
علمی -آموزشی 4
گــروه علمی و آموزشــی- 
 بدون شــک دوران کودکی و به طور 
مشــخص بین ۳ تا ۶ سالگی دوران 
طالیی در زندگی هر  فردی اســت. 
ســنی که به شــکل شــگفت آوری 
کودکان به لحاظ شــناختی و مهارتی 
رشــد می کننــد و  شــاکله اصلــی 
شــخصیت آنها پی ریزی می شــود. 
هــر چند مفاهیمی چون دلبســتگی 
کــه از اهمیــت  باالیی در ســالمت 
روانی افراد برخوردار اســت قبل از 
این ســنین و در سبک فرزندپروری 
 والدین خود را نشان می دهد اما قدم 
به ســوی اجتماع پذیری در سنین ۳ 
تا ۶ ســالگی شــکل می گیرد که این 
مساله نیز اهمیت بسیاری دارد. بیشتر 
روان شناسان رشد تاکید اصلی شأن 
 شناســاندن تغییرات رشدی با تاکید 
بیشتر بر تحوالت شناختی، مهارتی، 
عاطفی تا ســن ۸ سالگی است که با 
مرور آنها می توان دریافت چه میزان 
سبک فرزندپروری، نحوه آموزش ها 
و تربیت های خارج از محیط خانواده 
)مهدهای کودک و مدرسه( و به طور 
کلــی محیط می توانــد  نقش آفرینی 

کند.  
در مبحــث فرزندپــروری که 
چند ســالی است آموزش های آن در 
کشــورمان مورد توجه قــرار  گرفته 
است، هر آنچه والدین باید درباره روند 
رشد کودکانشان، دوره های حساس، 
تأثیر  الگوگیــری فرزندان از والدین، 
شناخت کودک در هر دوره رشدی، 
مباحث دلبستگی و…  آموزش داده 
می شــود و همچنین درباره اهمیت 
اجتماعی کردن کودکان و روش های 
آن،  اهمیت بازی با همساالن و… نیز 

مواردی مطرح می شود. 
بدون شــک والدین کــه تأثیر 
بالشــکی بر زندگــی فرزندان خود 
می گذارنــد. هر حــرف والدین، هر 
 رفتار آنها الگویی برای فرزندانی است 
که جهان را به واسطه آنها می شناسند.
طرح واره های  کودک عموماً از همین 
روابط شکل می گیرد و تا آخر عمر بر 
بســیاری از انتخاب ها و واکنش های 
او در برابر زندگی تعیین کننده است.  
اما از ســوی دیگر متخصصان 
تعلیــم و تربیت کودک می گویند که 
هر چند نقش پــدر و مادر در  فرزند 
پروری بسیار مهم و تأثیرگذار است 
اما تصور اینکه حداقل از سه سالگی 

به بعد تنها  این والدین هستند 
که افــراد تأثیرگذار زندگی 
کودکانشــان هستند، تصور 

غلطی اســت. اصل تعامل  و 

یادگیــری زندگــی در اجتماع برای 
کودکان از زمانی آغاز می شــود که پا 
را از محیط خانــه  بیرون می گذارند. 
بســیاری از کودکان بــا ورود به مهد 
کودک یا دوره های پیش دبستانی آن 
را  آغــاز می کننــد و برخی با ورود به 
مدرسه. نکته قابل تأمل اینجاست که 
هر کودکی برای ورود  به تعامل با دنیا 
بدون پیش فرض و چون لوح ســفید 
وارد نمی شود و خلق و خوی کودک 
و  شخصیتی که پیش از آن شکل گرفته 
و حتــی با درصــدی از آمادگی های 
زیســتی آســیب پذیری  اضطراب و 
افسردگی وارد تجربه این دنیا می شود 
و اینجاست که نقش متربیان تعلیم و 
تربیت  کودک بسیار پر رنگ می شود.  
نیازهای اصلی کودکان را 

بشناسیم
کودک نیازمند  این است مراقبان 
او از والدیــن تا مربیــان برای حفظ 
ســالمتی او، رشد احساسات  عاطفی 
 کــودک، آموزش مهارت اجتماعی و 
قرار دادنش در مسیر شکوفایی رشد 

شناختی تالش کنند.  
کودکان بــه صورت مداوم 
چــه در خانواده و چه در محیط 
تربیتــی خــارج از خانواده به 
احساس  امنیت، عشق، حمایت، 
امید، توجه به تالش ها، مهارت 

