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اتحول و چالش ه ریهمراه با س رانیدر ا یدبستان شیآموزش پ یبرنامه درس فیتوص  

 

91/7/1399تاریخ پذیرش و انتشار:                                                               20/5/1399تاریخ دریافت:   

 

 سعید مذبوحی1

 مقدمه

سال را  6و 5دوره پیش دبستان به دوره دو ساله رسمی و غیر اجباری اطالق می شود که کودکان گروه سنی 

 تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی قرار می دهد. برنامه های آموزشی و تربیتی این دوره و میزان حضور

سیّال است )سند برنامه درسی ملی  نوآموزان در مراکز پیش دبستانی با توجه به ویژگی های کودکان منعطف و

طی سال های متمادی، برنامه های  بسته به  نوع فلسفه و رویکرد زیربنایی، (.1391جمهوری اسالمی ایران ،

، 4، رجیو امیلیا3های اسکوپ ،2درسی موفق پیش از دبستان در جهان بر اساس رویکردهای مونته سوری

و مانند آن طراحی و اجرا شده اند که هر کدام ، مبانی  7و برنامه درسی سوئدی 6، آموزش تجربی5والدورف

. بنابراین برنامه درسی آموزش پیش (1396فلسفی و روانشناختی خاص خود را دارند )محمدی فارسانی ، 

، تی هماهنگ  و منسجم اطالق می شود که ماهیت ایرانیدبستان در ایران  به مجموعه ای از عناصر تربی

، اسناد ، بومی و محلی دارد و بر اساس مبانی فلسفی تربیت اسالمی و سایر مبانی علمی و پژوهشیاسالمی

های ، محتوا و روش های سازماندهی آن، روش، طراحی وتدوین می شود و به هدفهای تربیتیباالدستی و تحولی

. این برنامه در ، مکان و اقتضائات فرهنگی و سیاسی توجه داردو ارزشیابی، زمانگیری ، یاد، تدریسآموزش

  ، تحلیل نقد و بررسی قرار می گیرد.فواصل زمانی مختلف مورد پایش

 

 تاریخچه آموزش وپرورش پيش دبستان در ایران و سير تحوالت

دک، آمادگی، کودکستان، له مهدکوفی از جمتاریخچه آموزش پیش دبستان در ایران با اصطالحات مختل  

سال پیش باز می گردد.  80آموزش قبل از دبستان و در نهایت پیش از دبستان برای آن به کار رفته است، به 

چند ساله قبل از دبستان است که کودکان توانایی یادگیری همراه با ة رپیش از دبستان دو ةرمنظور از دو

ی کشورها و در مقطعی از زمان به لحاظ شرایط و قوانین این د. در برخدا می کننهای بدنی و بازی پیفعالیت

پرورش پیش از دبستان به شرح زیر است: در  آموزش و سال متغیر بوده است. در ایران تاریخچه 3تا  1دوره از 

 و در سالشورای عالی فرهنگ آئین نامه احداث مراکز آموزش پیش از دبستان در شهرستان تهران  1303سال 

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی.  .1

2 . Montessori 
3 . High/Scope 
4 . Reggio Emilia 
5 . Waldorf 
6 . Experiential Education 
7. The Swedish Curriculum  
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ین نامه برای سایر شهرهای کشور را تصویب کرد. مؤسس آموزش پیش از دبستان و اولین کودکستان، آئ 1304

در شیراز، دومین  1307هجری شمسی در شهر تبریز اولین و در سال  1303جبار باغچه بان است. وی در سال 

رتبه به ص کارمندان عالیه به خصوهای مرف مرکز آموزش پیش از دبستان را تأسیس کرد؛ البته کودکان خانواده

 (.1391های گروهی را تجربه می کردند) حج فروش و همکاران ، ها و مراقبتکودکستان مزبور می رفتند و بازی

، براساس تصمیم گیری هیئت وزیران، با انحالل سازمان زنان، سازمان ملی رفاه خانواده، پس از انقالب اسالمی

تأسیس مهدهای کودک به وزارت زة نجمن ملی حمایت از کودکان، اجاان و اری تهرسازمان تربیتی شهردا

هیئت وزیران جمهوری اسالمی  1358بهداری و بهزیستی و سپس به سازمان بهزیستی محول گردید. در سال 

