيش از کنند که این آمار نشان ميدر مدرساه س ری مي

ساپي غير از طي روز را در ارتباط با بزرگدرفاد از زمان بيداری در  68

(. این موضااو، 2کنند )به نقل از شااان و در مهدکودک ساا ری ميواپدین

دهنده اهگيت نقش مربيان و این مراکز در مسااير تحو  و یادگيری نشااان

این دوره باید به های آموزشااي برای در نتيجه سااياساات اساات. کودکان

های آموزشاااي با حداکثر مهناهاای یادگيری و برساااگات طراحي محي 

های (. یکي از دغادغاه3تعاامال باا کيفيات منااساااب، متگرکز شاااوناد )

گذاران آموزشي، بررسي دائ  کيفيت آموزشي در پژوهشگران و سياست

این مورد وجود دارد که اگر دبسااتاني اسااتر زیرا اجگاعي در دوره پيش

پرورو در این سااانين از کيفيات پازم برخوردار باشاااد، باعث وآموزو

 (.  4های بعد خواهد شد )بهبود عگلکرد کودکان در سا 

کيفيات در مراکز مراابات، نگهداری و آموزو کودکان سااانين زیر 

يت بر کيف فرایندمتگرکز است. بعد  3برآیندو  2فرایندشش سا ، بر دو بعد 

بين مربيان و کودکان در مرکز، و  هاای در حاا  انجامهاا و واکنشکنش

بر کيفيات وضاااعيات تحو  و تعااپي کودکاان، توانگندی و  برآینادبعاد 

هاا، رفتاارها و هاا و نادانساااتاههاا و تگاایلاات، دانساااتاهنااتواني، گرایش

(. اسااا ينوزا نيز در ارتباااط بااا ميزان 6آوردهااای آنهااا تگرکز دارد )روی

اشاره  4کيفيت فرایند و سااختار دبساتاني به دو بعدهای پيشکيفيت برنامه

های یادگيری، و ها، مواد آموزشااي، فرفااتها، فعاپيتکند. او تعاملمي

 و تعداد کودکان، نساابت فرایندیرمقررات بهداشااتي را تحت عنوان بعد 

عنوان بعد آموزی کاارکناان را باهکودک باه مربي و آموزو، و مهاارت

ترین دوره تحوپي ه اینکه مه (. با توجه ب5کند )بندی ميطبقه سااااختاری

درفد  86های ناستين زندگي است و بيش از مغز و سايسات  عصبي سا 

                                                           
1. Fundamental & movement skills 

2. Process  

3. Outcome 

های کودک در پنج سااا  ناساات زندگي از ذهن، شاااصاايت، و مهارت

ن، سااالوپي آ(، این تحو  فيزیکي مغز و ارتباطات بين3یاابد )پرورو مي

های سا  عاملاتهای هيجاني و ميزان و کيفيت تارتباطي نزدی  با تجربه

ساااهوپت ایرپذیری (. بر این اسااااب، باا توجاه به 7اوپياه کودکي دارد )

مربيان به مانند اشاااام مهگي در  (،8های آموزشااي )کودکان از محي 

شاااوناد کاه کودکان با آنها رواب  اوپيه و تأیيرگذار را در نظر گرفتاه مي

 (.1) کنندشان برارار ميتعاملات روزانه

علي  و تربياات بيش از هر  يز بر تعاااماال معل  و بااا این توضاااي  ت

اسااتوار اساات و عنافااری مانند کتا  و « عامل»عنوان دو به 6آموزدانش

های امکاانات آموزشاااي  ون اگرهایي به دور ی  یا هر دوی این اطب

ه کگذاری بر کيفيت فرایندی (. بنابراین با سااارمایه12گردند )تعاملي مي

اجتگاعي، هيجاني، فيزیکي، و آموزشاااي که  طور مساااتقي  در تعاملاتبه

آیند توان انتظار داشاات برميکنند، کودکان و مربيان در کلاب تجربه مي

 (.  6)کودکان( ه  از کيفيت مطلوبي برخوردار باشند )

های کيفيت هایي که در این موضاااو،، ماهيت مؤپفهبا مرور پژوهش

 اند،  ندینکردهفراینادی تعاامال کودکاان و مربياان در کلااب گزارو 

پذیری مربيان در کار با کودکان مؤپفاه مه  از جگله فااابوری و انعطا 

(، حضااور 13و  12(، ایجاد فضااای تو م با احترام و رواب  فااگيگانه )11)

های ریزی فعااپيت(، برنااماه14هاای کودکاان )مربي در باازی و فعااپيات

دادن فعا  (، گوو 16ها و شرای  کودکان )آموزشاي متناساب با ویژگي

های ( و اساااتفاده از روو17(، ارائه بازخوردهای مناساااب )15)به نقل از 

( تأکيد داشتند. 11و  18راهنگایي مثبت در مواجهه با رفتارهای نادرست )

اند که ارتباط ( نشاااان داده22برای مثا ، نتایج پژوهش پاری و هگکاران )

انب دو سااوی این از ج ایآموز، فاارفاک کنش و واکنش سااادهدانش-معل 

رابطه نيسااات، که تباد  کاملي اسااات و در بساااتری از عوامل مؤیر بر آن 

های خلقي و ماانناد جور رواني اجتگااعي کلااب، جذابيت محتوا، ویژگي

گيرد. واساطگي کلامي و غيرکلامي شکل ميشااصايتي، آراساتگي و بي

که  دادند( نشان 11( و کوپکر )21در پژوهشاي دیگر زارعي و هگکاران )

هاای اجتگااعي، هاااهر هاای فردی ماانناد مهاارت زبااني، مهااارتویژگي

داری هگراه با فاابر و حوفااله، آراسااته، علااه و مهرباني، مهارت کلاب

4. Two dimensions of quality process and structure 

5. Teacher-student interaction 
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پذیری، مهارت حرکتي، اعتگااد به خود و احسااااب مسااائوپيت، انعطا 

برخورد بودن تااأیير زیااادی در کيفياات تعاااملااات و خلقي و خووخوو

  نها دارند.جذ  کودکان به آ
های پژوهش پایزر و گودسااان نشااان دادند که توانایي تشاااي  یافته

گویي به روشااي مثبت، عاملي تأیيرگذار نيازهای فردی کودکان و پاساا 

(. 22رود )های اوپيه کودکي به شاااگار ميدر کيفيت کلي آموزو ساااا 

های کيفيت فرایندی اسااات که شاااامل دیگر مؤپفه، از 1حگاایت عاطفي

رواب  فاااگيگانه و تو م با احترام بين مربي و کودکان بر اسااااب آگاهي 

 عاطفي کودک -مربي از کودکاان و پااسااااگویي باه نيازهای اجتگاعي

( نشاااان دادند که حگایت 24(. نتاایج پژوهش پياانتاا و هامر )23اسااات )

