
 هاچالش و تحول سير با همراه جهان در دبستاني آموزش درسي برنامه توصيف

 

 

 1دهقاني مرضيهدکتر 

 

 

 مقدمه

 ای و زیربنایی در همه کشورهای جهان برخوردار است. تقریباًبه علت شمول آن و نیاز جوامع مختلف از اهمیت پایه آموزش دبستان

طبق . (1931اند )صفارپور،مسلم و همگانی و حتی اجباری پذیرفته کلیه کشورهای جهان آموزش ابتدایی را به عنوان یک اصل

 ششم. ساله است؛ یا به عبارت دیگر، از پایان کودکستان تا پایه شامل آموزش کودکان بین پنج تا یازده 2تعریف، آموزش دبستان

های سن ورود کودکان به آموزش اند.خواندهچهارم  از پایان کودکستان تا پایه را آموزش ابتدایینیز  (2002) 9هارمون و جونز

ی آسیا و آفریقا، سن ورود کودکان به آموزش د. به طور کلی در بیشتر کشورهای قارهی داریهاتفاوتابتدایی در کشورهای مختلف، 

 .سال تمام است 2 ،این سنکشورهای اروپایی، آمریکا، انگلستان و استرالیا در بیشتر  باشد ودبستان، شش سال تمام می

 در جهانآموزش دبستانی درسی  توصیف برنامه 

شناختی، عاطفی، فیزیکی و اجتماعی، زیبایی-برنامه درسی دوره دبستان در مناطق مختلف جهان، برای پرورش کودکان در ابعاد

ابتدایی، چارچوبی را  درسی دورهبرنامه  (.1333)انجمن ملی برنامه درسی و سنجش، شود طراحی می -شناختی، اخالقی و معنوی

های زبان، ریاضیات، هنر، علوم تجربی، های یادگیری مطلوب جهت ارتقای کودکان در حوزهبرای طراحی، اجرا و ارزشیابی فرصت

 (.2002، 4کند )هایسموسیقی، تاریخ و جغرافیا فراهم می

 در جهان دبستاندرسی  برنامهمعرفی کلیات عناصر 

است. با این حال، بین آنها دبستان، بر اساس نوع نگاه فلسفی و روانشناختی و نوع رویکرد زیربنایی آن متفاوت  درسی برنامهعناصر 

 شود:این عناصر در کشورهای مختلف ارائه می بندی حاصل از مطالعهپوشانی زیادی وجود دارد. در ادامه، جمعهم
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 دبستان درسی  برنامهاهداف 

 : اهداف کلی آموزش ابتدایی در چند کشور1 جدول

 (2014، 9ایرلند )گریسون، هاتون و دونل (2002، 2هلند )شواب و دونل (2010، 1آلمان )یوریدایس

   آماده کردن کودکان برای سطوح آموزش

 العمربعدی و یادگیری مادام

  بهبود شایستگی زبانی و فهم مفاهیم پایه

 و علوم تجربی ریاضیات

  قادر ساختن کودکان به تجربه مؤثر جهان

 پیرامون

 های روانی و الگوهای رفتارهای رشد مهارت

 اجتماعی در کودکان

 زمینهرشد استقالل و تفکر کودکان با پیش-

ی ارائه تجارب واسطههای مختلف یادگیری به

 متنوع و تعامل با دیگر افراد

 محیط و  های پایه برای عمل درایجاد مهارت

آمادگی برای ورود به فرایند آموزش دوره 

 متوسطه

 های گوناگونکسب دانش در حوزه 

 برای زندگی   های مورد نیازکسب مهارت

 فردی و اجتماعی

 ان در ارتباط با نیازهای ایجاد فهم در کودک

 ینده در جامعهآفعلی و 

 و درک جامعه  آموزش چندفرهنگی

 چندفرهنگی هلند

 اجتماعی، تفکر و  تشویق رشد عاطفی و

 خالقیت کودکان

 

 عیار به قادر ساختن کودکان برای زندگی تمام

های آنان عنوان یک کودک و تعیین پتانسیل

 فردبه عنوان افرادی منحصربه

  توانا ساختن کودکان برای رشد به عنوان یک

موجود اجتماعی از طریق زندگی و مشارکت 

با دیگران و تشریک مساعی برای ساختن 

 ای خوبعهجام

  آماده کردن کودکان برای آموزش بیشتر و

 العمریادگیری مادام

  ،رشد کودکان در ابعاد: فیزیکی و اجتماعی

شناختی، عاطفی، شناختی، اخالقی و زیبایی

 معنوی

 

 

