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 چکیده
از دبستان بوده است. روش  شیدوره پ یبرنامه درس یو اعتباربخش یپژوهش طراح نیهدف از انجام ا

شده است.  استفاده یدلف کیو تکن یسنتز پژوه یها است و از روش یفیک کردیبر رو یپژوهش مبتن

به  طمربو یو خارج یاسناد داخل هید و افراد بوده است که در بخش اسناد، کلجامعه هدف شامل اسنا

نفر از متخصصان برنامه  80 زیاز دبستان، در بخش افراد ن شی( در حوزه پ8010-8037) یها سال

پژوهش در بخش  نیاند. در ا شده عنوان نمونه انتخاب از دبستان به روش هدفمند به شیدوره پ یدرس

عنوان  افته بهیو مصاحبه ساختار یبردار شیف ادداشت،یاز برگه  بیبه ترت یاعتباربخش و یسنتز پژوه

 یبر عناصر برنامه درس یاز دبستان مبتن شیدوره پ یبرنامه درس تیشده است. درنها ابزار استفاده

فضا،  ،یابیارزش ،یریادگی-یاددهی یراهبردها ها، تیشامل، اهداف، محتوا و فعال نیکال سیفرانس

 شده است. یو اعتباربخش یطراح یو مرب یبند نابع، امکانات، زمان، گروهم

 .از دبستان شیدوره پ ،یبرنامه درس ،یاعتباربخش ،یطراح کلیدی: واژگان
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 مقدمه

های آموزشی است که طی  از دبستان یکی از دوره  در نظام آموزشی ایران دورۀ پیش

عنوان بخشی از نظام  رت غیررسمی بهصو طور رسمی و گاهی به های مختلف گاهی به سال

 آموزشی طراحی و اجراشده است.

ای شاخص برای توسعه  ترین دوره زندگی آدمی و دوره کودکی اولین و مهم

(. دوره پیش از دبستان اولین 400، ص 8،2080های بنیادی و حرکتی است )هاردی مهارت

یک محیط رفتاری  ، ترجمه مفیدی(.8038، 2وپرورش است )کول مرحله رسمی آموزش

دبستانی  های دوره پیش ها به شمارمی رود و هرچه آموزش بسیار مهم برای بسیاری از بچه

، 0باکیفیت بیشتری ارائه گردد، کودکان دوره تحصیلی بهتری را خواهند داشت )اسمیت

کی دلیه کوهای او سالست که ر اشکاخوبی آ مسئله بهین احساسیت و همیت (. ا2080

ن شدا جدن و دوره کادتحصیلی کوو هنی ، ذشد فیزیکیدر رسریع ای  رهعنوان دو به

باکار در شنایی و آیگر ن دکادنس گرفتن با کوای ابرن شدده ماو آمحیط خانه از یجی رتد

 است.سه رمد

شود که بدانیم در بسیاری از مواقع، خانواده  اهمیت این مراکز زمانی آشکارتر می

سوادی،  سوادی یا بی ودن با مسائل تربیتی، فقر فرهنگی، کموظیفه خود را به دلیل آشنا نب

مشکالت اقتصادی، دور بودن والدین از محیط خانه به علت کار و تأمین زندگی، 

کند. اینجاست که مراکز  خوبی ایفا نمی شمار دیگر، به گسیختگی خانوادگی و مواردِ بی ازهم

و عاطفی کودکان را جبران نمایند  دبستانی باید کمبودهای آموزشی، تربیتی، جسمی پیش

 (.2080، 0)بانکیوف

های اولیۀ  ترین دوران رشد و یادگیری به سال بر اساس تحقیقات جدید، سریع 

های فناوری درزمینه بررسی مغز از رشد  که پیشرفت طوری گردد. به برمی 4کودکی

های زندگی هر  آسای مغز نوزاد را آشکار ساخته و نشان داد که در نخستین سال معجزه

(. با توجه به 0،2000شود )دوهان و جنسن ساالن سلول تولید می کودک دو برابر مغز بزرگ

(. آموزش 7،2004افتد )هیتز توجهی از یادگیری در سنین پایین اتفاق می اینکه مقدار قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hardy 

2. Cole 

3. smith 

4. Bannikoff 

5. early childhood. 

6. Doohan and Jensen 

7. Hitz 
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، 8،2003های بعد خواهد شد )روسکوس صحیح و مؤثر در این دوره باعث موفقیت در دوره

 (.820ص 

های پیش از  از طرفی امروزه انتظارات جوامع مختلف از آثار مثبت و سازنده برنامه

عنوان مکانی برای  یافته است. درگذشته عمدتاً مراکز پیش از دبستان به دبستان افزایش

رفت، ولی امروزه به جهت افزایش  ها شاغل بود به کار می نگهداری کودکانی که والدین آن

وپرورش پیش از دبستان بر سطوح دیگر آموزش،  رک اهمیت آموزشآگاهی والدین و د

 (.2،2080تقاضا برای ورود به مقاطع پیش از دبستان رو به افزایش است )ایسنبرگ

دبستانی، دوره جدا شدن تدریجی از محیط خانه و آماده شدن برای انس  دوره پیش

تناسب امکانات و  دوره به گرفتن با کودکان دیگر و آشنایی با کادر مدرسه است. در این

، 8030گیرند. )مفیدی، ساله مورد پرورش قرار می مقتضیات هر کشور، کودکان سه تا شش

 (.22ص 

عنوان یک اصل مهم و همگانی و  اکثر کشورهای جهان، آموزش پیش از دبستان را به

ازجمله  (. امروزه اکثر کشورهای پیشرفته کشورهای8030اند )مفیدی، بعضاً اجباری پذیرفته

آمریکا، کانادا، انگلیس، ژاپن، فنالند، سوئد، آلمان، بلژیک، هلند، کره جنوبی و دیگر کشورها 

(. برای 0،2001دهند )ریگا و شاپ با وضع قوانین و مقررات الزم به حقوق آنان پاسخ می

 مثال، کشور هلند آموزش کودکان سنین چهار سال به بعد را همگانی کرد، آلمان، استرالیا،

دبستانی را  اند تا آموزش پیش نیز در تالش و آفریقای جنوبی فرانسه، تایوان، کانادا، مالزی

زیرپوشش آموزش همگانی درآورند. کشور سوئد اعالم کرد که تمام کودکان باالتر از سن 

های دولتی  هجده ماه را که پدر و مادرشان مشغول کار یا تحصیل باشند در مهدکودک

های  کشور ژاپن، کودکان قبل از ورود به مدارس ابتدایی، در کالس خواهد پذیرفت. در

سالۀ این کشور در چنین  درصد کودکان پنج 30یابند.  آمادگی یا کودکستان حضور می

 (.8038اند )صافی، مراکز تربیتی حضور یافته

مونته ، 4زیپستالو، 0سوروفی مانند ومعران نشمنداوان دافرت تحقیقاها و  کوشش 

، 0، بانک استریت0و الگوهای آموزشی رجیو امیلیا 2بلوفرو  8ژهپیا، 7یویید ،0ریسو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Roskos 