آموزی نیازمند است
روز جهانی کودک را پشت سر 
گذاشتیم؛ روزی در تقویم که حقوق 
 کودکان را بار دیگر به پدرها و مادرها 
و تمام متولیان تعلیم و تربیت کودکان 
یادآوری می  کند. در این روز بسیاری 
از والدین با اشتراک گذاشتن عکسی از 

فرزندان خود این روز به آنها تبریک 
گفتند و برخی از سازمان ها و مراکزی 
که متولــی امر تعلیم و تربیت کودک 
هســتند  برنامه هایی برگزار کردند؛ 
اما شــاید چیزی کــه بیش از تبریک 
ها نیــاز کودکان امــروز  خصوصا 
کودکانی که بیش از یک ســال و 
نیم اســت به خاطر پاندمی کرونا 
جهان کودکی اشان  زیر و رو شده 
است، نیاز دارند، پدران و مادرانی 
آگاه و مجهز به اصول فرزندپروری 
و  همچنین متولیانی است که اقدامات 
عملی و مؤثری برای رشــد سالم این 

کودکان تدارک ببینند. 

نقــش متولی اصلی تعلیم 
و تربیــت کــودک در روزهای 

پاندمی و بعد از پاندمی
حــاال تعلیم و تربیــت کودک 
دارای یک متولی مشــخص شــده 
است. سازمان تعلیم و تربیت کودک 
شکل رســمی به خود گرفته است و 
اساســنامه اش به تصویب رسیده و 
زیر نظر آمــوزش و پرورش فعالیت 

می کند. 
اینکــه این ســازمان در ابتدای 
شکل گیری با چه پرسش هایی رو به 
رو بــود را می توانید در این گزارش 
بخوانید. ۲۶ اســفند بود که اساسنامه 
ســازمان ملی تعلیم و تربیت  کودک 
ابالغ شــد. اما در اردیبهشت ماه بود 
که اولین نشســت هیأت 
امنای »سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کودک« با حضور 
وزیر آموزش وپرورش وقت 
در ســاختمان شهید رجایی 
آموزش وپــرورش  وزارت 

برگزار شد.

هر چند ایــن روزها بیش از ۸۵ 
درصد کودکان تا ســن پیش دبستانی 
را صرفاً تحت تعلیم و تربیت والدین 
هســتند و کمتر از ۱۵ درصد بچه در 
مهدهای کودک حضور دارند و دوره 
پیش دبستانی نیز هنوز اجباری نیست 
اما ســازمان تعلیــم و تربیت کودک 
متولی تولید محتوا و ساماندهی تمام 
امور از مجوزها تــا تأیید صالحیت 

مربیان مهدهای کودک است.
علیرضــا حاجیــان زاده  محقق 
در حــوزه تعلیم و تربیــت کودک  و  
رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک  معتقد  است  استانداردسازی ها 
و تدوین نظام معیــار برای مهدهای 
کودک و پیش دبســتانی ها مهمترین 
وظیفه سازمان  تعلیم  و  تربیت  کودک  
اســت  که  ایــن مهم  بــه  تحقیقات  و  

مطالعات  نیازمند  است.  
وی  اعالم  کرده  است  که  با تدوین 
نظــام جامع تعلیــم و تربیت کودک، 
شیوه نامه ها و محتوای آموزشی الزم  
بــرای برپایی  دوره هــا و کارگاه های 

تبــادل تجربیات و توانمندســازی 
نیروهای انســانی، طراحــی و ابالغ 
می شود.  تعیین شاخص ها برای احراز 
صالحیت ها و شایستگی های مربیان 
و کارکنان و بــه طور کلی چگونگی 
استقرار نظام تربیت مربی کودک سایر 
طرح های در دست اقدام سازمان ملی 
تعلیــم و تربیت کودک را تشــکیل 

می دهند. 
بــه  گفتــه  وی  کمک بــه نقش 
آفرینی و توانمندســازی خانواده ها 
با برگــزاری دوره های تربیت کودک 
و ارائــه آموزه های کارآمــد، تنظیم 
مجموعه ضوابــط و مقررات مربوط 
به محل های نگهــداری از کودکان، 
تعریــف اســتانداردهای فضــا و 
تجهیزات و ســایر امور ضروری، که 
حاصل پژوهش های محققان خواهد 
بود، پس از  نظرسنجی و اعتبارسنجی 
در قالــب نظام جامع، برای اســتفاده 