ک کودک بودند، موظف به تأسیس مهدکود 10ایران هر کارخانه و کارگاهی را که زنان کارگر آن حداقل صاحب 

صدور مجوز و نظارت بر برنامه ریزی کلیه مهدهای کودک دولتی و خصوصی  1366رد. در سال واحد ک در آن

صدور مجوز و  1367براساس نظر شورای عالی انقالب فرهنگی، بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شد. در سال 

هنگی به آموزش قالب فرعالی اننظارت بر برنامه های آموزشی کودکان باالی چهارسال براساس مصوبه شورای 

در وزارت آموزش وپرورش تدوین شد که به عنوان  1390وپرورش محول گردید. سند تحول بنیادین در سال 

راهنمای برنامه ها و فعالیتهای پیش دبستان مورد استفاده قرار می گیرد) )راهنمای برنامه درسی دوره پیش 

 (.1392دبستانی ، 

ورة حداقلی پیش دبستان ـ یعنی یک سال پیش از ورود به پایه اول ـ رد یک دوجود داآنچه اکنون در کشور ما 

است که حالت رسمی ولی غیر اجباری دارد. بخش رسمی بودن ناظر بر برنامه درسی و محتوا و تا حدی هم 

ر های آموزش )پداگوژی( است و بخش های دیگر به ویژه بخش مربیان، تربیت پیش از حرفه و حین کاروش

اب و شرایط استخدامی آنان، فضای آموزشی، ابزارها و وسایل الزم برای این گروه سنی، ارزشیابی و ، انتخآنان

پایش رشد کودکان، داشتن ارتباط و مشارکت نظام مند والدین در تربیت و بخش های دیگر و مهم یک نظام 

 (. 1394رسمی آموزش رها شده است )طالیی و بزرگ ، 

 

 درسی پيش دبستان در ایران رنامه ناصر بمعرفی کليات ع

 ،برنامه درسی دوره پیش دبستان باید از رویکردی تبعیت کند تا بتوانند با درکی عمیق و نگاهی جامع به کودک

از آن جا که در قرآن و متون  او را  در جامعه و ارتباطات گسترده ی آن و در دنیای پیچیده ی امروز راهبر باشد.

 ،تولید کنندگان محتوا ،برنامه ریزان ،کید شده است، با توجه به رویکرد یادشدهرت تای فط اسالمی بر مقوله

اجرای برنامه و انتخاب نوع ارزشیابی از  ،مربیان، والدین و مسئوالن مراکز پیش دبستانی نه تنها باید در تدوین

برنامه های آموزشی با ز در و نی حریم شخصیت کودک به عنوان امانت الهی پاسداری کنند بلکه با انطباق خویش

زمینه ی شکوفایی و ارتقای کودک به سوی اهداف و انتظارات تعیین شده در برنامه را ، چارچوب رویکرد فوق

 (.12، 1372فراهم می سازند )مفیدی ،

) مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش اصول حاکم بر فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره ی پیش دبستانی 

،1387  ): 

فعالیتها تلفیقی ،پودمانی و انعطاف پذیر باشد و متناسب با توانایی ها ،نیازها و عالیق فطری کودکان و رعایت    

 عنصر شادی و نشاط کودکانه طراحی شود.
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 مشارکت و نقش فعال خانواده در دست یابی به اهداف تاکید داشته باشد. بر 

 دکانو بومی کوط فرهنگی رعایت تفاوت های فردی و توجه به شرای 

 توجه به ویژگی های مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون کودکان 

 اولویت دادن به بازی و فعالیت های نشاط آور و پرهیز از روش های آموزشی انتزاعی و حافظه مدار 

 هماهنگی و همسویی با اهداف دوره ابتدایی 

 

 ایران اهداف دوره ی پيش دبستان در نظام آموزشی

دفتر تالیف ) زیر آمده استاین دوره به شرح  اهداف، مربوط به دوره پیش دبستان لی وباالدستیدر اسناد تحو

 ( : 1392، کتب درسی

 شخصیتی و اجتماعی کودکان ، عاطفی، ذهنیکمک به رشد جسمی ، 

  پرورش توانایی ها و استعداد های کودکان 

  ت دوره ابتدایی آماده شدن آنان برای تحصیالتقویت قوای جسمی کودکان به منظور 

  آماده کردن کودکان جهت فراگیری بیشتر و آسان تر مفاهیم آموزشی 

 فراهم کردن زمینه الزم برای آموزش بهتر در مناطق محروم و مناطقی که دارای گویش محلی هستند 