2 .ISENBERG 

3. Riga   And shop 

4 .Rousseau 

5 .Pestalozzi 

6 .Montessori 

7 .Dewey 
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دک هر کوی  های اولیه رب سالست که تجااین مطلب انیز مؤید وغیره 0، اسکوپ4والدروف

 ست.ار اتأثیرگذنهایت  وی بینهایی ل کماو چگونگی تشکیل شخصیت در 

عنوان  د و از دیـرباز در کشور ما بهساله دار 30دبستان در ایران نیز قدمتی  سابقه پیش

ها، کمبودها و تنگناهای اقتصادی  توجهی مرحله آموزشی مطرح بود، ولیکن همیشه کم  یک

عالی   های تحصیلی دیگر و آموزش و امکانات در دوره  ها ، همچنین تمرکز اندیشه و عـلمی

ی بر فرهنگ دیـنی و مـلی دار، پرمـحتوا و مبتن ، هدف های اصولی ریزی موجب شده تا برنامه

دبستان در ایران به دوره دوساله رسمی و دوره پیش ما برای این دوره حساس صورت نگیرد.

های سال را تحت پوشش برنامه 0و  4شود که کودکان گروه سنی غیراجباری اطالق می

 (.00:8038دهد )برنامه درسی ملی، آموزشی و تربیتی قرار می

ریزی آموزشی  های اخیر از یک برنامه دبستان ایران در سالوپرورش پیش از  آموزش

ای از کشورمان به صورتی خاص و طبق ذوق  صحیح و علمی برخوردار نشده و در هر گوشه

های  و سلیقه شخصی نهادهای مختلف اداره گردیده است. درنتیجه آن عدم تناسب برنامه

ویژه مربیان، یکپارچه  ی انسانی و بهپیش از دبستان با نیازهای کودکان، عدم توجه به نیرو

گذاری  دبستانی، نبودن سند برنامه درسی مستقل و عدم سرمایه نبودن مدیریت مراکز پیش

های دوره پیش از دبستان ایران است  ترین آسیب نظام تعلیم و تربیت در این دوره از مهم

 (.8034)آخش و همکاران،

وپرورش، وزارت بهداشت،  آموزشدر حال حاضر نهادهای زیادی همچون )وزارت 

زیست، سپاه پاسداران، سازمان بسیج،  وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد، سازمان محیط

احمر،  شهرداری، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی، کانون پرورش فکری کودکان، هالل

ا فعالیت ه ویژه مهدکودک دارالقرآن، مساجد( درزمینه خدمات و مراکز تربیت کودک به

کنند و بقیه  های کالن تبعیت می که تنها تعدادی از این مؤسسات از سیاستدارند 

های  سازی فعالیت ها به خنثی معموالً این ناهماهنگی های خاص خود رادارند. سرفصل

ها آن است که  حاصل این پراکندگی انجامد. یکدیگر و هدر دادن منابع مالی و انسانی می

های خاصی  ها و با روش یابند هرکدام محتوا و فعالیت مراکز پرورش می کودکانی که در این

                                                                                                                   
1 .Piaget 

2 .Froebe 

3. Reggio Emilia 

4. Bank Stree 

5. Waldorf 

6. scope 
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شوند  بینند و زمانی که وارد پایه اول ابتدایی می ای آموزش می های پراکنده و در زمان

های مختلفی هستند که معلم قادر به  ها و توانایی هرکدام بامهارت های شناختی، نگرش

 (.8030خورد )فضلی، ها به مشکل برمی آن هماهنگی آنان نیست و در برخورد با

از دبستان برای والدین و کودکان و   هایی که در دوره پیش ها و سؤال از دغدغه

دبستانی  توان به این موارد اضافه کرد که: که یک مرکز پیش آید می مسئوالن پیش می

موزش آن های آ زمان آن چقدر باشد؟ اهداف، محتوا و روش خوب چگونه باید باشد؟ مدت

ها مناسب است؟ مربیان این  چگونه باید باشد؟ آیا این مرکز به لحاظ امکانات و زیرساخت

 (.81ص  8030مراکز باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟)بابلی، 

حال در کشور ایران نیز با توجه به تأکید اسناد باالدستی و ضرورت این دوره و  بااین

مند،  تربیتی نظام - م جهت تهیه برنامه آموزشیآغاز یک حرکت جدی و منسج  منظور به

دار، متناسب بافرهنگ و روحـیه حاکم بر جامعه ایران  ، هماهنگ و هدف یافته، جامع سازمان

رو  های اساسی باید برداشته شود. ازاین گام  از دبستان  دوره پیش  برای آموزش و تربیت

رسی جامع و مطلوب برای دوره پیش از پژوهش حاضر بر آن است تا با ارائه الگوی برنامه د

 دبستان به این دغدغه پاسخ دهد.

به ارائۀ الگوی کیفیت برای مراقبت و آموزش دوران ( در پژوهشی 8034الماسی )

نتایج حاصل از بررسی اسناد و  صورت مطالعه تطبیقی پرداخته است، اولیه کودکی به

ها  ه و همکاری اقتصادی به سیاستشده در کشورهای عضو سازمان توسع های انجام پژوهش

بندی حاصله،  از طبقه و راهبردهای کشورهای موفق در دوره اولیه کودکی پرداخته است و

 الگویی در راستای کیفیت برای مراقبت و آموزش دوران اولیه کودکی را ارائه داده است.

از  به تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی )پیش ( در پژوهشی8030طالیی و بزرگ )

های این سنتز نشان  یافته اند. دبستان( مبتنی بر سنتز پژوهی شواهد تجربی معاصر پرداخته

دهد که ضرورت پرداختن به تربیت اوان کودکی از چهار منظر: توجیه بیولوژیک(  می

شناختی و مغز( توجیه اقتصادی( تحلیل هزینه فایده )توجیه  های پژوهشی حوزه عصب یافته

و پیشرفت تحصیلی مطلوب در سطوح دوره تحصیل )و توجیه اجتماعی( آموزشی( عملکرد 

پذیر  سالی( توجیه های اجتماعی مطلوب در طول نوجوانی و بزرگ ها و کنش رشد منش

 است.