عموم مردم عرضه می شود.  
بــه  هر  صورت  ســازمان  تعلیم  
و  تربیــت  کودک   با هــدف مدیریت 
یکپارچــه و ســاماندهی امور کالن 
تعلیم و تربیت کودکان  کشورمان، از 
بدو  تولد تا پایان ســن شش سالگی 
تأسیس شده است که ذی نفعان اصلی 
آن به دو گروه زیر ۴ سال و ۴ تا ۶ سال 
تقســیم می شوند.  در  حال  حاضر  این 
جمعیت  قریب  به  یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار کودک است.
در گذشــته حــدود ۱۴ نهاد و 
دســتگاه از جمله آموزش و پرورش، 
کانون پــرورش فکری  کــودکان و 
نوجوانان و بهزیســتی بــرای  مراکز 
پیش دبســتانی، کانون های تربیتی و 
مهدهــای  کــودک، در زمینه تعلیم و 
تربیت کودکان زیر شش سال خدمات 
رســانی می کردند  و  این نابسامانی در 
دادن  مجوزها  یک  مشــکل  جدی  در  
عدم  داشتن  راهبرد  مشخص و نظارت 

سازنده بود.
حال به نظر می رسد این سازمان 
می خواهد بر پایه مطالعات و تحقیقات 
گسترده نظام جامعی را تدوین کند که 
اصــول کالن در این حوزه را شــامل 
شود و شــاید در این میان آنچه مهم 
است این است که سند تحول بنیادین 
نیــز باید مبنای این نظام قرار بگیرد تا 
آنچه راهبرد برای زیر ۶ ســال است 
با راهبردهای تعلیم و تربیت باالی ۶ 

سال تناقض نداشته باشد.
نکته مهم تر این اســت که یک 
میلیــون و پانصد هزار کودک فارغ از 
اینکــه چند درصد آنها به مهد و پیش 
دبســتانی می روند یا نــه، مخاطبان 

سازمان تعلیم و تربیت کودک هستند. 
این روزهــا در فرصت پاندمی کرونا 
که خانواده ها کمتر مخاطبان مهدهای 
کودک و پیش دبســتانی ها شــده اند 
فرصت خوبی است تا این سازمان به 
نظام جامع برسد اما نکته ای که ممکن 
اســت مــورد غفلت واقع شــود بی 
توجهی به شمار زیادی کودک است 
که در دوران طالیی رشد اجتماعی از 

این فرصت محروم شده اند. 
متأسفانه این سال ها قابل جبران 
برای روزهای بعد از پاندمی نیســت 
و برخی آســیب هایش را نمی توان به 
راحتی جبران کــرد. در این میان نیاز 
اســت که ســازمان تعلیم و تربیت 
کودک به گونه ای برنامه ریزی کند که 
تمــام یک میلیون و ۵۰۰ هزار کودک 
را پوشــش دهد و نــه کودکانی که از 
خدمات مهد و پیش دبستانی استفاده 

می کنند.
از ســوی دیگر شــاید یکی از 
خطیرترین نقش های این ســازمان 
تربیت مربیانی آگاه به تعلیم و تربیت 
کودکان باشــد. همانطــور که نقش 
معلمان دبســتانی خصوصــاً معلم 
کالس اول بســیار پر رنگ اســت به 
صورتی که در بیشتر کشورها برترین 
معلمان و برترین امتیازات به معلمان 
کالس اول داده می شــود، بــه همان 
ترتیــب نقش مربیان مهدهای کودک 
از مراقبان کودک باید رشــد پیدا کند. 
چون در این فضاها نیز هر رفتار و هر 
آموزشی از ســوی مربیان و حتی هر 
ویژگی شخصیتی الگوی جدی برای 

کودکان خواهد بود.
ما کمتر کودکان را می بینیم

منصوره کشــاورز روان شناس 
مــدرس دانشــگاه و محقــق حوزه 
کودک و نوجوان در خصوص اینکه 
مهمتریــن نکاتی که در حوزه تربیت 
کودک در فضاهای مراقبتی و آموزشی 
مهم است، چیســت گفت: موضوع 
این است که ما نباید فضاهایی به اسم 
فضاهای مراقبتی صرف دیگر داشته 
باشیم. بســیاری از مهدهای کودک 
حتی امــروزه نیز محــل نگهداری 