 ی پرورش کودکان آنها در استفاده از یک محیط سالم تربیتی برا کمک به خانواده های کم درآمد 

و پرورش در دوره ی پیش دبستان رشد همه جانبه ی کودکان است. لذا برنامه های دوره پیش موزش هدف آ

، باید فعّالیّت ها و تجربه هایی باشد که به رشد کودک کمک نماید. اهداف دوره ی پیش دبستان در سه دبستان

 (.1388، ندبستا )اساسنامه دوره پیش شود، مهارت و نگرش عنوان می مرحله ی حیطه ی دانش

 

 حيطه ی دانش:

 یعنی آن دسته از اطاّلعاتی است که در زندگی روزمره و آینده ی، دانستنی های ضروریمراد از دانش ، 

 کودکان کاربرد داشته باشد و در چهارچوب آن ها مهارت های اساسی نگرشی وسعت می یابد.

 ی در حیطه ی دانش عبارت اند از:الف: اهداف دوره پیش از دبستان

 آشنایی با نقش هر یک از حواس در شناخت محیط زندگی 

 )آشنایی مقدّماتی با مفاهیم اساسی )ریاضی ، علوم 

 آشنایی مقدّماتی با توانایی های اندام مختلف بدن 

 آشنایی با نکات بهداشتی و ایمنی و تغذیه ی سالم و ناسالم 

 آداب و رسوم مذهبی و دینی آشنایی مقدّماتی با عبادات ، 

 امبران ، ائمه ی اطهار و شخصیّت های دینی و ملّیبا پی آشنایی 

 )آشنایی با رفتارهای نوع دوستانه)از طریق الگوها 

 آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی 

 آشنایی با تأثیر و اهمّیّت مشاغل در رفاه عمومی 
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 نآشنایی با محیط زندگی اجتماعی خود و دیگرا 

 شنایی با مقرّرات و قوانین اجتماعیآ 

 با الگوهای زندگی مردم و نشانه های اساسی کشور ایران اییآشن 

 

 مهارت )ذهنی و عملی(:   

 هایی که می توانند کودکان در پایان دوره ی سنی به آن دست یابند عبارت اند از: مهارت

 برای شناخت محیط زندگیافزایش توانایی فراگیران به منظور استفاده از حواس ، 

 برای شناخت بیشتر محیط زندگیده هابه منظور طبقه بندی پدی افزایش توانایی فراگیران ، 

 پرورش خالقیّت 

 پرورش قدرت تمرکز 

 توسعه ی توانایی ادراک اشیاء در صورت های مختلف 

 (ریاضی-)علوم درک مفاهیم مقدّماتی پرورش مهارت های زبان توانایی استدالل توسعه 

 رعایت نکات بهداشتی و ایمن ختلف بدنپرورش توانایی هماهنگی بین حرکات و اندام های م 

 پرورش ذوق هنری و حس زیبایی شناسی 

 ماعیرعایت مقرّرات و قوانین اجت 

 یعارعایت حقوق فردی و اجتم 

 :نگرش هحيط

نه  بیاموزیم، عموماً مسایلی ارزشی هستند و بهتر است از طریق عمل خود نگرش ها را به کودکان نگرش ها

 .صرفاً با حرف

 عبارت اند از:در حیطه ی نگرش پیش دبستان اهداف دوره 

 عالقه مندی نسبت به کاربرد حواس در شناخت محیط زندگی 

 نعالقه به جمع آوری و طبقه بندی اطّالعات محیط پیرامو 

 ...نگرش مثبت نسبت به تلفّظ صحیح کلمات در سخن گفتن به زبان فارسی و رشد 

 ش و یادگیری در دوره ی پیش دبستانی آموز، روش های ، مواد درسیسازماندهی محتوا ،محتوا 

 محتوای متداول در این دوره مشتمل بر عناوین زیر است:

تماشای فیلم و  آزمایش، گردش علمی و ،مشاهده بحث و گفتگو، ،نمایش خالق ،شعر و سرود انس با قران،