دبستانی با  ( در پژوهشی به بررسی وضعیت پیش8030عباسی و پوزش شیرازی )

اند. نتایج  وپرورش پرداخته ت آموزشتأکید بر اسناد قانونی و وظایف سازمان بهزیستی و وزار

وپرورش منجر به ضعف این وزارتخانه  بیانگر آن است که محدودیت امکانات وزارت آموزش
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دبستانی و سبب حرکت به سمت خصوصی شدن کامل این دوره از  در برگزاری دوره پیش

 وپرورش شد. سوی آموزش

های  میزان کیفیت برنامه ( در پژوهشی به ارزشیابی8038) پوشنه، خسروی و پورعلی

های پژوهش نشان داد تعامل مربیان با  اند. یافته دبستانی شهر تهران پرداخته مراکز پیش

های یاددهی ـ  دبستانی کیفیت الزم را ندارند. همچنین روش کودکان در مراکز پیش

کان، دبستانی در حد متوسط کیفیت الزم رادارند. میان کود یادگیری مربیان در مراکز پیش

 مربیان و والدین در حد متوسط تعامل مناسب وجود داشت.

دبستانی در  زش پیشموآیخی رتال سی سیر تحوربر( در پژوهشی به 8038عبدالهی )

، شیزموی آفضان و مان، زمکار، ساختا، روش و شیزموای آمحتواف و هداسی ربران به یرا

هش وین پژهای ا است. یافته دبستانی پرداخته در پیشمربی های  و ویژگییط اسی شرربر

بدنی و  تربیتبر ی بیشتردوره تأکید هر سه در شی زموای آمحتواف و هداکه دهد  ن مینشا

 اند. داشتهینی دتربیت 

( در پژوهشی به طراحی الگوی بهینه برای برنامه درسی دوره 8011ادیب و پیری )

ا ـب، لگواک ـئه یاراهش با وین پژاند، در ا کودکستان کودکان دوزبانه آذربایجان پرداخته

دهی  ا، سازمانمحتواف، هداشامل: ر خالقیت محوا و شد گررسی دره ـبرنامی وـلگان اوـعن

نقش ، نقش مربی، شیابی، ارزشیورپرو شی زموهای آ ی، روشگیردیاهای  ا، فعالیتوـمحت

 شده است. پرداختهلدین واش ـنق، مدیر

دبستانی برای ورود  درسی دوره پیش( در پژوهشی به طراحی برنامه 8017عربی )

دانش آموزان مناطق دوزبانه به دوره ابتدایی پرداخته است. در این پژوهش، با استفاده از 

های  ها محتوا، فعالیت ریزی درسی اعم از: هدف الگوی برنامه درسی کالین در نه عنصر برنامه

گیری، زمان، فضا و یا محیط، های ارزشیابی، منابع و ابزار یاد یادگیری دانش آموزان، روش

 بندی دانش آموزان و راهبردهای تدریس موردبررسی قرارگرفته است. گروه

( در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی برنامه درسی بهینه برای دوره 8012عباسی )

کودکستان، نقد و بررسی وضعیت این دوره در مقایسه با الگو انتاریو پرداخت. برخی از نتایج 

های الگوی بهینه عبارت است از روش فعال پژوهش،  روش-8بدین قرار است مقایسه 

دهی  سازمان-2آید.  اکتشاف، استفاده از هنر، فعالیت آزاد، بازی و روش پروژه به اجرا درمی

دهی  سازمان-0صورت تلفیقی با تأکید بر یادگیری متعامل است.  محتوی در الگوی بهینه به

های  آوری مدارک و با استفاده از روش ه مشاهده مستمر و جمعهم از فرایند و هم از نتیج

 گیری است. نظریه برنامه درسی در الگوی بهینه پژوهش/تصمیم-0شود.  دیگر انجام می
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دبستانی در مقابل تجربه بدون  ( در پژوهشی با عنوان، تجربه پیش2084) 8استس

های  فدرال و ایالتی در برنامه گذاری دبستانی: به این نتیجه رسید که باوجود سرمایه پیش

کنند نسبت به  دبستان استفاده می مداخله آموزش اولیه، شکافی بین کودکان که از پیش

کنند و در کودکان گروه دوم نرخ افت تحصیلی باالست و بسیاری  هایی که استفاده نمی آن

 شود. ها به رها کردن و ترک حضور در مدرسه، منجر می از آن

( در پژوهشی با عنوان مفهوم و مسیر توسعه از ادغام 2084) 2یانگ و جینگ

اند، در این پژوهش به  دبستانی در کشور چین به مطالعه پرداخته وپرورش پیش آموزش

شده است و نتایج  دبستانی در جهان و چین با توجه به ادغام اشاره توسعه آموزش پیش

شود و برای  رفت پایدار و سالم میدبستان باعث پیش نشان داد که ادغام برنامه درسی پیش

دبستانی باید از تجربیات سایر  وپرورش و پیش سازی در آموزش ترویج تحقق یکپارچه

 کشورهای موفق استفاده گردد.

( در این زمینه آموزش و مراقبت دوران 2080) 0سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

هایی در پنج محور )تنظیم اهداف و ای نموده و راهبرد های گسترده اولیه کودکی به فعالیت

سازی )اجرا( برنامه درسی و استانداردها، بهبود مدارک  مقررات کیفی، طراحی و پیاده

ها  آوری داده تحصیلی، آموزش و شرایط کار، تعامل خانواده و جوامع و پیشبرد جمع

و ها  تحقیقات و نظارت( را مشخص نموده است. در این راستا ده کشوری که فعالیت

اند کشورهای: فنالند، نروژ، سوئد، جمهوری  مراتب ارزنده و شاخص انجام داده عملکردی به

 اند. چک، اسلواکی، انگلستان، ژاپن، کره، نیوزیلند و پرتقال بوده

دبستانی:  ( در پژوهشی به بررسی برنامه درسی آموزش پیش2082) 0میراک اوزار

نت سوئدی مهدکودک بر اهمیت بازی در رویکرد سوئدی پرداخت، نتایج نشان داد که س

رشد و یادگیری کودک مبتنی است. منافع و نیازهای کودکان اجزای کلیدی در برنامه 

 دبستانی هستند. درسی پیش

دبستانی کشور  ( پژوهشی با عنوان چهل سال بعد از اتمام برنامه پیش2082) 4توجیا

 2008دهد که از سال  ژوهش نشان میاند. این پ فنالند و توسعه برنامه درسی آن پرداخته

اند و تقریباً تمام  دبستانی داشته در فنالند، همه کودکان شش سال از حق آزاد آموزش پیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Estes 

2. Yang1 & Li Jing 

3. OECD 

4. Miraç Özar 

5. Tuija 
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اند. نتایج نشان داد که  کودکان قبل از سن مدرسه به استفاده از این فرصت اقدام کرده