تقابل گو بودن، احترام معاطفي از طریی رواب  فگيگانه با کودکان، پاس 

از اساتقلا  کودک سابب کيفيت تعامل کودک و مربي است.  و حگایت

 2های آموزشي( نيز در پژوهشاي اهگيت  هار و 26هاوز و هگکاران )

را در کيفياات فرایناد تعاااماال کودک و مربي نشاااان دادنااد.  هااار و  

وری، توسااعه مفهوم، کيفيت بازخورد، و مشااارکت آموزشااي شااامل بهره

گرانه هایي با فضاای آموزشي حگایتها اسات. کلابکودکان در فعاپيت

های شاالوغي هسااتند که با حضااور مربي و کودکاني که فعاپانه در مکان

 شوند.طور هدفگند ایجاد ميکنند، بهها مشارکت ميفعاپيت

مبتني بر شاااواهد مطرح شاااده، کيفيت تعامل بين مربي و کودک را 

ب  ان و منتوان جزئي ضاااروری از تجربه کلاب درب برای تگام کودکمي

(. بناابراین بااا 2ای برای ارتقااان نتااایج تحوپي آنهاا در نظر گرفاات )بااپقوه

کيفيت فرایند تعامل مربي وجود اهگيت موضاااو،، مطاپعه  نداني درباره 

و کودک در دوران اوپياه کودکي در ایران انجام نشاااده اساااتر این در 

دگاه ي دیدادن مربيان و بررسحاپي است که پژوهش حاضر با مشااارکت 

کيه بر با تو ادراک آنها از متغير کيفيت تعامل مربي و کودک و هگچنين 

ن است به دنبا  آهای کيفي برای توفاي  عگيی موضو، فلسافه پژوهش

هاای پاازم برای ارتقاان کيفياات کاه باا تادوین یا  اپگوی جاام ، زميناه

، آموزو و بهساااازی، و ارزیااابي خاادمااات مربيااان در محي  آموزشاااي

آنهاا را فراه  کناد. بناابراین هاد  از این مطااپعه، شاااناساااایي  عگلکرد

 مربي است.  -های کيفيت فرایند تعامل کودکمؤپفه

                                                           
1. Emotional support 

2. Instructional frameworks 

 روش
این پژوهش به پحاظ هد  از  :کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت

های هاای بنياادی، باه پحااظ مااهيت و روو از نو، پژوهشنو، پژوهش

انجام شده است. دپيل گزینش  3اسيکيفي، و با استفاده از روو پدیدارشن

شايوه پدیدارشاناساي این است که افراد بهترین مرج  برای توفي  ی  

پدیده با واژگان خودشاان هستند. در واا  پدیدارشناسي به بررسي تجربه 

 ها از این طرییزیساااتاه افراد نسااابات باه ی  پدیده و فه  ماهيت پدیده

پژوهشاااگر باه دنبا  درک عگيی از باا توجاه باه اینکاه  (.25پردازد )مي

هااای تعاااماال کودک و مربي بوده و بااا توجااه بااه ماااهياات روو مؤپفااه

پدیدارشااناسااي، در این بررسااي از شاايوه پژوهش کيفي با روو تحليل 

مربياان مهد »هاای پاازم ه  از دو منب : اپ ( داده. محتوا اساااتفااده شاااد

 به دست آمد. « اعضای هيئت علگي»و  ( « کودک
ساااا   5تا  4در این باش مربيان گروه ساااني  ورد مطااپعاهجاامعاه م

و اعضاااای هيئت علگي در  1311شاااهر تهران در ساااا   مهدهای کودک

شناسي و هگچنين فعا  در وپرورو پيش از دبساتان و روانرشاته آموزو

ها در جامعه انسااااني، وپرورو کودک بود. انتااا  نگونهحوزه آموزو

بر  کنندهبه این معنا که افراد شااارکت گيری هادفگند بوده اسااات.نگوناه

اند و اساب اضاوت مبتني بر مربوط بودن به اهدا  پژوهش انتاا  شده

گيری نيز تا رساايدن به حد اشاابا، اطلاعاتي ادامه یافت. بدین ترتيب نگونه

گيری از نو، هدفگند بود. معيارهای ، نگونهدر باش مربياان مهاد کودک

اشاتن حداال دو سا  سابقه کار با کودکان ( د1ورود به پژوهش شاامل: )

( داشاتن حداال مدرک تحصيلي کارداني در 2ساا ر ) 5تا  4گروه ساني 

 یاری، تربيت مربيشااناسااي، کودکهای مرتب  )مانند رشااته روانرشااته

( علااه و زمان برای انجام مصااااحبه بود. درمجگو، با 3مهادکودک(ر و )

جام انساااختاریافته نيگه احبهنفر در محل کارشااان )مهد کودک( مصاا 12

ي بود برففورت گلوپهگيری بهشاد. در باش اعضای هيئت علگي، نگونه

( حداال پنج سااا  سااابقه 1وارد پژوهش شاادند: )که افراد با سااه شاارط 

( در 2باشند، )وپرورو پيش از دبستان را داشته گروه آموزوتدریس در 

( 3  یا مقاپه باشند، و )وپرورو پيش از دبساتان دارای کتازمينه آموزو

شاااناساااي و هاای رواندارای مادرک دکترای تاصاااصاااي در رشاااتاه

3. Phenomenology 
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نفر از اسااتادان  8وپرورو پيش از دبسااتان باشااند. در مجگو، با آموزو

دانشگاه علامه طباطبایي، دانشگاه شيراز، دانشگاه شهيد بهشتي، و دانشگاه 

 . علوم توانباشي و سلامت اجتگاعي مصاحبه انجام شد

ا ساختاریافته بها از مصااحبه نيگهآوری دادهبرای گردابزار پژوهش: ب( 

ها به دپيل اسااتفاده شااد. این نو، مصاااحبه 1آورد اکتشااافيتأکيد بر روی

های کيفي، مناساااب هساااتند پذیری و عگيی بودن برای پژوهشانعطاا 

ژوهش، پ پيشااينه(. فرم راهنگای مصاااحبه بر مبنای نظر متاصااصااان و 27)

و روایي فاوری آن مورد بررسي و تأیيد ارار گرفت و با استاراج تنظي  

افته ساختاریهای متناسب با اهدا  پژوهش، فرم نهایي مصاحبه نيگهساؤا 

تعامل مربي با های کلي درباره ها با ساااوا تدوین شاااد. سااا س مصااااحبه

های ها نيز متناساااب با پاسااا کودک شااارو، و در حين انجام مصااااحبه

ن مگک»های موشکافانه مانند: ن ساعي شاد با طرح سؤا شاوندگامصااحبه

في ، اطلاعات کا«اساات با ذکر ی  تجربه عيني منظورتان را شاارح دهيد 

کوشاايد با  کنندهآوری شااود. در ضااگن مصاااحبهو مناسااب، تهيه و جگ 

دهي و ها، از جهتاساتفاده از روو توجه بدون اضااوت در طي مصاحبه

 12تا  27ها بين زد. مدت زمان مصاااحبهشااوندگان ب رهيهدایت مصاااحبه

ان، کنندگدايقه بود که با رضااایت آگاهانه مشااارکت 44دايقه با ميانگين 

 شدند.فورت دیجيتاپي ضب  ها بهمصاحبه

بعد از کسااب مجوزهای پازم از سااازمان بهزیسااتي، در ج( روش اجرا: 