 (:2002، 4بنات و براسالوسکیدر کل، اهداف جهانی آموزش ابتدایی عبارتند از )

 آموزان و یادگیری شناخت و مدیریت عواطف و طرز به سر بردن با دیگراندانشارتقای رشد عاطفی و اجتماعی  -

 آموزانبهبود رشد خالق در دانش -

 آموزانارتقای رشد شناختی دانش -

 العمرتربیت یادگیرندگان مادام -

 تربیت شهروندان مؤثر و آگاه از حقوق فردی و اجتماعی و در نهایت اثرگذار در توسعه پایدار جامعه -

 آموزانهویت ملی در دانش پرورش -

 تربیت افراد دارای سواد علمی -

 توسعه عدالت و تساوی در جامعه -

 مند برای ارتباطات جهانیتتربیت شهروندان قدر -

 

 

                                                           
1. Eurydice  
2. Shuayb M, Donnell  

9. Grayson, Houghton And Donnell  
4. Benavot & Braslavsky 
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 دبستان درسی  برنامهمحتوای 

تربیت )عملی(،  )آموزش اخالق(، علوم تماعیشود: مطالعات اجاین موارد را شامل می دوره دبستان غالباً درسی برنامهمحتوای 

 و نوآورانه، خالق عملی یادگیری هایفعالیت ارتباطات و و اطالعات بدنی، هنر و موسیقی، ریاضی، تاریخ، جغرافیا، ادبیات، فناوری

در برنامه درسی های اساسی (. همچنین مهارت2012، 1سسه آمار مدارس استرالیاؤم) زندگی منظم و زندگی هوشمندانه و با نشاط

له، خود راهبری و ارتباطات، حضور و أریاضی و عددی، دانشی و اطالعاتی، حل مسهای ارتباطی، تدایی شامل مهارتدوره اب

 آموزش برای هایی نیزهمچنین در برخی کشورها برنامه .گری استمهارت مطالعه و جستجو و مشارکت اجتماعی، تربیت بدنی

در غالب کشورهای  است. شده لحاظ کار نیز دنیای با مرتبط شغلی آموزش نیز و اجتماعی و شخصی آموزش کودکان، به دینی

البته  استای مبتنی بر رویکرد یادگیرنده محوری و انتخاب محتوا بر عهده مدارس اروپایی، آمریکا، استرالیا، کانادا آمورش مدرسه

های تولید شده توسط ناشران خصوصی است. در این کشورها بارزیابی کتا شی مسئول تعیین استاندارد واکز ملی مواد آموزمر غالباً

بر رویکرد یادگیرنده  ای مبتنیآمورش مدرسهاستفاده شده و خواهی عمومی مشورت و نظرهای درسی از برای بازنگری برنامه

 محوری است.

  یادگیری -تدریسراهبردهای 

توجه به نوع رویکرد زیربنایی برنامه، بر انواع خاصی از راهبردهای تدریس و  های درسی مختلف آموزش دبستانی، بادر برنامه

در آموزش ابتدایی، ارتباطی  2شود. عالوه بر آن، این راهبردها برای انواع محتوا، متفاوت هستند. گزارش افستدیادگیری تأکید می

های تدریس، سه جنبه دهد. در حوزه روشان میآموزان نششده توسط دانشقوی را بین کیفیت تدریس و استانداردهای کسب

های تدریس، رسانه تدریس و اهداف تدریس؛ معلمان با توجه به شرایط موجود، انواعی از متمایز قابل تشخیص است: تکنیک

-که دانش های سنیبا توجه به ویژگی (.2009، 9دهند )ریچاردها را در تدریس مورد استفاده قرار میها و تکنیکاهداف، رسانه

استفاده کند که در آن یادگیرنده فعاالنه  4های تدریس انگیزشیآموزان دوره دبستان در آن قرار دارند، الزم است معلم از روش

شود و هر جا کودک نیاز به حمایت داشته باشد، از طریق بازخورد معلم ها استفاده میها و رسانهترکیبی از تکنیک و از گیر است،در

واقعی آنان مستقیماً در ارتباط  و نیازهای کشد و با تجارب زندگیمیکودکان را در یادگیری به چالش و ، گیردحمایت قرار میمورد 

ای در نظر یادگیری ویژه -های تدریستوان برای هر حوزه محتوایی، روشاگر چه در آموزش دبستان، می (.2014، 2)رادومب است

های جهان ها امروزه در دبستانسال، استفاده از این روش 11تا  6های رشدی کودکان بین یژگیگرفت، به طور کلی با توجه به و