کودکان هستند. 
روان شناسان کودک متوجه این 
مســاله هســتند که برخی والدین به 
دلیل شــرایط زندگی خود نیاز دارند 
فرزندان خود را بعضاً از شش ماهگی 
به مهدهای کودک بســپارند اما باید 
بسیار توجه کنیم که برای والدین این 
کودکان آموزش هایی داده شــود که 
از آســیب های جدی آنها جلوگیری 
شــود چون این یک واقعیت است که 

کودکان تا دوســالگی نیازمند رابطه 
مستمر با مادر هســتند. خلل در این 

ارتباط آسیب های جدی دارد.
کشــاورز بیان کرد: پیشنهاد به 
خانواده هــا این اســت کــه از چهار 
سالگی کودکان را به مهدکودک ببرند 
و آن هــم نه به این صورتی که امروزه 
متداول اســت که کودکان ۸ و گاهی 
تا ۱۰ ساعت در مهدکودک می مانند. 
حتمــاً نگهــداری کودکان توســط 
پدربــزرگ و مادربزرگ هــا گرچه 
آسیب هایی دارد اما بهتر از مهدکودک 
اســت. اما باز هم پیشنهاد این است 
که از این ســن کودکان برای ارتباط 
با همســاالن و یادگیری مواردی مثل 
تقسیم کردن، اجتماعی شدن، آمادگی 
برای بیرون آمدن از خودمحوری و.... 
ســاعات محــدودی را در مهدهای 
کودک باشند به شرط آنکه مربیان این 
مراکز واقعــاً در حوزه تربیت کودک 

آموزش دیده باشند. 
گاهی شــما اگر یــک تکلیف 
شــناختی را خیلــی زودتر از ســن 
شــناختی کودک بــه او بدهید خلل 
در روند رشــد او ایجاد کرده اید. این 
روزها متأسفانه والدین و برخی مربیان 
با اجبار بچه ها را ســر تکالیف دشوار 
می گذارند. مثاًل رواج آموزش روبیک 
یا چرتکه از این نمونه است. اینها همه 

سن مناسب آموزشی دارد.
محقق حوزه کــودکان در پایان 
گفــت: این خیلی خوب اســت که 
کودکان دارای یک متولی مشــخص 
شــده اند اما نگرانی از این اســت که 
کار روی ســندها و بحث های تئوری 
به قدری طول بکشــد که از اجرا دور 
شویم. االن در یک سال و نیم گذشته 
حقیقتاً کار مؤثری برای حوزه کودک و 
نوجوان متناسب با آسیب های پنهانی 
که ایــن دوران برای رشــد کودکان 
داشــته را شــاهد نیســتیم. حتی در 
صدا و ســیما نیز کمتر به این موضوع 
پرداخته می شــود. من قباًل هم گفته ام 
که ما بارها شنیده ایم از شهر دوستدار 
کودک صحبت می شود اما شما عماًل 
شهرهایی را در کشــورمان می بینیم 
که اصاًل شــهروند بودن کودک را به 

رسمیت نمی شناسد. 
این مســاله را می توان به دیگر 
ارگان ها نسبت داد. یعنی ما کودکان را 
دوســت داریم اما از آنها غفلت داریم 
و نگرانی کمتــری داریم بابت اینکه 
اگر روی این ســن سرمایه گذاری و 
هزینــه نکنیم واقعــاً بعدها باید ده ها 
برابر هزینه کنیم تا چیزهایی درســت 

یا جبران شود.

محققان حوزه آموزش کودک و نوجوان چه می گویند؛

دوران طالیی یک و نیم میلیون 
کودک زیر ۶ سال تحت تاثیر کرونا

قریب به یک و نیم میلیون کودک زیر ۶ سال در کشور داریم که این روزها تحت تاثیر پاندمی کرونا بیش از گذشته
 از روند رشد و شکل گیری شخصیت آنها غافل شده ایم؛ کودکانی که آینده این جامعه را می سازند.