فنالندی و در دبستانی در جامعه  وپرورش پیش های درسی آموزش تغییرات در برنامه

 صورت گسترده بوده است. دبستانی به وپرورش پیش آموزش

شده در خارج کشور معموالً با بافت  های انجام شده است پژوهش طور که مشاهده همان

های فرهنگی و اجتماعی کشور ما متفاوت هستند و از طرفی در داخل کشور در  و زمینه

ها به همه ابعاد و  رت گرفته است که در آنهای اندکی صو حوزه پیش از دبستان نیز پژوهش

صورت مطالعه تطبیقی و یا محدود به  عناصر دوره پیش از دبستان توجه نشده است و یا به

اند؛ بنابراین و با توجه به اهمیت دوران کودکی و تأکید اسناد باالدستی  استان خاصی بوده

بخشی برنامه درسی دوره پیش از به اهمیت این دوره، این پژوهش به دنبال طراحی و اعتبار

دبستان و درصدد آن است تا بر اساس الگوی کالین عناصر اصلی برنامه درسی را در آن 

 سال در این زمینه باشد. 0تا  0بگنجاند تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه و کودکان سنی 

 های پژوهش پرسش

 شند؟اهداف و مقاصد مطلوب دوره پیش از دبستان چگونه باید با -8

 اند؟ های مطلوب دوره پیش از دبستان کدم محتوا و فعالیت -2

 اند؟ یادگیری دوره پیش از دبستان کدم-راهبردهای یاددهی -0

 فضا، منابع و امکانات مطلوب دوره پیش از دبستان کدام است؟ -0

 های ارزشیابی مطلوب دوره پیش از دبستان کدام اند؟ روش -4

 از دبستان چگونه است؟بندی مطلوب فراگیران در دوره پیش  گروه -0

 ساختار مطلوب زمان در دوره پیش از دبستان چگونه است؟ -7

 ویژگی مربی مطلوب در دوره پیش از دبستان چگونه باید باشد؟ -1

 شده، ازنظر متخصصان اعتبار دارد؟ آیا این برنامه درسی طراحی -3

 شناسی پژوهشروش

پژوهش ش از دو روش پژوهبوده است. در این  8پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی

شده است. در این پژوهش، جامعه  استفاده 0( و نیز تکنیک دلفی0سنتز پژوهی) 2تلفیقی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Qualitative approach 

2. Consolidated research 

3. research synthesis 

4. Delphi technique 
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 هدف بر اساس سؤاالت پژوهش متشکل از دو بخش اسناد و افراد هست. در بخش اسناد

وپرورش  های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گزارش یونسکو، دپارتمان آموزش گزارش

های پژوهشی معتبر و  ها، طرح ها، مقاالت، کتاب نامه ها، پایان دمطالعه، رسالهکشورهای مور

افراد متخصصان برنامه و در بخش ( در زمینه آموزش پیش از دبستان 8030-8010جدید )

 80اعتباربخشی نیز در بخش ، اند درسی دوره پیش از دبستان جامعه هدف را تشکیل داده

اند. همچنین  شده یش از دبستان به روش هدفمند انتخابنفر از متخصصان برنامه درسی پ

برداری، برگه یادداشت و در مرحله آخر  در سنتز پژوهی اطالعات الزم به کمک فیش

سنتز شده است.  عنوان ابزار استفاده پژوهش مربوط اعتباربخشی از مصاحبه ساختارمند به

غربالگری، کدگذاری، پژوهشی حاضر در شش مرحله تعیین معیارهای ورود، جستجو، 

با استفاده از تکنیک درنهایت  ( انجام شد.2080، 2و توماس 8ارزیابی و سنتز )گاف، اولیور

های  نظرات افراد متخصص در خصوص ابعاد و مؤلفهصورت حضوری و غیرحضوری  دلفی به

شده اصالح و اعمال شد. روند کار به این شکل بود که  گوناگون برنامۀ درسی ی تدوین

شده از  های گوناگون برنامۀ درسی مقدماتی تدوین ات این افراد در خصوص ابعاد و مؤلفهنظر

نیاز به  –های مناسب  ای که حاوی جدولی از سؤاالت با گزینه سوی محقق، با پرسشنامه

ها  ها بود و از آن نظرات اصالحی برای هرکدام از مؤلفه -افزودن موارد -حذف موارد -اصالح

های موجود، نظرات اصالحی خود را  ر صورت مخالفت با هریک از مؤلفهخواسته شد تا د

ها نسبت به اصالح و تعدیل نهایی  ذیل همان مورد یادداشت کنند. پس از گردآوری داده

 برنامۀ درسی دوره پیش از دبستان اقدام شد.

 های پژوهش یافته

 باشند؟ پرسش اول: اهداف و مقاصد مطلوب دوره پیش از دبستان چگونه باید

وپرورش، مشخص  های آموزش ها و فعالیت ها در تعیین و هماهنگ ساختن برنامه هدف

ها، کار و کوشش مربی و شاگرد و میزان  های آموزش، ارزشیابی برنامه کردن راه و روش

های مطلوب دوره پیش از دبستان به شکل  هدف پیشرفت برنامه درسی، نقش اساسی دارند.

 زیر است؛
 های شنوایی. د و توسعه زبان، گفتار، مهارتهدف اول: رش

 هدف دوم: رشد و توسعه فیزیکی، جسمانی، حرکتی و هماهنگی عضالت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Oliver, S. 

2. Thomas, J. 
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 هدف سوم: رشد و توسعه خالقیت، نوآوری و ابراز وجود در کودک.

 گانه. هدف چهارم: توسعه و رشد ذهنی، عقالنی، شناختی، استفاده از حواس پنج

 ی و کمک به بیان احساسات.هدف پنجم: توسعه و رشد عاطف

 های شهروندی. هدف ششم توسعه و رشد اجتماعی و مهارت

 هدف هفتم: پرورش رشد اخالقی.

 هدف هشتم: پرورش رشد معنوی.

 هدف نهم: پرورش هویت ملی.

 هدف دهم: توسعه و ارتقای سطح بهداشت و ایمنی.

 زیست. هدف یازدهم: آشنایی با محیط

 ری و زیباشناسی.هدف دوازدهم: پرورش ذوق هن

 های اطالعاتی و تکنولوژی. هدف سیزدهم: آشنایی با مهارت

 هدف چهاردهم: آماده کردن کودک برای دوره ابتدایی.

 هدف پانزدهم: تربیت جنسی کودک.