فااورت حضااوری به مهدهای ها بهمرحله ناساات برای انجام مصاااحبه

مراجعه شاااد و افراد نگونه به شااارح ارائه شاااده در باش روو  ودکک

انتااا  شااادناد. در مرحلاه بعد پس از هگاهنگي با پنج نفر از اساااتادان 

احبه فورت تلفني مصفورت حضوری در محل دانشگاه و با سه نفر بهبه

انجام شااد. پازم به ذکر اساات که رعایت نکات اخلااي در این پژوهش به 

کنندگان کساب شد. رضایت و رضاایت آگاهانه شارکتدات اجرا شاد 

کنندگان درباره اهدا  کلي پژوهش، آگااهانه شاااامل آگاهي شااارکت

کنندگان، حی خروج از پژوهش و رازداری، حری  خصااوفااي شاارکت

های مورد نياز، جهت انجام آوری دادهضاااب  مصااااحبه بود. پس از جگ 

تلفي های مافاده شد. رووها از روو تحليل محتوا استفرایند تحليل داده

ی اهفت مرحله برای تحليل محتوا وجود دارد که در این پژوهش از روو

جهت ها ( اسااتفاده شااده اسااتر به این منظور، متن مصاااحبه28) 2کلایزی

کنندگان به دات مطاپعه و اطلاعات درک احسااااب و تجاار  شااارکت

ایي کده فاورت کد یادداشات شد.بامعنا و مرتب  با موضاو، پژوهش به

ای در آمد و فورت طبقهکه به پحاظ مفهومي با یکدیگر مشابه بودند، به

برای هر طبقه نامي در نظر گرفته شاااد. سااا س با ادغام طبقات ماتل  بر 

ج و در نهایت، نتایتری ایجاد شد های کلياسااب مفاهي  مشاترک، دسته

در  وفااورت توفااي  کاملي از پدیده مورد مطاپعه با ه  ترکيب شااد به

 3دهي شد. در پایان، اعتبارباشيهای افلي و فرعي سازمانااپب مضگون

ن ها انجام شاااد. به ایها با ارجا، به هر نگونه و پرسااايدن درباره یافتهیافته

کد اوپيه استاراج شد و پس از حذ  و ادغام  217ترتيب در ابتدا حدود 

مضاااگون  22در  تقليل یافت. این کدهای اوپيه کد 131برخي از آنها، به 

بندی شد. برای تسهيل فرایند کدگذاری، مضاگون افالي دسته 5فرعي و 

 استفاده شد.  4کيودا مکسافزار نرم 22نساه از 

پژوهش از معياارهاای  هارگانه  6جهات حصاااو  اطگيناان از روایي

: 6( اابليت اعتبار1) ( اسااتفاده و اادامات زیر انجام شااد:21پينکن و گوبا )

( 2کنندگان بررساي شد. )ها از طریی مشاارکتمصااحبهفاحت گزارو 

ای هها و یافتهها، روو: از طریی مرور و بازبيني دايی داده7اابليت اطگينان

های پژوهش توساا  : یافته8( تأیيدپذیری3مربوط به پژوهش انجام شااد. )

( 4ی  پژوهشاااگر متاصااا  دیگر بررساااي و مورد تأیيد ارار گرفت. )

طور کااماال توفاااي  شاااد تااا دیگر اینااد پژوهش بااه: فر9پااذیریانتقاا 

ضاااوت های دیگر اها در مواعيتپژوهشااگران بتوانند درباره کاربرد یافته

های کيفي، از روو پایایي داده 12کنناد. هگچنين جهات بررساااي اعتباار

بااازآزمون )شاااااخ  یبااات( و روو توافی بين دو کاادگااذار )توافی 

به دست آمد این  72/2و  78/2موضاوعي( استفاده شد که به ترتيب درون

 شاخ  و در هر دو مورد تأیيد شد.

 

                                                           
1. Exploratory approach 

2. Colaizzi’s seven step method 

3. Accreditation 

4. MAXQDA 

5. Validity 

6. Credibility 

7. Consistency or dependability 

8. Confirmability 

9. Transferability 

10. Reliability 
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 هايافته
قایسااه یکدیگر مها، با های حافاال از تحليل کيفي دادهاین باش یافتهدر 

( به دست 1مضگون فرعي )جدو   22مضاگون افالي و  5و تلفيی شاد و 

 ند. اآمد که در ادامه ارائه شده

 

 

 مضامين اصلی و مضامين فرعی مؤلفه کيفيت فرايند تعامل مربی و کودك :1جدول 

 مضامين فرعی مضامين اصلی مضامين فرعی مضامين اصلی

های فردیویژگي  

 آراستگي

 های یادگيریفرفت

 یادگيری-اپگوهای یاددهي

 سازیتسهيل و آماده های شاصيتيویژگي

 خلاايت در کار کلام مربي

 مثبتفضای عاطفي 

 بازخورد کيفيت 

   ارتباط  شگي

 محبت کلامي و غيرکلامي

 مشارکت گروهي

 فعاپيت گروهيانجام 

 تعاملات کودکان با یکدیگر عواط  و رفتار مثبت

 هامشارکت مربي در فعاپيت احترام به شاصيت کودک

   گوو کردن فعا 

 

 مدیریت رفتار

 انتظارات روشن رفتاری

 گریحگایت

 هدایت رفتار نادرست پاساگو بودن

 عداپت و عدم تبعيض تشویی و تأیيد

   دادن حی انتاا 

 واگذاری مسئوپيت

 

 های فردی : ويژگی1مضمون اصلی 

هایي اشاااره دارد که بر خصااوفاايات مربي های فردی به مؤپفهویژگي

عنوان اپگوی کودک و توانگناادی وی در اجرای بهتر نقش خویش بااه

ترین مضگون پژوهش بود که مربيان به ایرگذار است. این مضگون مه 

کردند که دربردارنده آن اشااااره ميهای خود به دفعاات در مصااااحبه

های شاااصاايتي، و کلام مربي اساات که از دیدگاه آراسااتگي، ویژگي

 مربيان نقش مهگي در تعامل با کودک دارد. 

این مضاگون دربردارنده پنج کد اوپيهر ( آراستگی: 1مضممون فرعی 

بودن، راحات بودن پبااب، شااااد بودن رناا   پووبوی خوو، خوو

 پباب، و پوشش تگيز است. 