با نگاه تلفیقی  ،وزشیمحتوای آماین فعالیت ها در فرایند تولید  آشنایی با نحوه استفاده از فن آوری های جدید،

به روش  ،طراحی و با هدایت مربی ،تربیت بدنی و علوم ریاضی، ،هنری ،اجتماعی ،به حوزه های یادگیری دینی

 (.1388فعال به اجرا در می آیند) اساسنامه شورای عالی آموزش و پرورش ،

 
راهنمای برنامه درسی دوره ) زیر باشد روشهای آموزش و یادگیری در دوره پیش دبستان باید دارای ویژگیهای

 :(1392 ،پیش دبستان
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 .اکتشافی بوده یعنی کودک در محیط و فضای فعالیتها به جستجو بپردازد 

 .متناسب با سن و نیاز باشد، کودک باید توانایی درک و اجرای فعالیتها را داشته باشد 

  خاص ذهن را به سمت موقعیتهای متناسب با اهداف آموزشی باشد، گاه در مواردی عالقه مندی و

 موضوعی خاص می کشاند.

 

های آموزش کودکان پیش دبستان است و در بیشتر مراکز پیش دبستانی در : واحد کار یکی از روشواحدکار

کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش یک موضوع برای کار با کودکان برای یک دوره زمانی مشخص 

خ پرسش و پاس یر توسط کودکان و مربی در ارتباط با آن موضوع انجام می گیرد:های زفعالیت انتخاب می شود و

قصه گویی توسط  ،بین مربی و کودکان، نقاشی به صورت گروهی و فردی، کاردستی به صورت گروهی و فردی

آموزش مفاهیم علوم، آموزش مفاهیم  ،های فردی و گروهی، چیستان و معماشعر و سرود، بازی کودک و مربی،

ویرخوانی، زبان آموزی ی، آموزش مفاهیم اجتماعی و اخالقی، آموزش مفاهیم عاطفی ـ اجتماعی، تصریاض

 .)یادگیری کلمات مرتبط با واحد کار( گردش علمی و بازدید از مراکز مرتبط با موضوع

های درونی کودکان را فراهم می ظهور قدرت: پروژه، یک روش اکتشافی است، روشی که زمینه بروز و پروژه

ازد. و براساس عالئق کودکان، مشاهده سازد و رشد اجتماعی، علمی، ادبی، اخالقی و هنری آنان را ممکن می س

-های بازگوشده و رویدادهایی که در محیط رخ میها، پرسش ها، نیازها از طریق شنیدن مکالمات داستانبازی

 .دهد تعیین می شود

 

 شيابی برنامه درسی پيش دبستانارز

انس با قرآن است  با توجه به این که محتوای آموزش وپرورش این دوره ی درهم تنیده ومبتنی بر رویکرد

، فعالیت ، مشاهدهنمایش خالق، بحث وگفتگو ،کاردستی ،، نقاشیسرود، بازی و ومشتمل بر عناوین قصه، شعر

 باشد و این فعالیت ها در فرآیند تولیدمی های جدیدفناوری ازعلمی آزمایش و آشنایی با نحوه ی استفاده 

، تربیت بدنی و علوم زبان ، ریاضیی دینی، اجتماعی، هنری، با نگاه تلفیقی به حوزه های یادگیرمحتوای آموزشی

 آموزی طراحی و با هدایت مربی به روش فعال به اجرا درمی آیند.

، باشد)اساسنامه آموزش و پرورش پیش دبستانه نکات زیرضروری میبنابراین در ارزشیابی نوآموزان توجه ب 

ل و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره ، اصو(: آموزش های ارائه شده براساس اهداف1388

آموزش  نمره دهی به فعالیت های نوآموزان و ی پیش دبستانی صورت گرفته و از برگزاری هرگونه آزمون و

 سایر صدورکارنامه کمّی و ،دادن سرمشق آموزش نوشتن حروف الفبای فارسی، اعدادریاضی، ی فارسی،هانشانه

ارزشیابی به صورت مشاهده ی غیرمستقیم و بدون  .وره ی ابتدایی جداً اجتناب گرددفعالیت های مربوط به د

 آگاهی کودک انجام گیرد .