 های دوره پیش از دبستان چگونه باید باشد؟ پرسش دوم: محتوا و فعالیت

تنها موجب  ذا، انتخاب محتوای مناسب نهمحتوا توصیف است ازآنچه باید آموزش داده شود ل

های  ها و نگرش ها، مهارت شود بلکه باعث رشد توانایی تحقق اهداف برنامه آموزشی می

محتوای دوره پیش  صورت تلفیقی است، رویکرد محتوا در این دوره به. فراگیرنده خواهد شد

آشنایی با علوم  امل؛از دبستان دربرگیرنده انتظارات یادگیری درباره موضوعات متنوع ش

و  بدنی تربیت مختلف، هنر و خالقیت، علوم طبیعی، ریاضیات، علوم اجتماعی و شهروندی،

آموزی، داستان، قصه، شعر، سرود، موسیقی، نقاشی، مسائل دینی و  فعالیت جسمانی، زبان

، مسائل بومی، جغرافیایی، برنامه مستقل برای کودکان دوزبانه مذهبی، ایمنی و بهداشت،

 آموزش تکنولوژی و آموزش تدریجی تربیت جنسی به کودکان است.

 اند؟ یادگیری در دوره پیش از دبستان کدم -پرسش سوم: راهبردهای یاددهی

های  هایی که توسط مربی و کودکان باید انجام پذیرد تا به هدف در این قسمت فعالیت

ها شامل کارهایی است  الیتآموزشی دسترسی پیدا نمایند، بایستی شرح داده شود. این فع

هایی است که بایستی توسط  که قبل از آموزش، توسط مربی باید، انجام گیرد و راه روش

راهبرد بازی  مربی انجام گیرد. مؤثرترین راهبردهای تدریس در دوره پیش از دبستان شامل؛
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مسئله،  راهبرد کاوشگری، راهبرد نمایش، راهبرد حل )فردی و گروهی(، راهبرد اکتشافی،

 راهبرد پرسشگری، راهبرد ایفای نقش، راهبرد یادگیری مشارکتی، روش گردش علمی،

راهبرد و  استفاده روش داستان، قصه، شعر از راهبرد آزمایش )در طبیعت و بر روی اشیاء(،

 ترکیبی است.

 پرسش چهارم: فضا، منابع و امکانات در دوره پیش از دبستان چگونه باید باشد؟

یادگیری در درون آن انجام  -ط آموزشی عنصری است که فرایندهای یاددهیفضا و محی

دهد و در صورت پذیرد. فضا فرایند تدریس و یادگیری را تحت تأثیر خود قرار میمی

 سازد.طورجدی دچار مشکل می نامطلوب بودن، برنامه درسی را به
ی کیفیت و نظر از نوع مرکز دولتی یا خصوصی دارا دبستانی صرف مراکز پیش -

شرایط یکسانی باشند و عدالت آموزشی در همه مناطق شهری و روستایی وجود داشته 

 باشد.

 صورت رایگان ارائه گردد. االمکان این دوره پیش از دبستان به حتی -

 سند ملی مستقل برای دوره پیش از دبستان تنظیم گردد. -

چسب، شاد، خوشایند و ایمن  دلفضا و محیط برای کودکان، سرسبز، وسیع،  -

 باشد.

محیط مجهز به امکانات یادگیری، صوتی و تصویری، تابلوهای آموزشی، کامپیوتر  -

 و وسایل بازی باشد.

مراکز دارای استخر، آشپزخانه، اتاق مخصوص مربیان، اتاق مالقات با والدین، اتاق  -

 نمایش و موسیقی باشد.

میز و صندلی و وسایل بازی متناسب با  های بهداشتی، ها، سرویس ها، پله قفسه -

 سن و قد کودکان باشد.

 های معلول و با نیازهای ویژه تمهیداتی در نظر گرفته شود. برای بچه -

 ای و وسایل طبیعی استفاده شود. های شیشه در مکان یادگیری از اتاق -

 ها لغزنده نباشند. قرار گرفتن کالس در طبقه هم کف و اینکه کف اتاق -

های روشن و شاد، با نور کافی و تهویه  گیری دارای کالس بزرگ، رنگمحیط یاد -

 ها باشد. پله ها کالس و راه مناسب، حفاظ برای پنجره

بازی با امکانات )تاب، سرسره، االکلنگ، توپ، طناب،  حیاط مرکز دارای زمین  -

 بازی و غیره( باشد. حوضچه مخصوص شن



 

 

 

 

 

   
 

 8030سال دوم، شماره هشتم، تابستان دبستان و دبستان،  شیفصلنامه مطالعات پ 
 

801 

 
 از دبستان چگونه باید باشد؟ های ارزشیابی در دوره پیش پرسش پنجم: روش

در این مرحله است که  یابد.شود و با آن پایان میفرایند برنامه درسی با ارزشیابی شروع می

تواند ارزش کار خود را  مربی به قضاوت خود درباره یادگیری کودکان از نحوه تدریس می

حال حساس در  تعیین نماید سنجش و ارزشیابی یکی از مسائل و موضوعات مهم و درعین

 دوره پیش از دبستان است.

 از نمره دادن به روش سنتی اجتناب شود. -

 صورت توصیفی صادر شود. گواهی به -

 طور منظم، مستمر و مستند شده باشد. ارزشیابی به -

 جانبه کودکان در ابعاد مختلف را موردسنجش قرار دهد. ارزشیابی باید رشد همه -

ن نقطه شروع آغاز شود و به مربی، مدیر و والدین ختم عنوا ارزشیابی از کودک به -

شود یعنی هرکسی در مرکز پیش از دبستان با کودک سروکار دارد در ارزشیابی او  

 نیز مشارکت دارند.

ارزشیابی از طریق مشاهده و تماشا کردن، گوش دادن و ارتباط برقرار کردن با  -

 کودک نیز انجام شود

 کدیگر پرهیز شود.از مقایسه کودکان با ی -

 تمرکز ارزیابی رشد و یادگیری کودک باشد، نه صرفاً دستیابی به اهداف. -

 ها و پوشه کار استفاده گردد. لیست از چک -

 در دوره پیش از دبستان چگونه باید باشد؟بندی فراگیران  گروه پرسش ششم:

با نیازهای ویژه، های فقیر و غنی، عادی و  بندی سنی، گروه بندی اشاره به گروهگروه

حسب ها بربندیها، عالیق و گروهای داوطلبانه دارد. گروه فرهنگ، قومیت، مذهب، توانایی

 گیرد.راهبردهای تدریس و یادگیری متفاوت است و تحت تأثیر محتوای درسی قرار می

 های فردی کودکان توجه شود. به تفاوت 

  دبستانی دسترسی  پیشهمه کودکان واجد شرایط کشور به مراکز مهدکودک و

 داشته باشند.

 های  بندی عادالنه امکانات، تجهیزات و منابع آموزشی برای کودکان استان تقسیم

 مختلف انجام شود.

  تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی، شهری، روستایی، فقیر و

 غنی، بین کودکان نباشد.
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 موردتوجه باشند. توجه به کودکان معلول و دارای نیازهای ویژه 

 تواند بر پایه سن، داوطلبانه و  بندی کودکان در کالس و محیط یادگیری می گروه

 تصادفی باشد.

 پرسش هفتم: ساختار زمان در دوره پیش از دبستان چگونه است؟

توالی  بندی به ریزی درسی در نظر گرفتن زمان آموزش است. زمان یکی از عناصر مهم برنامه

ها و تجارب یادگیری باید به  شود و برای اجرای فعالیت توا اطالق میمنطقی زمان و مح

های آموزشی با عوامل مهمی  دهی زمان فعالیت فراگیران، فرصت کافی داده شود. سازمان

ازجمله هدف، محتوا، شرایط رشدی فراگیران، رویکردهای آموزشی، روش تدریس، مواد و 

 ابزار آموزشی ارتباط دارد.

کنند و با  دبستان ذکر می در سایر کشورها سنین مختلفی را برای پیشکه  ازآنجایی -

سالگی برای دوره پیش از  0تا  0توجه به شروع دوره ابتدایی در ایران سنین بین 

 گردد. دبستان پیشنهاد می

 صورت اجباری ارائه گردد. این دوره تحصیلی رسمی به -

سالگی  0تا  8دکان توانند از کو ها می همچنین مراکز خصوصی و مهدکودک -

 ها خدمات ارائه دهند. مراقبت و به آن

شروع سال تحصیلی برای کودکان پیش از دبستان از مهرماه تا اواخر خردادماه   -

 تواند در فصل تابستان این مراکز دایر باشند. سال بعد باشد و حتی می

در  ساعت باشد منتها 4هفته، پنج روز در هفته و هرروز  07سال تحصیلی شامل  -

 تر باشد. تواند منعطف دوره پیش از دبستان با توجه به شرایط می

وقت در دو نوبت صبح و  صورت نیمه مدت فعالیت برای کودکان پیش از دبستان به -

 گردد. عصر پیشنهاد می

وقت و برای والدین شاغل  تواند پاره می 0تا  8زمان فعالیت در مهدها سنین  مدت -

 وقت باشد. تمام

پیشنهاد  87الی  80و در وقت عصر  82الی  3راکز در وقت صبح ساعت کاری م -

 گردد. می
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 پرسش هشتم: ویژگی مربی در دوره پیش از دبستان چگونه باید باشد؟

یکی دیگر از عناصر مهم برنامه درسی دوره پیش از دبستان مربی است. مربیان 

ر محیط آموزشی ها نقش بزرگی در به وجود آوردن کیفیت د دبستانی و مهدکودک پیش

هایی که کودکان بتوانند در  توانند نقش خود را در فراهم کردن محیط ها می رادارند. آن

 هایشان را شکوفا سازند ایفا کنند. ها توانایی آن

وپرورش  های آموزش رشته تحصیلی مربی پیش از دبستان مرتبط و یکی از رشته -

 یا رشته مربی کودک باشد.دبستانی، علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و  پیش

توان از  دبستان کارشناسی باشد. در مواردی نیز می حداقل مدرک مربی پیش از  -

 ای با مدرک کاردانی مربی کودک استفاده کرد. مربیان مراکز فنی حرفه

دبستان وجود داشته  سازوکار الزم و جدی در پذیرش و گزینش مربیان پیش از   -

 باشد.

 مندی، حقوق مربی باید حفظ شود.احترام، منزلت و رضایت -

 های مختلف برگزار گردد. های ضمن خدمت و کارگاه برای مربیان دوره -

 دبستان و عناصر آن آشنا باشد. مربی با برنامه درسی پیش از  -

 مربی با والدین، جامعه و کودکان ارتباط سازنده و متقابل داشته باشد. -

سالمت جسمی و روانی، قدرت بیان، نفس، ظاهر مناسب و آراسته،  دارای اعتمادبه -

 مند، باانگیزه، صبور، منعطف و خالق باشد. عالقه

 پذیر باشد. مربی به اصول اخالقی پایبند و مسئولیت -

 امن برای یادگیری کودک فراهم کند. بین کودکان تبعیض قائل نشود و محیطی -

 رد؟شده ازنظر متخصصان اعتبار دا آیا این برنامه درسی طراحی پرسش نهم:

نفر از متخصصان برنامۀ درسی دوره پیش از دبستان  80برای پاسخ به این پرسش با 

 ها به شرح ذیل تشریح شد: وگو شد و نظرات آن گفت

های این دوره،  متخصصان، ضرورت توجه به همه عناصر، تلفیقی بودن محتوا و فعالیت

در بخش فضا و  تناسب راهبردهای یادگیری با محتوی توسط متخصصان یادآوری شد.

امکانات، پیشنهاد شد که از سازمان استاندارد برای فضا و معیارهای الزم در حوزه پیش از 

دبستان کمک گرفته شود. ازنظر بعضی از متخصصان رایگان نمودن این دوره در شرایط 

نظام آموزشی کشور فعلی اجرایی نیست. در عنصر زمان متخصصان معتقد بودند که لزومی 

تر برگزار گردد و این  تواند منعطف هفته وجود ندارد و برنامه می 07کت کودک در برای شر
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تواند در تابستان هم دایر باشد. در بحث پیرامون مربی یکی از متخصصان معتقد  دوره می

دبستان، از مدیر تا خدمتکار، آشپز و غیره  بود که عالوه بر مربی، سایر کارکنان مراکز پیش

دبستان را داشته با معیارها و  مناسب در برخورد با کودکان پیش باید رفتار و منش

های مناسب گزینش و استخدام شوند. همچنین متخصص دیگری نیز معتقد بود که  مالک

توان از مربیان زن در این دوره بیشتر استفاده کرد. نظرت متخصصان پیش از  ترجیحاً می

 ها قرار گرفت. یید آندبستان در برنامه درسی نهایی اعمال و مورد تأ

 گیری بحث و نتیجه

شک همۀ اولیاء و مربیان و  ترین دورۀ زندگی انسان است. بی دوران کودکی اولین و مهم

مندان به امر تعلیم و تربیت بر این باورند که کودکان باید همگی از امکاناتی برای  عالقه

دۀ کنونی پیداکرده و خود را تربیت برخوردار شوند که بتوانند جای خود را در جامعۀ پیچی

تر آینده مهیا کنند و چنانچه خواهان افرادی توانمند در  برای زیستن در دنیای پیچیده

مان باشیم، الزم است از دوران کودکی به نیازهای آنان بپردازیم. کودک امروز با  جامعۀ آینده