کودک ارتبااط را او  از هااهر مربي دریاافت »: 2مربي شاااگااره 
کند. هاهر مربي خيلي تأیير دارد که بچه جذ  مربي بشه. مربي باید مي

مه   ها خيليبو باشه. برای بچهرو باشاه حتي خوومرتب باشاه، خوو
 «. تگيز و شاد به تن داشته باشداست که مربي پباب 

این مضگون دربردارنده ده های شخصيتی: ( ويژگی2مضمون فرعی 

طبعي، واکنش کاد اوپياهر انعطا  داشاااتن، رازداری، مهرباني، شاااو 

هااا، نکردن بچااه مناااسااااب بااه خطااای کودک، فااابوری، اضاااااوت

 رویي، ااطعيت در رفتار، و مهار هيجانات است. خوو

خواد.  ون باید ی  کار با کودک فاابوری مي»: 1مربي شااگاره 
های ماتل  آموزو بدهدر یعني شعرو را بگوید، موضو، را در ااپب

 «. او را بگوید. این نياز به تکرار داردبازیش را بکند و اصه

این مضااگون دربردارنده نه کد اوپيهر ( کلام مربی: 3مضمممون فرعی 

ير مناسااب تن فاادا، پحن نشااين، شاااد و پرانرژی، تغيفاادای آرام و د 

شااود، پحن مهربان و سااا  فااحبت ميبدون جدیتي که با ی  بزرگ

فگيگي، کلام سليس و روان، کلگات ساده با جگلات کوتاه، استفاده از 

هااای گفتاااری کااارگيری غل واژگااان کودک در گفتگو، و عاادم بااه

 کودک در گفتگو است. 
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های کودک ل در محتوای کلام ه  نباید غ: »1کارشااناب شااگاره 
و واپدینشاااان هگان « خلروب»گفات: را تکرار کرد. مثلااک کودکي مي

بردند باعث شااد کودک در اشاتباه را در فااحبت با کودک به کار مي
 «. ساپي نيز به خروب، خلروب بگویدبزرگ

 : فضای عاطفی مثبت2مضمون اصلی 
باد  تدهنده پيوند عاطفي بين مربي و کودکان، و فضای عاطفي بازتا 

فاااگيگيات، احترام و شاااادمااني در ارتبااطات اسااات. این مضاااگون 

 دربردارنده پنج مضگون فرعي است.

این مضاگون دربردارنده سه کد ( ارتباط چشممی: 1مضممون فرعی 

اوپياهر در ااامات کودکاان ارارگرفتن، حاپت بدني مربي و کودک در 

 مقابل یکدیگر، و براراری ارتباط  شگي با کودک است. 

اگر از باپا با کودک فحبت بکنيد خب بچه ادو : »5شگاره مربي 
کوتاه است باید سرو را باپا بگيرد خب شاید نتواند و یا دوست نداشته 

نشااين  و تگاب  شااگي با آنها برارار باشااد. برای هگين کنارشااان مي
 «.  کن مي

این مضاااگون ( محبمت غيرکلمامی و کلمامی: 2مضمممون فرعی 

ر نوازو کردن، در آغوو گرفتن، بوسااايدن، دربردارناده ناه کاد اوپيه

تگاب بدني )مثل مرتب کردن مو و پباب کودک(، اسااتفاده از کلگات 

با بار معنایي دوسااات داشاااتن )عزیزم(، کاربرد کلگه جان در انتهای نام 

کودک، فاادا کردن کودک با نام کو  ، اسااتفاده از جگلاتي برای 

ا گفتگو تو م ب بياان اهگيت سااالامت کودک )مواهب دساااتت باو( و

 عطوفت است. 

کند و اساا  ها را سااری  حفم ميمربي که اساا  بچه: »2مربي شااگاره 
ها رد بچهبگوید و دنباپه اس  کودکان ی  ففت بکار ميکودکان را مي

 «. آنها را خيلي دوست دارند

این مضااگون دربردارنده ( عواطف و رفتار مثبت: 3مضمممون فرعی 

اری از خشاااونات، انجاام کار با پذت، پر  هاار کاد اوپياهر رفتااری عا

 های تهدیدآميزاست. وجوو و فعا  بودن، و عدم استفاده از واژهجنب

ی  اتفااي دیروز در مهد افتاد کودک توا  نداشت : »1مربي شگاره 
که من دعوایش کن . این کودک یکي از دوستانش را هل داد که سرو 

م داد زدم  را این کار و باه پباه ميز خورد. من  ون خيلي ترساااياده بود
 «. کردی  هگين اخگي که کردم به پدرو گفته بود

این مضاااگون ( احترام به شممخصمميت کودك: 4مضمممون فرعی 

پرسي گرم هنگام ورود کودک، دربردارنده نه کد اوپيهر سالام و احوا 

خطا  کودک با ضاگير شگا، خطا  کودک با ففات زیبا یا پفم آاا 

هاای مؤدباانه، خداحافظي و بدراه کودک، هو خاان ، اساااتفااده از واژ

احترام به خواسته کودک، اجازه گرفتن برای ورود در فعاپيت کودک، 

احترام باه آیاار و کاارهاای کودک و عادم دخااپات هنگاام انجام کار 

 توس  کودک است. 

اگر  يزی از کودک باواه . مثلاااک ميگ  پطفاااک : »4مربي شاااگاااره 
ي داد، ميگ  مرسي پسرم که این رو به من بازی رو به من بده واتاسبا 

 «. کنهدادی. دفعه بعد او ه  از من تشکر مي

این مضاگون دربردارنده شش ( گوش کردن فعال: 6مضمون فرعی 

های های کودک، واکنش به فاااحبتکاد اوپياهر توجاه باه فاااحبت

های کودک، کودک )مثال تکاان دادن سااار(، ساااؤا  کردن از گفتاه

های کودک، انعکاب احسااسات کودک، و اط  نکردن انعکاب گفته

 فحبت کودک است. 

های کودک گوو کرد و دات به فااحبتباید به: »7مربي شااگاره 
واکنش مناسب نشان داد. مثل گفتن آهان متوجه شدم. واتي با حوفله 

 «. شونددی  بيشتر به ما نزدی  ميبه حرفشون گوو مي

 گری: حمايت3مضمون اصلی 

حسااااسااايت و پاسااااگویي مربي به نيازهای  گری دربرگيرندهحگایت

ن است که موجب تسهيل کاوشگری، آسایش و اطگينان عاطفي کودکا

شااود. این مضااگون دربردارنده  هار مضااگون فرعي خاطر کودکان مي

 است. 