یادگیری  حین فرآیند ارزشیابی کودکان باید .محور باشدآموزش، فعالیت محور و فرآیند  همانند ارزشیابی نیز

 جسمانی مورد تقادی، شناختی واع اخالقی و ،عاطفی آنان را درهمه ی ابعاداجتماعی، صورت گرفته و رشد

کودک را نباید با  عملکرد .یادگیری انجام شود امر سنجش قراردهد و به منظورکمک به پیشرفت نوآموزان در
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ارزشیابی  کودک تنها با رفتارگذشته خودش قابل مقایسه است. هر و رفتار مقایسه کرد کودک دیگر عملکرد

یادگیری -ز این طریق درکیفیت بخشی به فرآیند یاددهیفرصتی است که مربی کارخود را نیز ارزیابی کرده تا ا

به اولیای کودکان نتیجه  اساس محتوای فعالیت های مربوط انجام گیرد و بر ارزشیابی باید فعاالنه بکوشد.

ی رفتار درگروه به صورت توصیفی انجام گیرد و از هرگونه ارزشیابی در این دوره از طریق مشاهده .گزارش شود

 ی و صدورکارنامه باید پرهیزشود. اما صدورگواهی پایان دوره ی پیش دبستانی ضروری است .آزمون و نمره ده

 

 ویژگی های عمومی مربيان پيش دبستانی 

 ا را داشته باشد:.هدبستانی باید این ویژگی (، مربی پیش1387اس مصوبه شورای عالی اموزش و پرورش )بر اس

 والدین و کارکنان را داشته باشد.، کودکان توانایی برقراری ارتباط خوب و صحیح با دانش و 

 ودکان داشته صبر و حوصله کافی را برای کار با ک ،اعتماد به نفس ،به حرفه وکار خود عالقمند بوده

 باشد.

 .روحیه ای شاد و ظاهری آراسته با رعایت شئونات اسالمی داشته باشد 

 ش دبستان عالقه مند باشد. مربیان مراکز از سواد قرانی برخوردار باشد و به آموزش قران در دوره پی

 پیش دبستانی اقلیت های مذهبی از این شرط مستثنی هستند.

 ی انجام وظیفه و قدرت بیان شیوا برخوردار باشد.از سالمت جسمی و روانی الزم برا 

 .به اصول اخالقی پایبند باشد 

 حداقل دارای مدرک کاردانی مرتبط باشد 

 

 ش دبستان در ایران ی برنامه درسی پيچالش ها

 :مسائل مهم مورد توجه آموزش قبل از دبستان  در قرن بیست و یکم از این قرارند

 ر برنامه های درسی آموزش قبل از دبستان روش های درگیری بیشتر والدین د 

  طراحی مدل های تلفیقی برنامه درسی آموزش پیش از دبستان 

   برای کودکان با نیازهای ویژه توسعه رویکردهای آموزش دوران اولیه کودکی 

  توجه بیشتر به زبان مادری و فرهنگ های بومی 

 محمدی به نقل از  2007 1کسیو ژن ریبحث های جنسیتی در آموزش دوران اولیه کودکی) چارت

 (.1396فارسانی ، 

ه از یک با استفاد به نظر می رسد که آموزش فرهنگ شهروندی یکی از نیازهای ضروری در عصر حاضر می باشد.

صاحب  ،مهارت برنامه درسی و آموزشی باز و قابل انعطاف در دوره پیش دبستانی بتوانیم در آینده شهروندانی با

همکاری و همبستگی در همه زمینه  ،احساس مسئولیت ،وز داشته باشیم که برای آزادی معنویاندیشه و دلس

ا با پیشرفت های عظیمی در زمینه علم و باتوجه به اینکه کودک امروز م .های زندگی ارزش قائل باشند

                                                           
1. Chartier, Nicole Geneix 
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نیازسنجی برنامه های  لذا ،تکنولوژی روبه روست و هنگام یادگیری به اموری فراتر از انتقال صرف دانش نیاز دارد

این دوره و پیامدهای ناشی از این پژوهش ها می تواند راهگشای اساسی برای برنامه ریزان در تهیه هرچه بهتر و 

موزش ضمن خدمت معلمان باشد) آروش و فعالیت های این دوره  و برنامه ریزی برای  ،، محتواموثرتر اهداف

 (.1391سعادتمند و همکاران ،

اخیر همواره تحقیقات نشان می دهند که عدم کفایت معلمان پیش دبستانی و اثربخشی تدریس و در سال های 

جذب و استخدام معلمان حرفه ای  ،ود و ضررهاپرداخت س آموزش آنها به شدت با پرداخت غرامت مرتبط است.