بانان تعلیم و تربیت ماند در دست باغ ای می داشتن ذهنی پذیرا و آمادۀ تربیت مثل مزرعه

که ثمرۀ عملکرد امروز این باغبانان، فردای کودکان خواهد بود. اهمیت این دوره در 

(، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2084(، استس )8030های طالیی و بزرگ ) پژوهش

 شده است. (، بیان2080)

ا غیردولتی های فرهنگی و تربیتی دولتی یها و کانوندبستانی، مؤسسه مراکز پیش

یادگیری کودکان را در ابعاد زیستی،  -باشند که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاددهیمی

ها و تجارب یادگیری متنوع برای کودکان را بر روانی و اجتماعی و فراهم آوردن فرصت

برنامۀ درسی دوره پیش از دبستان از وجوه مختلف، ضرورتی  رو دارند ازاین عهده

که این پژوهش باهدف طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی  ت. ازآنجاییناپذیر اس اجتناب

های و شرایط  گرفته است توجه به زیرساخت دوره پیش از دبستان برای کشور ایران انجام

برای رهایی از این وضعیت نگاهی به وضعیت کشورهای رسد.  فعلی ضروری به نظر می

تحقق اهداف مطلوب در دوره پیش از  تواند گامی در جهت توسعه می پیشرفته و درحال

ها و راهبردهای کشورهای مترقی در حوزۀ مراقبت و آموزش  دبستان باشد. بررسی سیاست

سوی تدوین  تواند ما را به ها می های آموزشی و درسی آن دوران اولیۀ کودکی و کیفیت برنامه

(، یانگ و جینگ 8034های الماسی ) الگوی راهنمایی در این راستا هدایت نماید. پژوهش

های مطلوب سایر کشور را در دوره  (، اهمیت مطالعه تطبیقی و بهره گرفتن از ویژگی2084)
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ترین  رو در قسمتی از این پژوهش به مهم دهد. ازاین پیش از دبستان را نشان می

 های کشورهای مترقی در حوزه پیش از دبستان توجه شده است. سیاست

حاصل از مطالعه تطبیقی و سنتز پژوهی و بر اساس به های پژوهشی  بر اساس یافته

های آن گفته شد و نیز با مراجعه به اسناد  آنچه درباره ماهیت پیش از دبستان و شایستگی

های  توان نتیجه گرفت که آموزش پیش از دبستان از اولویت های فرعی می و مطالعۀ مؤلفه

یش از گذشته موردتوجه قرار گیرد. بایست ب مهم واصلی در برنامۀ درسی کشور است و می

امروزه دیگر مانند گذشته تردیدی در ضرورت و اهمیت آموزش دوره پیش از دبستان وجود 

ها  شود و ویژگی به این منظور، اقدامات عملی و کاربردی باید از دوران کودکی شروع ندارد.

سازی در  برونی های عمومی از طریق تلفیق و نیز مباحث اختصاصی، طبق اصل و شایستگی

یافته و  وجود کودکان نهادینه شود و سپس بر اساس اصول وسعت و توالی، به شکلی سازمان

پذیری و آزادی عمل، از  مند در دورۀ های بعدی تداوم یابد و ضمن رعایت انعطاف نظام

 گسستگی و دوگانگی در اهداف و اجرای برنامۀ درسی دوره پرهیز شود.

جانبه به عناصر برنامه درسی همچون  سی مستلزم توجه همهاجرای چنین برنامۀ در 

بندی و مربی  اهداف، محتوا، راهبردهای یادگیری، ارزشیابی، فضا و امکانات، زمان، گروه

جانبه به ابعاد  است. آنچه در اهداف دوره پیش از دبستان باید به آن اشاره کرد توجه همه

ها  انی او و گنجاندن این اهداف در فعالیتدرونی و بیرونی کودک، رشد جسمی، روحی و رو

های گوناگون  صورت تلفیقی است که کودک از طریق آن بتواند به مهارت و محتواهایی به

دست یابد که این امر خود نیز مستلزم رویکردی فعال و متنوع است؛ تمام راهبردهای 

ها مثل  ای از آن رهتوانند در خدمت یادگیری باشند؛ لیکن پا یاددهی و یادگیری فعال می

های خاص،  یادگیری اکتشافی، بازی، واحد کار، بحث گروهی به دلیل داشتن ویژگی

هماهنگی و تناسب بیشتری با برنامۀ درسی دارند. ارزشیابی نیز مانند دیگر عناصر و 

های مرتبط با آن دارای تنوع و گستردگی فراوان است، ارزشیابی در این دوره،  مؤلفه

منظور آگاهی  م، مستمر و فعالیت است که هدف اصلی آن، دریافت بازخورد بهفرآیندی منظ

ها در مراحل مختلف است؛  ها و بهبود شایستگی از نقاط قوت و ضعف و ارتقاء توانمندی

منظور ارتقا یا افت تحصیلی  گیری آن به که به جنبه تصمیم بنابراین در ارزشیابی، بیش از آن

ید به بعد بازخوردی و اصالحی آن توجه گردد. موفقیت در این و درج نمره تأکید شود، با

های  عناصر به عوامل دیگری همچون زمان آموزش متناسب با سن و عالیق و توانایی

های مناسب، نگاه  بندی کودک، فضا و محیط یادگیری، شاد، وسیع با امکانات یادگیری، گروه
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و عدم تبعیض از سوی متولیان بستگی  های فردی عادالنه به همه کودکان، توجه به تفاوت

 دارد.

های وسیع، پیچیده و متنوع مستلزم  بدیهی دستیابی به چنین اهداف و شایستگی

نظام تربیت و جذب مربیان کارآمدی است که خود به نحو ممتاز از چنین  توجه مضاعف به

دان ن خود را هایی برخوردار باشند و معلومات و هنر آموزش به شاگر ها و شایستگی ویژگی

های  های فردی و زمینه ها، استعدادها، نیازها، عالیق، تفاوت با مؤثرترین شیوه بنا بر توانایی

گر، مربی، الگوی نقش و  عنوان راهنما، هدایت قبلی ایشان داشته باشند و قادر باشند به

ر و شیوه کنندۀ یادگیری برای ایشان عمل کنند و از سوی دیگر از قابلیت تغییر مسی تسهیل

توجه  شده، جلب های انجام به هنگام ضرورت برخوردار باشند. آنچه در بررسی پژوهش

چند عنصر از برنامۀ درسی  نوعی به یک کرد، این نکته بود که اگرچه اغلب مطالعات به می

تفصیل و با جزئیات دقیق به بیان این عناصر  ها به اشاره داشتند ولی هیچ پژوهشی از آن

های این پژوهش به دنبال پوشش چنین کاستی در دوره پیش  رو پرسش ند. ازاینا نپرداخته

از دبستان بوده است و تالش براین بوده است که همه عناصر برنامه درسی در دوره پیش از 

 دبستان موردتوجه قرار گیرند.