گــروه علمی و آموزشــی- 
پروازهای آزمایشــی هواپیمای بدون 
سرنشین "X-۴۸" ناسا نوید یک آینده 
سبز را برای خطوط هوایی مسافربری 
می دهد. پس از تقریباً شش سال پرواز 
از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ و بررسی داده ها 
از آن زمان تاکنون، ناســا اعالم کرد که 
 "۴۸-X" پروژه آزمایشــی هواپیمای
با موفقیت به پایان رســیده است. این 
پروازهای آزمایشی نشان دهنده تعهد 
ناســا به طراحی و توسعه هواپیماهای 
جدیدی اســت کــه آلودگی صوتی و 
انتشــار کربن را کاهش می دهند. این 
هواپیمــا، هواپیمایی اســت که برای 
تحقق اهداف زیســت محیطی ناســا 
 ۴۸-X طراحی شــده است.هواپیمای
یک هواپیمای نمایشــی بــا بال های 
خمیــده بــا دو مدل متفــاوت بود که 
۱۲۲ پــرواز را انجام داد. آخرین پرواز 
این هواپیمــا در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۱۳ 
انجام شــد، در حالی که اولین پرواز آن 
در سال ۲۰۰۷ انجام شده بود. هواپیمای 
X-۴۸ توســط شــرکت "بوئینگ" 
طراحــی شــده و توســط شــرکت 
 Cranfield("ایرواسپیس "کرنفیلد 

Aerospace( مســتقر در بریتانیــا 
ســاخته شده است و ناســا پروازهای 
آزمایشی آن را انجام داد. این هواپیما به 
عنوان نمایشی برای طراحی هواپیمای 
هیبریدی بال خمیده)HWB( برگرفته 
از مطالعــات مفهومی انجام شــده در 
پــروژه هوانــوردی مرتبــط با محیط 
زیست ناســا است که تا ۲۰ سال آینده 
طراحی هواپیماها را توسعه خواهد داد. 
"فی کالیر" مدیر پروژه "HWB" ناسا 
گفت: ما به هدف خود برای ایجاد یک 
پایگاه داده و اثبات قابلیت اجرایی این 
مفهوم دست یافته ایم. طراحی هیبریدی 
بســیار آرام و کارآمــد ایــن هواپیما، 
نویدبخش تحقق همه اهداف زیست 
محیطی ناسا برای طراحی هواپیماهای 
آینده اســت. دو مــدل از "X-۴۸" به 
نام های "۴۸B-X" و "۴۸C-X" در 
طول پروازهای آزمایشی ناسا به پرواز 
درآمدنــد. طول بال "۴۸C-X" ۶ متر 
بود و به لطف مواد کامپوزیتی سبک وزن 
پیشرفته، ۲۲۶ کیلوگرم وزن داشت. این 
هواپیما می تواند به حداکثر سرعت ۱۴۰ 
مایل بر ساعت و حداکثر ارتفاع ۱۰ هزار 
پا)۳۰۴۸ متر( برســد. "هدر مالیسکا" 

مدیــر پــروژه "۴۸C-X" توضیــح 
داد: تیم ما در ناســا بهترین کار خود را 
انجام داده است که شامل آزمایش یک 
هواپیمای منحصر بــه فرد و تجزیه و 
تحلیل داده های جمع آوری شده است 
کــه برای طراحی هواپیماهای "ســبز 
" در آینده مورد اســتفاده قرار خواهد 
گرفت. ناسا می گوید: نرم افزار سیستم 
کنترل پروازی کــه از آن در پروازهای 
 "۴۸C-X" ۴۸" وB-X" آزمایشــی
اســتفاده شــده، برای توســعه اغلب 
هواپیماهای تجاری در آینده مناســب 
است. پروازهای آزمایشی این هواپیمای 
جدید تنها پروازهایی نیستند که با هدف 

حمایت از تالش های ناســا در کاهش 
مصرف سوخت، کاهش انتشار گازهای 
گلخانــه ای و همچنین کاهش آلودگی 
صوتی انجام می شوند. ناسا همچنین به 
تازگی تصاویری از ساخت جت مافوق 
صوت ساکت خود به نام "X-۵۹" را 
منتشــر کرده است. این هواپیما طوری 
طراحی شــده که صدای بســیار کمی 
تولید می کنــد. "X-۵۹" نیز به مانند 
"X-۴۸" برای اســتفاده از ســوخت 
کمتر و تولید گازهای گلخانه ای کمتر 
به عنوان بخشــی از تالش ناســا برای 
کمک به مبارزه با تغییرات آب و هوایی 

طراحی شده است.