این مضاگون دربردارنده یازده کد گو بودن: ( پاسخ1مضمون فرعی 

موا  به نياز کودک، مراابت مساائوپانه، توجه به خواسااته اوپيهر پاسا  به

ای فيزیوپوژی  کودک )مثل تغذیه و کودک، حسااااب بودن به نيازه

 هایخوا (، مراابت از کودک در مقابل خطرات، پاس  دادن به سؤا 

کودکان، درک و پذیرو احسااسات کودک، تشویی کودکان به ابراز 

احسااااساااات، فراه  کردن زميناه آرامش کودک، درک معنای پنهان 

 حر  کودک، و نگاه به دنيا از دریچه نگاه کودک است. 

کودک باید توجه را از طر  مربي دریافت بکند. : »3شگاره  مربي
د آورنميکنند و فاااب  ميمثلااک کودکي را واپادینش از خوا  بيادار 
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عنوان مهادکودک. خاب این کودک وااعااک نيااز دارد باواباد و من به
 «. مربي باید درکش بکن 

این مضگون دربردارنده ( تشويق و تأييد کودك: 2مضممون فرعی 

طور کد اوپيهر تشاویی مشاا  و بلافافله، تحسين آنچه کودک بهده 

واا  انجام داده اساات )آفرین  ه کاردسااتي درساات کردی(، تحسااين 

به  ه غذایي درسااات طور واا  انجام نداده اسااات )بهآنچه کودک به

کردی(، اسااتفاده از کلگات غيرتحساايني اما با بار معنایي تحساايني ) ه 

(، تأیيد آیار و توپيدات کودکان، تشویی مویي درسات کرده دخترمون

پيشارفت و تلاو کودک، تشاویی هيجانات مثبت، تشویی و حگایت از 

 رفتار مثبت کودک و توجه و تأکيد بر فرایند کار است. 

د گذارنمربياني که خاطره خوو برای کودکان مي: »2مربي شگاره 
کرار یشاااان تگویند، براکنه را بهش ميمثلااک هر کاار خوبي که بچه مي

 «. گویندکنن و آفرین ميکنن، مرور ميمي
این مضگون دربردارنده  هار ( دادن حق انتخاب: 3مضمون فرعی 

کاد اوپياهر درنظرگرفتن نظرات کودکاان برای انتاا  بازی و فعاپيت، 

آزادی عگل کودک در نحوه انجام فعاپيت و انتاا  وساااایل، انتاا  

، و حی انتاا  کودک از بين آیاار توسااا  خود کودک برای نگایش

  ند برنامه و فعاپيت کلاسي است. 

خواهي  اصه بگویي  اصه را با شگا مثلاک ما امروز مي: »8مربي شگاره 
بگ  یااا من خودم بگ .  نااد موضاااو، را از اباال انتاااا  کردم. حی 

 «. ندکنده  که یکي را انتاا  انتاا  از بين آنها را به کودکان مي

این مضاگون دربردارنده سه ( واگذاری مسئوليت: 4مضممون فرعی 

، س ردن شاانکد اوپيهر دادن مسائوپيت به تگام کودکان با توجه ویژگي

 وهای  مشا  به کودک، و ایجاد حس ارزشگندی است. 

های کو کي توان مساائوپيتبه کودکان مي: »7کارشااناب شااگاره 
داد اااعادتاک باید به هگه کودکان مسااائوپيت بدهي  نه اینکه به  ند نفر 

 «. بدهي  و به برخي ندهي 

  های يادگيری: فرصت4مضمون اصلی 
منظور های آموزشاااي بهها و برنامهمربي از فعاپيت دربرگيرنده اساااتفاده

های ساااط  باپاتر اندیشاااه در عااملات و تقویت مهارتارتقاا کيفيات ت

بازخوردهایي که موجب یادگيری  ارائه کودکاان، و خلاايت در کار و

شاااود. این مضاااگون دربردارنده و ترغيب کودکان به انجام فعاپيت مي

  هار مضگون فرعي است. 

این مضاااگون يادگيری: -( الگوهمای يماددهی1مضمممون فرعی 

های فردی، وپياهر توجاه باه توانایي و تفاوتدربردارناده هشااات کاد ا

های ها بر اسااااب ویژگي و علایی کودک، برنامهریزی فعااپيتبرنااماه

و  های کش ها، ایجاد فرفتروزانه مشاا ، توازن بين انوا، فعاپيت

ها، مدیریت زمان، و های فرهنگي در برنامهجساااتجو، انعکااب تفااوت

 ها است. ها و فعاپيتتنو، برنامه

ها رو شاااوند برنامهها واتي وارد کلاب ميبچاه: »4ربي شاااگااره م
خواهي  انجاام بادی  مثلااک دعااا گ  کاه  اه کاارهااایي ميبراشاااون مي

هایي که داری  رو براشاااون کني ر یعني کارميخوني  و بعد ورزو مي
 «. دمتوضي  مي

این مضگون دربردارنده سمازی: ( تسمييل و آماده2مضممون فرعی 

شااش کد اوپيهر آماده کردن کلاب برای شاارو، فعاپيت و بازی، آماده 

کردن ابزار و وساایل، در دساترب بودن وسایل، راحتي در دسترسي به 

وساایل بدون کگ  مربي، آزادی در برداشتن وسایل مورد نياز و تنو، 

 تجهيزات و وسایل آموزشي است. 

باز در مهدکودک وجود داشته باشد. های افساه: »12مربي شاگاره 
تونه ابزار رو برداره نيازهای مادی برطر  بشااه دونه که ميکودک مي

خواد خواد مثلاااک پوبيااا ميده و  يزی ميمثلاااک اگر پروژه داره انجااام مي
 «. تونه بره از باش آش زخانه پوبيا برداردمي

پنج کد  این مضگون دربردارنده( خلاقيت در کار: 3مضممون فرعی 

اوپياهر پيادا کردن تشااااباه بين علاایی کودک و مربي، توجه به زندگي 

های ها، خلاايت در اساااتفاده از فرفاااتریزیوااعي کودکان در برنامه

هاای جاذا  و خلااااانه در کار و فراه  غيرمنتظره، اساااتفااده از روو

 کردن محي  برای حل مسئله است. 

وحشي رو داشتي  یه گاو آموزو حيوانات اهلي و : »7مربي شگاره 
 ها وارد کلاب شدند خيليدرست کردم برای شير دوشيدن و واتي بچه

 «. شوق و ذوق داشتند

این مضااگون دربردارنده هفت ( کيفيت بازخورد: 4مضمممون فرعی 

موا ، ارائااه کاد اوپيااهر تنو، در ارائااه بااازخورد، بااازخورد ساااری  و بااه

ک از بااازخورد، فاااورت خااام نااه کلي، آگاااهي کودبااازخورد بااه
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باازخورد باه معااني آیار کودکان، توضاااي  دايی در مورد کيفيت کار 

 ت  کودکان، و گفتگوهای رفت و برگشتي است. ت 

بازخورد باید ساااری  باشاااد  ون بازخوردهای : »7مربي شاااگاره 
دیرهنگام ارزو ندارد. دوم اینکه کودک ه  باید متوجه بازخورد بشه 

 . «ق  ما خودمان متوجه بازخورد باشي یعني این طوری نباشه که ف

 : مشارکت گروهی6مضمون اصلی 

دربرگيرنااده نقش مربي در ایجاااد روحيااه کااار گروهي، گساااترو  

تعاملات بين کودکان و یاری دادن و سااهي  شاادن در تجربيات ماتل  

روزمره با کودک اساات. این مضااگون دربردارنده سااه مضااگون فرعي 

 است.