شان می دهند که سود یافته های تحقیقات ن ،با این حال سال های کودکی را برای نظام آموزشی دشوار می کند.

منفعت بزرگ تنها زمانی به دست می آید که معلمان به طور حرفه ای آماده و تربیت شده و به اندازه کافی در  و

 (.1394همکاران ، دسترس باشند)فالح و

، ، برنامه درسیمربوط به مدیریت کالن پیش از دبستان ،مهم ترین آسیب های موجود  دوره پیش از دبستان

و آسیب های مربوط به محیط خانواده و والدین بوده است که هرکدام از این  وضعیت حقوقی ،نسانینیروی ا

 (.1395ند )آخش و همکاران ،آسیب های کالن خود به زیرمقوله هایی تقسیم می شو

، به برنامه درسی پیش دبستان در ایران بر اساس تحلیل و تفسیر مبانی نظری و مطالعه اسناد باالدستیبنابراین 

، عقیده  و ، جامع و مخاطب پسند می باشد اما در سطوح عملیاتی  و اجرا دچار تشتت آرا، علمیدقیق ظاهر

، افکار و ی در ایران  براساس تجارب زیسته مدیران و مربیان و تحت تاثیر آراعمل می باشد و مراکز پیش دبستان

، آموزش ، والدورفی، های اسکوپ، رجیو امیلیامونته سور رویکردهای ربیتی غربی،ت مراکز اندیشه مربیان و

و ملی کمتر محلی  ،تجربی و برنامه درسی سوئدی و مانند آن را طراحی و اجرا می کنند و توجه به فرهنگ بومی

مورد اقبال و عمل مراکز پیش دبستانی قرار می گیرد که این مساله و موضوع می تواند به گسست و تعارض 

 نظام های آموزشی و اجتماعی منتهی شود. فرهنگی در سطوح باالتر

 
 
 

 منابع 

 ( آسیب شناسی وضعی1395آخش ،سلمان ،حسینی خواه ،علی ،عباسی ،عفت ،موسی پور،نعمت اهلل.) ت

آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران .فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دانشگاه 

 31تا 1،ص 95،زمستان عالمه طباطبایی،سال دوم ،شماره ششم 

 ( شورای عالی آموزش و پرورش 1388اساسنامه آموزش و پرورش پیش دبستان در ایران) 

 (. توسعه دوره پیش دبستانی در 1391یی ، ابراهیم .) حج فروش ، احمد ، مهدوی ، صدیقه ، طال

 آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.

 ( راهنمای برنامه درسی دوره پیش دبستانی ، چاپ 1392دفتر تالیف کتب درسی ،گروه پیش دبستان .)

 هشتم ، تهران ، انتشارات مدرسه .

 (. شورای عالی آموزش و پرورش .1391ه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران )سند برنام 
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 ( تبیین ضرورت تربیت اوا1394طالیی ، ابراهیم ،بزرگ ، حمیده . )  )ن کودکی ) پیش از دبستان

    . 2شماره  33مبتنی بر سنتز پژوهی شواهد تجربی معاصر. فصلنامه تعلیم و تربیت ، سال 

 (. توصیف برنامه درسی آموزش پیش دبستانی در جهان همراه با سیر 1396)محمدی فارسانی، فریبرز

 تحول و چالشها.دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

 (.شناسایی صالحیتهای حرفه ای 1394ی ،پروین ،رضا زاده شیراز،فاطمه بیگم )فالح ،عاطفه ، احمد

بهار و  6شماره  22د،سال پژوهشی دانشگاه شاه –مربیان دوره پیش دبستانی .دوفصلنامه  علمی 

 .1394تابستان 

 (نیازسنجی برنامه درسی دوره پیش دبستا1391سعادتمند،زهره ،لیاقتدار ،محمدجواد،صادقیان ،زهرا) نی

تحت نظر آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و مربیان شهر اصفهان .فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی 

 145-132درسی ،سال نهم ،شماره هشتم ،صفحات 

 ( آموزش و پرورش پیش دبستان ،تهران ،پیام نور.1372مفیدی ،فرخنده.) 

 
 
 