گروه علمی و آموزشی- آنچه 
که لکسس روانه بازار خودرو می کند 
در یک کالم خوب و قابل اعتماد است. 
نام این برنــد از باالترین میزان اعتماد 
نزد مشتریان برخوردار است و حفظ 
همین ویژگی جز مهمترین برنامه های 
راهبردی کمپانی لکسس بوده است. 
اکنون؛ لکســس ان اکس ۳۵۰ با مدل 
۲۰۲۲ را روانــه بازار کرده که با قیمت 
پایه ۴۲۵۰۰ دالر در بازار آمریکا عرضه 
می شود. در این رده قیمتی انتخاب های 
بســیار متنوعی در بازار جهانی وجود 
دارد اما دالیلی که می تواند لکسس را 
گزینه برتر میدان کند ابتدا همان ارزش 
و احترام برند و سپس جزئیاتی است 
که در توســعه این خودرو مورد توجه 

قرار داشته است. 
طراحی

شاخص ترین عنصر طراحی به 

دماغه و گریل)جلوپنجره( اختصاصی 
آن مربوط می شود که کامال در ارتفاع 
توســعه یافتــه تا به عنــوان امضای 
لکســس، چهــره ای لوکس و مدرن 

برای NX مدل ۲۰۲۲ ایجاد کند.
چــراغ های اصلــی و گرافیک 
داخلی آنها نیز نگاهی مرموز و جدی 
را به این ترکیب فعال اضافه می کنند. 
دو ورودی هــوا L شــکل در طرفین 
بامپر)ســپر( کمی چاشنی اسپرت را 
نیــز وارد کار می کنند.در نمای جانبی 
رینگ های ۲۰ اینچــی آلومینیومی، 
نوارهــای کرومی قاب شیشــه ها و 
طراحی ســتون آخر بــدون کمترین 
نقصی با یکدیگر هماهنگ شده اند تا 
حسی از چابکی و قدرت را به مخاطب 
انتقال دهند.در نمای عقب نیز الگوی 
جالبی برای چراغ اصلی در نظر گرفته 

شده تا ظاهری یکپارچه ایجاد شود.

کابین و ایمنی
لکســس در طراحــی کابیــن 
تمامی اعضا خانــواده ان اکس ۲۰۲۲ 
اســتانداردهای خــود را به نمایش 
گذاشته تا محیطی باکیفیت و فناورانه 
پیش روی مشتریان قرار بگیرد. تم دو  
رنگ، چرم مرغوب و عناصر کرومی 
در قسمت های مختلف کابین حضور 
دارنــد. از فناورانه هــا نیز می توان به 
نمایشگر استاندارد ۹.۸ اینچی لمسی 

سیستم سرگرمی، 

نمایشــگر ۱۴ اینچی لمسی سیستم 
ســرگرمی به عنوان آپشــن، سیستم 
صوتی حرفه ای، سانروف الکتریکی، 
نورپردازی هوشمند و ... اشاره کرد. در 
بخش ایمنی نیز سیستم دستیار ایمنی 
لکســس حضور دارد کــه از جمله 
قابلیت های آن می توان به اســتارت 
دکمه ای، سنسورهای برخورد، ایربگ 
کامل، هشدار خروج از خط و دستیار 
حفظ خودرو بین خطوط، کروز کنترل 
فول اسپید، نورباالی تطبیقی، ترمز 
اضطراری و ... اشــاره 

کرد.

ناسا در فکر آینده ای سبز برای خطوط هواپیمایی مسافربری

شاسی بلند ژاپنی 40 هزار دالری؛ ترکیبی فعال از زیبایی، کیفیت و ایمنی با مدل 2022
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ایــن روزها بیــش از ۸۵ درصد کودکان تا ســن پیش دبســتانی را صرفــاً تحت تعلیم و 
تربیت والدین هســتند و کمتــر از ۱۵ درصد بچه در مهدهای کــودک حضور دارند و دوره 
پیش دبســتانی نیز هنوز اجباری نیست اما ســازمان تعلیم و تربیت کودک متولی تولید 
محتوا و ســاماندهی تمام امور از مجوزها تا تأیید صالحیت مربیان مهدهای کودک اســت.