این مضااگون دربردارنده ( انجام فعاليت گروهی: 1مضمممون فرعی 

به  های گروهي، احساااب تعلیپنج کد اوپيهر فراه  کردن بسااتر فعاپيت

  تها، توجه به ت گروه، مشاااارکات فعاا  هگاه کودکان در فعاپيت

 جای راابت است. کودکان در گروه و توسعه مشارکت به

کن  ميه  کار فردی رو سعي من ه  کار گروهي و : »1مربي شگاره 
کن  انجام بدم. کودکي که دوسات دارد هگش کار فردی بکند سعي مي

وارد گروهش کن  و اون کاری رو که دوست داره در گروه انجام بدهد 
 «. ای داردتا بفهگد در گروه بودن  ه تجربه

این مضاااگون : تعماملمات کودکمان با يکديگر (2مضمممون فرعی 

اوپيهر تعامل کودکان با یکدیگر، هگکاری و رابطه دربردارنده ساااه کد 

 دوستانه بين کودکان و انتاا  هگبازی است. 

ها با ه  خيلي توی تعامل مربي و کودک تعامل بچه: »7مربي شگاره 
ه ها با ه  اوی بشااه کمهگه یعني باید شاارایطي فراه  بشااه که تعامل بچه

 «. ته باشدبا ت  تکشون داش ایمربي بتونه تعامل سازنده

این مضاااگون : مشممارکمت مربی در فعماليت (3مضمممون فرعی 

دربردارناده شاااش کاد اوپيهر نشاااساااتن در کنار کودکان، هگراهي با 

زمان فعاپيت توس  مربي در کنار کودک جهت انجام کارها، انجام ه 

کودک، خنده و شاادی با کودک سار موضوعات ماتل  و کو  ، 

ی  هگراه و ورود به دنيای مطلو  عنوان شاارکت در بازی کودکان به

 کودک است. 

های کودکان خيلي معاني دارند. ما اکثراک فکر بازی: »2مربي شاااگاره 
تر توی این بازی حضاااور داشاااته عنوان ی  بزرگکني  کاه باید بهمي

ون رو شود که ما خودمکه تعامل این ميباشي ، مراابت بکني  در فورتي
 «. ها بازی کني هگراه بچه باشي از بازی کودک بدوني  و

 : مديريت رفتار5مضمون اصلی 

دربرگيرناده تواناایي و کيفيات ااادام مربي در هادایات مجادد رفتار و 

اساتفاده از راهبردهای مناساب برای جلوگيری از رفتارهای منفي است. 

 این مضگون دربردارنده سه مضگون فرعي است. 

این مضگون دربردارنده ( انتظارات روشن رفتاری: 1مضمون فرعی 

 هار کد اوپيهر تعيين انتظارات روشااان رفتاری، تکرار اوانين رفتاری، 

مشاااارکت کودکان در تعيين اوانين روشااان رفتاری، و یبات انتظارات 

 رفتاری است. 

رعایت اوانين مه  است برای نگونه ابل از خوراکي : »4مربي شگاره 
هااا توی حر  خوردن دساااتشاااون را بشاااورنااد. یااا بعضاااي از بچااه

شاانوم. پس هرکي باواد حر  گوی  من فاادا نگيپرند، ميهگدیگرمي
 «. بزنه باید دستش را باپا ببرد

این مضاگون دربردارنده ( هدايت رفتار نادرست: 2مضممون فرعی 

ها و آفرین، اسااتفاده از راهنگایبيني رفتار مشااکلشااش کد اوپيهر پيش

کارگيری جگلات سااات، بههاای مثبات، هادایات مؤیر رفتار نادرروو

ها، و عدم غيرمساااتقي  برای هدایت رفتار، ک  کردن انتظار بين فعاپيت

 استفاده از تهدید و تنبيه برای مهار کودک است. 

بافت رفتاری کودک رو در نظر بگيره  ون هر : »3کارشناب شگاره 
کند باید گيرد مثلاک کودک ی  رفتاری ميرفتاری تو یه بافت شاااکل مي

ه روز گذشاااته  ه اتفااي افتاده اسااات در خانه، محله. تا بتونه رفتار ببينا
 «. درستي تفسير نگایدکودک را به

این مضااگون دربردارنده ( عدالت و عدم تبعيض: 3مضمممون فرعی 

ودکان، ت  کت  کودکان، نگاه به ت شاااش کد اوپيهر توجه به ت 

ان و زب عادم تبعيض حتي در نگااه به کودک، عدم تفاوت از نظر سااار

ايافه، عدم تفاوت بين دختر و پسااار، عدم مقایساااه کودکان با یکدیگر 

 است. 

ذارم. خوشگل بودنشان یا دختر و ها فرق نگيبين بچه: »6مربي شگاره 
 «.  بينکند هگه رو در ی  سط  ميپسر بودنشان برای من فراي نگي

 



 ارانو هگکي ونيآغگ گايپراه نهيسک                                                                                                      کودک–کيفيت فرایند تعامل مربي یهامؤپفهو شناسایي  یواکاو 

73 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

8
ره 
گا
 ش
،

2 ،
ان
ست
تاب

 
14
22

 

  

 گيریبحث و نتيجه
فيت های کيآورد پدیدارشناسي به شناسایي مؤپفهپژوهش حاضار با روی

ها به پيدایش شاااش فرایناد تعاامال کودک و مربي پرداخت. تحليل داده

ها پرداخته مضااگون افاالي منجر شااد که در ادامه به تبيين این مضااگون

 خواهد شد. 