 ها و نتایج پژوهش بر اساس یافته پیشنهادهای کاربردی

درسی و متصدیان آموزش در دوره تحصیلی پیش  گردد برنامه ریزان پیشنهاد می -

گیری از عناصر ذکرشده در این الگو به کار بسته  از دبستان، اهتمام و عنایت خود را در بهره

 ها را لحاظ نمایند. های جاری و آتی خود آن و در برنامه

شده بعد از آزمایش اولیه و با صالحدید مسئوالن نظام آموزشی  الگوی طراحی  -

 ان چارچوبی برای برنامه درسی دوره پیش از دبستان موردتوجه قرار گیرد.عنو به

همچنین مؤلفان و نویسندگان دوره پیش از دبستان، عنایت الزم در راستای  -

کارگیری و تنظیم محتوا بر اساس سرفصل پیشنهادی ذکرشده در الگوی مذکور را نموده  به

 .کارگیرند و عناصر پیشنهادی را به

تر از پیش عمل کند، در  تر و منسجم یافته و جذب مربیان سازمان نظام تربیت -

ها در نظر گرفته  گزینش مربیان رشته تحصیلی، انگیزه و عالقه به کار با کودک و سایر مؤلفه

 شود.

های الزم، سند برنامه درسی  گذاری با توجه به اهمیت دوره کودکی سرمایه -

 رسد. نظر میمستقل و توجه ویژه به این دوره ضروری به 



 

 

 

 

 

   
 

 8030سال دوم، شماره هشتم، تابستان دبستان و دبستان،  شیفصلنامه مطالعات پ 
 

800 

 
 دهای پژوهشی برای پژوهشگران بعدیپیشنها

شده در قالب نه عنصر اصلی برنامه  گردد با توجه به الگوی طراحی پیشنهاد می -

های بعدی پژوهشی مبتنی بر چهارعنصر اهداف، محتوا،  شده است، در پژوهش درسی انجام

داده شود. همچنین روش تدریس و روش ارزشیابی که در کشور ایران رایج هست، انجام 

 گردد. پیشنهاد می

گردد  ازآنجاکه این پژوهش مبتنی بر الگوی کالین بوده است پیشنهاد می -

های حاکم بر  پژوهشگران بعدی نسبت به بومی کردن آن مطابق بر فلسفه و ارزش

 وپرورش ایران بپردازند. آموزش

صورت  سی بهصورت کلی و تحت عنوان طراحی به عناصر برنامه در این پژوهش به -

های مختلف  شود که بررسی مؤلفه گرفته است به پژوهشگران آتی پیشنهاد می کلی انجام

تر در حوزه  تر و مفصل منظور بحث دقیق صورت جداگانه به تدوین و اجرای برنامۀ درسی به

 پیش از دبستان را در برنامه خود داشته باشند.
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 منابع 

 ( .8011ادیب، یوسف؛ پیری، رباب .)از پیش ای دوره سی بردربهینه برنامه ی ولگا
 .40-12، صص 4، شماره 2مجله علوم تربیتی، سال ن: بستاد

 ( .8034الماسی، لیال .) ارائۀ الگوی کیفیت برای مراقبت و آموزش دوران اولیه
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، رشته  : تهران؛ پایانکودکی

 شگاه خوارزمی.برنامه درسی، دان

 ( .8030بابلی، عزیز اهلل .)مجله رشد آموزش دبستانی مناسب برای فرزندان پیش :

 .87-28، صص 0، شماره 4دبستانی، دوره  پیش

 ( .8034آخش، سلمان؛ حسینی خواه، علی؛ عباسی، عفت؛ موسی پور، نعمت اهلل .)

. انشناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایر آسیب

 .8-08، صص 0، شماره 2مجله مطالعات پیش دبستان و دبستان، دوره 

 ( .8038برنامه درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران .)ی طرح  . دبیرخانهنگاشت چهارم

 ی درسی ملّی. تولید برنامه

 ارزشیابی میزان کیفیت (. 8038اکبر و پور علی، پریناز. ) پوشنه، کامبیز؛ خسروی، علی

های نوین علوم تربیتی  : مجله اندیشهدبستانی شهر تهران اکز پیشهای مر برنامه

 .23-47دانشگاه الزهرا، دورۀ هشتم، شماره یکم، ص 

 ( .8038صافی، احمد .)دبستانی در ایران و تحوالت  وپرورش مدیریت پیش آموزش
 آن: نشر ارسباران.

 ( .8030طالیی، ابراهیم؛ و بزرگ، حمیده .)کودکی )پیش از  تبیین ضرورت تربیت اوان

تعلیم و تربیت، شماره  دبستان( مبتنی بر سنتز پژوهی شواهد تجربی معاصر.

 .38-887، صص 822

 ( .8012عباسی، عبداهلل .) ،طراحی الگوی برنامه درسی بهینه برای دوره کودکستان

رساله دکتری، نقد و بررسی وضعیت این دوره در مقایسه با آن الگو، تهران: 

 سی، دانشگاه تربیت مدرس.ریزی در برنامه

 ( .8038عبدالهی، سید محمد .)ان:یردبستانی در ا زش پیشموآیخی رتال سیر تحو 

 نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد تهران مرکز. پایان

 ( .8030عباسی، لطف اله؛ پوزش شیرازی، حسین .)دبستانی با  بررسی وضعیت پیش

: وپرورش قانونی و وظایف سازمان بهزیستی و وزارت آموزشتأکید بر اسناد 
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. کد موضوعی 80002کمیسیون تحقیقات مجلس، مطالعات اجتماعی، شماره مسلسل 

2080. 

 ( .8030فضلی، رخساره .)مجله رشد دبستانی نیازمند مدیریت یکپارچه دوره پیش :

 .0-1، صص 2، شماره 0آموزش پیش از دبستان. دوره 

 دبستانی برای ورود دانش  طراحی برنامه درسی دوره پیش(. 8017. )عربی، معصومه
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور  : پایانآموزان مناطق دوزبانه به دوره ابتدایی

 تهران مرکز.

 ( .8038کول، ونیتا .)ترجمه فرخنده وپرورش در دوره پیش از دبستان برنامه آموزش :

 مفیدی، تهران، انتشارات سمت.

 ( 8030مفیدی، فرخنده .)تهران: وپرورش در دوره پیش از دبستان مبانی آموزش :

 انتشارات سمت.

 ( 8030مفیدی، فرخنده .):تهران: انتشارات  برنامه آموزش در دوره پیش از دبستان

 سمت.
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