های فردی اشاااره توان به ویژگياز مضااامين افاالي این پژوهش مي

ننده در کاین مضااگون مورد تأکيد بيشااتر مربيان و اسااتادان شاارکت. کرد

هااای هااای فرعي آراساااتگي، ویژگيمضاااگونپژوهش بود و شاااااماال 

ها عل مه  برای م ایهای فردی مقوپهویژگي. شاصيتي، و کلام مربي بود

شاود، اما توجه به این موضو، در دوران در هر دوره تحصايلي الگداد مي

اسااتر یکي حساااساايت و سااهوپت  دو جنبه اابل تأملاوپيه کودکي از 

هاای آموزشاااي و دیگری پایداری و عگی ایرپاذیری کودکاان از محي 

آنها در این سانين استر یعني یادگيری اوپيه زمينه مناسبي برای یادگيری 

(. از آن جایي که مربي 8کنند )کساااب تجار  بعدی کودکان فراه  مي

کناد، بادون تردید يادی ایفاا ميدر تحقی اهادا  آموزشاااي نقشاااي کل

تواند موجب تساااهيل فرایند آموزو و ها، عگلکرد و کلام وی ميویژگي

های این وپرورو شاااود. یافتههای نظام آموزوتحقی هر اه بهتر هاد 

( هگسو 21( و زارعي )22(، پاری )11پژوهش با شواهد پژوهشي کوپکر )

، ری، فاابوری، کلامپذیهای فردی نظير انعطا اساات که اهگيت ویژگي

را در کيفياات تعاااماال مربي و کودک نشاااان  هاااهر، و آراساااتگي مربي

ای مه  و عنوان مقوپههای غربي بهآراسااتگي در پژوهش. اگر ه دهدمي

مستقل کگتر مورد تأکيد ارار گرفته اسااات، وپي از نگاه فرهنگي و بافتي 

 .  در جامعه ما به آن پرداخته شده است

 مضگون فضای عاطفي مثبت در کيفيتش حاضر، یافته دیگر پژوه

تعاامال مربي و کودک بود. باا توجاه به اینکه مهدکودک پس از خانه 

ترین مکاني اسااات که کودکان بيشاااترین زمان را در آنجا سااا ری مه 

کنند و جور حاک  بر آن بر تجار ، یادگيری، و شااصيت کودکان مي

ن دادند که براراری های پژوهش حاضاار نشااایافته(. 2ایرگذار اساات )

رواب  گرم و فاااگيگي تو م باا احترام در اااپاب رفتارهایي نظير پباند 

ها از طریی نوازو زدن، گوو دادن فعا ، انتقا  احساااااسات و هيجان

کردن، در آغوو گرفتن، براراری ارتباااط  شاااگي و وارد شااادن در 

ضااای گيری فی  با کودکان ساابب شااکلبهبسااياری از تعاملات ی 

روابطي  کند تاشاود. فضای عاطفي به مربي کگ  ميي مثبت ميعاطف

های پژوهش حاضاار با اسااتوار و حگایتي با کودکان شااکل دهد. یافته

(، کانلي 13)(، فيشر و هگکاران 12نتایج پژوهش استروسکي و یون  )

هگساو اسات. آنها به این نتيجه رسيدند مربيان ( 24( و پيانتا و هامر )23)

ای برای هگکاری کودکان با یکدیگر و گيری فاااگيگانهباید محي  یاد

رو بودن، ارتباط هگکااری باا مربي، از طریی رفتاارهایي هگچون خوو

آميز فراه  کنند. طبعي، و رفتارهای احترام شاااگي با کودک، شاااو 

کنند، زیرا واتي مربياان باا کودکاان با احترام و فاااگيگيت برخورد مي

هایشان کنند. رفتارسوی آنها دریافت مياحترام و پباندهای بيشتری از 

توانند ارتباطات مؤیری با دیگران برارار کنند. نتيجه شااود و ميبهتر مي

فااورت ( نيز نشااان داد هنگامي که به15پژوهش م  پارنن )به نقل از 

دهي ، در مقاااباال احساااااسااااات و فعااا  بااه کودکااان گوو فرا مي

، و پذیرو خود را به آنان کني هاایشاااان باا احترام برخورد ميتواناایي

تي های مثبیافته و خودپنداشتدهي ، حرمت خود آنها افزایشنشاان مي

 از خود خواهند داشت.

گری در هاای پژوهش حاضااار، نقش مؤپفه حگایتاز دیگر یاافتاه

امل گری شاکيفيت تعامل مربي و کودک بود. مضاگون افالي حگایت

یيد کودک، دادن حی گو بودن، تشااویی و تأپاساا  های فرعيمضااگون

اضر های پژوهش حانتاا  و واگذاری مسئوپيت به کودکان بود. یافته

گر، نسبت به تگامي نيازهای کودکان حساب نشاان دادند مربي حگایت

د و هگراه کنگو اسات، پيشرفت و تلاو کودکان را تشویی ميو پاسا 

 ایهایي برو فرفااات با واگذاری مسااائوپيت به کودکان، حی انتاا 

کند. ها درباره تکاپي  نيز فراه  ميابراز احساااسااات، افکار، و دیدگاه

( هگسو 22های پژوهش حاضار با نتایج پژوهش پایزر و گودساان )یافته

است. آنها به این نتيجه رسيدند که رفتار و نحوه تعامل مربي با کودکان 

ی اها بر اساب ویژگي کودکان، توجه به نيازهو نحوه پيکربندی فعاپيت

 های رفتاری ی  مربيکودکان و حگایت از اساااتقلا  کودکان از جنبه

گر هساااتند و از عوامل افااالي و مه  در تجربيات کودکان به حگایت

 روند. شگار مي

های این پژوهش بود. های یادگيری از دیگر یافتهمضاااگون فرفااات

های فرعي اپگوهای مضگونهای یادگيری شامل مضاگون افالي فرفات

ساااازی، خلاايت در کار، و کيفيت یاادگيری، تساااهيل و آماده-یااددهي
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های پژوهش حاضااار با نتایج پژوهش هاوز و هگکاران بازخورد بود. یافته

های ها و برنامه( هگسااو اساات. آنها به این نتيجه رساايدند که فعاپيت26)

آموزشي زماني بهترین عگلکرد را در ارتقا کيفيت تعامل مربي و کودک 

ب کنند که بر اسااااها را برای یادگيری فراه  ميرین فرفاااتدارند و بهت

های جذا  و خلااانه در ویژگي و علاایی کودک، باا اساااتفااده از روو

ها و ارائه بازخوردهای مناسب و به موا  به فعاپيت کودکان است. فعاپيت

( و پایزر و 16هاای پژوهش حااضااار با نتایج پژوهش یير )هگچنين یاافتاه

سااو اساات. آنها در پژوهش خود به این نتيجه دساات ( هگ22گودسااان )

ری های با کيفيت توجه بيشاااتری به یادگيیاافتناد کاه کودکان در کلاب

ها ارتباط مساااتقيگي با یادگيری آنها دارد. دارناد و این کلابمباذو  مي

های مند به فعاپيتبرای یادگيری، پازم اسااات که از نظر احسااااساااي علااه

شند. هرگاه مربيان اپگوهای آموزشي باکيفيت را فراه  شاده برای آنها با

کار گيرند، و برای بسااا  و گساااترو یادگيری کودکان بازخوردهای به

ت فااورفااورت منفعل، که بهدهند، کودکان نه تنها بهمناسااب ارائه مي

 کنند. فعاپانه نيز در تجربه یادگيری شرکت مي

بود.  های پژوهش حاضاار مضااگون مشاااارکت گروهياز دیگر یافته

های سااازی بسااتر فعاپيتهای پژوهش حاضاار نشااان دادند که فراه یافته

هاا، توجه به گروهي، مشاااارکات دادن فعاا  هگاه کودکاان در فعااپيات

جای راابت، ایجاد تا  کودکاان در گروه، توساااعه مشاااارکت بهتا 

های تعامل کودکان با یکدیگر و حضور و هگراهي مربي با کودک زمينه

هاا نقش مهگي در کيفيت تعامل مربي و کودک فعااپيات هاا ودر برنااماه

( هگساااو 14های پژوهش حاضااار با نتایج پژوهش اساااترویت )دارد. یافته

است. وی به این نتيجه رسيد واتي مربيان زمينه تعامل کودکان با یکدیگر 

کنناد و هگچنين فعااپااناه باه باازی کودک توجه کرده و در را فراه  مي

کنند و در تجربيات در بازی( مشاااارکت مي باازی آنهاا )بدون تصااار 

آنها  فهگانند کهشوند، به کودکان ميماتل  روزمره با کودک سهي  مي

دهند برای مربي مه  اسااات و در امنيات هساااتناد و کااری که انجام مي

کودکاان با احتگا  بيشاااتری احترام، مراابت و احسااااب تعلی او را باور 

ها بر ن با یکدیگر و با مربيان نه تنکنند. در ضاااگن تعامل مثبت کودکامي

گذارد، بلکه بر هاای وابساااتاه باه تحصااايل ایر ميبسااايااری از خروجي

های کودکان با هگساااپانشااان در کلاب درب نيز ها و کارایيشااایسااتگي

 تأیيرگذار است. 

ر های پژوهش حاضاادر پایان مضااگون مدیریت رفتار از دیگر یافته

 لي برای مربيان باتجربه و مبتدیبود. مدیریت رفتار ی  موضاااو، افااا

دوران اوپيه کودکي اساات که شااامل انتظارات روشاان رفتاری، هدایت 

ر های پژوهش حاضرفتار نادرست، و عداپت و عدم تبعيض است. یافته

که مربيان با تعيين انتظارات رفتاری شاافا  و بایبات، پيش نشااان دادند

يه برای استفاده از تهدید و تنبآفرین، عدم موا  رفتارهای مشاکلبيني به

ضاااای ی  ف توانندمهارکودک و تبعيض اائل نشااادن بين کودکان مي

فيزیکي و اجتگااعي ایجااد کنناد کاه زمينه رشاااد و یادگيری را فراه  

( و 18های دیاز )هاای پژوهش حاضااار با نتایج پژوهشکناد. یاافتاهمي

اسااتفاده از ( هگسااو اساات آنها به این نتيجه رساايدند که 11ساااترپند )

ساااازی و ترغيب رفتار درسااات، هاای راهنگایي مثبت مانند مد روو

مثبت  تر و توجههای اابل ابو راهنگایي مجدد کودکان به انجام فعاپيت

 شاااان کگ باه کودکاان در گساااترو رواب  ااابال اطگينان با مربيان

های های یادگيری و مشاااارکت در فعاپيتکناد. در نتيجه فرفاااتمي

 شود. تری نصيب این کودکان ميکلاسي بيش

های اوپيۀ کودکي توان  نين نتيجاه گرفات که ساااا در مجگو، مي

 های بنيادی واهگيت بسااايار زیادی در رابطه با تحو  و گشاااترو مهارت

گيری شااااصااايت کودکان دارد. بنابراین مربيان نقش مهگي در شاااکل

ر ها در جهت تحو  مطلو  کودکان بساااازی شااارای  و فرفاااتفراه 

عهاده دارناد، تحوپي کاه مرتب  باا کيفيات فرایند تعامل کودک با مربي 

دبستاني کار اساتر بنابراین بسيار مه  است افرادی با کودکان سنين پيش

کننده های تعيينمؤپفه کنند و با آنها در تعامل هستند، درک درستي ازمي

گيرند، يکنند، یاد مکيفيت فرایند تعامل در محيطي که کودکان رشد مي

 داشته باشند. کنند و فکر مي

توان به انتاا  افراد نگونه از بين های این پژوهش مياز محادودیات

عنوان محدودیت افااالي این پژوهش ساااا ، به 5تا  4مربيان گروه ساااني 

ي های کيفاشااااره کرد. علااوه بر این، این پژوهش نيز ماانناد تگام تحليل

ا ، گران به دور نبود. با این حتحليلدیگر از ساوگيری و تحليل شاصي 

ها احتگاپاک تا حدی به کدگذاری جداگانه و جلسات هگاهنگي کدگذاری

. بدین ترتيب در مطاپعات آتي بررسي حل این مشاکل کگ  کرده است

های سااني و هگچنين ساااخت ابزار ساانجش کيفيت تعامل در سااایر گروه

بر این،  ود. علاوهشااهای پژوهش پيشاانهاد ميکودک مبتني بر یافته-مربي
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أمين برای ت عنوان  هار وبيشااود از نتایج پژوهش حاضار بهپيشانهاد مي

ی هاریزیمربيان شاایسته و کارآمد در مهدهای کودک و هگچنين برنامه

اندرکار مانند سازمان ملي تعلي  و تربيت آموزشاي توس  متصدیان دست

 کودک استفاده شود.

 ملاحظات اخلاقی
این مقاپه مربوط به باشاااي از رسااااپه دکترای پيروی از اصممول اخلاپ پژوهش: 

نویسانده ناست در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران با تاری  تصویب 

اساااات.  IR.IAU.SRB.REC.1400.113 و کااد اخلاااق 17/11/18پروپوزا  

کشااور به شااگاره نامه هگچنين مجوز اجرایي این مطاپعه نيز توساا  سااازمان بهزیسااتي 

فادر  67187/113/717و ساازمان بهزیستي استان تهران به شگاره نامه  142728/11/122

شااده اساات و تگامي ملاحظات اخلااي مانند رضااایت کامل افراد نگونه، رعایت افاال 

 رازداری و محرمانه ماندن اطلاعات رعایت شده است. 

 مؤسسه و سازماني انجام شده است. این مطاپعه بدون حگایت ماپي هيچ  حامی مالی:

نویسانده ناسات این مقاپه به عنوان پژوهشگر افلي،  نقش هر يک از نويسمندگان:

نویسندگان دوم و سوم به عنوان استادان راهنگای یک  و دوم، و نویسنده  هارم به عنوان 

 اند. استاد مشاور در این پژوهش نقش داشته

ارند که در نتایج این پژوهش هيچ گونه تضااااد دنویساااندگان اعلام مي تضمماد مناف :

 .منافعي وجود ندارد

ودک کبدین وساايله از اسااتادان محترم، مدیران و مربيان مهدهایتشممکر و قدردانی: 

 شود. کننده در این پژوهش تشکر و ادرداني ميشرکت
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