محور، گردش علمی، آزمایشگاهی(، انواع محور، تجربهمحور )اکتشافی، کاوشگری، پروژههای مسألهبیشتر مورد تأکید است: روش

های آموزش انفرادی پردازی( و انواع روشمشارکتی، بدیعهمبتنی بر تعامل )پرسش و پاسخ، ایفای نقش، یادگیری های روش

هایی است که شده، آموزش بر اساس دیدگاه بلوم(. در واقع، تأکید بر روشردی تجویزده، انفشمحور، انفرادی هدایت)رایانه

                                                           
1. Australian Bureau Of Statistics 

2. Ofsted  
9. Richards 
4. Motivational Teaching Methods 

2. Rudhumbu 
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وزه تدریس در مدارس ابتدایی بر . امرداردیادگیری قرار  -ی فعال و نیازها و تجارب دست اول او در مرکز فرایند تدریسیادگیرنده

شود. مدارس ابتدایی، کودکان را با گیرد و جهت گسترش افق دید آنان طراحی میآموزان شکل میاساس تجارب شخصی دانش

ها، دانش، مشغولیکنند و تجارب، سؤاالت، دلشان، در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی دروس دخیل میتوجه به گروه سنی

های تدریس متفاوت، باید به طور دهند. کودکان در موقعیتهای آنان را به عنوان اساس طراحی دروس قرار میا و مهارتهتوانایی

مکان و ابزارهای کار را در خود رشد دهند و همچنین کار خود را مدیریت کنند. آنان با  ،هاروش ،فزاینده توانایی انتخاب موضوعات

کنند دهند و احساس میتاربندی کارهای روزانه و هفتگی، استقالل خود را افزایش میطراحی مراحل کار و کمک به ساخ

های جدید در تدریس نیز، به طور فزاینده مورد تأکید است؛ هم به عنوان ابزاری برای عقایدشان ارزشمند است. کاربرد رسانه

   (.0022، 1شود )یورودایستدریس و هم به عنوان چیزی که تدریس و یاد گرفته می

 درسی دبستان  در برنامهسنجش و ارزشیابی 

های درسی را بازتاب دهد. برنامه -شناختی، عاطفی، فیزیکی، اجتماعی -های اولیهسنجش در دوره ابتدایی باید طیفی از یادگیری

ها و مفاهیم و مهارت کننده دستیابی به اهداف، بویژه دانش،کنند که سنجش هر موضوع باید منعکسآموزش دبستان تأکید می

معمول هستند )ان سی  های سنجشاین روش های درسی دوره ابتداییهای کودک باشد. در برنامههمچنین طیف کامل توانایی

 (:2004، 2سی ای

 مشاهده -

 شده توسط معلمهای طراحیتست -

 های کارپوشه -

 های استانداردشدهتست -

 خودسنجی و دیگرسنجی -

ر ارتباط با د کند.ها و فرایندهای سنجش در دوره ابتدایی تأکید می(، بر اصولی درباره عملکردها، روش2012) 9بنیاد نافیلد

با طیف وسیعی از اهداف یادگیری مربوط به برنامه درسی همراه و ، به بهبود یادگیری شاگرد منتهی شودعملکردها، سنجش باید 

آوری و های کمی و کیفی را جمعدادهو  و کیفیت کار کودکان را افزایش دهدس باشد یبخشی جدانشدنی از تدر، هماهنگ باشد

درگیری فعال کودک را در یادگیری افزایش دهد و این فهم را در سنجش باید  یها و فرایندهادر ارتباط با روش .ترکیب کند

و  استانداردهای ملی کیفیت را پوشش دهد، های یادگیری را بازتاب دهدهمه هدف، تواندداند و میکودک ایجاد کند که او می

 .آموزان به راحتی قابل انجام باشدتوسط معلمان و دانش

 جهاندر  دبستانیآموزش  برنامه درسی تاریخی تحولسیر

در اینجا به طور مختصر ن، در کشورهای مختلف متفاوت است. آهای درسی وابسته به تحول آموزش دبستانی و بالطبع، برنامه

 گردد.ذکر می ثیرگذارأتای از تحول آن در کشورهای تاریخچه

                                                           
1. Eurydice  
2. National Council For Curriculum And Assessment (Ncca) 

9. Nuffield Foundation 
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گردد. در نیمه دوم قرن نوزدهم، وقتی باز می 1220به سال در انگلستان  آموزش دبستانی مربوط بهاطالعات  انگلستان:

در مجلس انگلستان  1220سیاستمداران تصمیم گرفتند که همه کودکان آموزش ببینند و پیرو آن، قانون آموزش ابتدایی در سال 

است تا  1تاریخرسد که تاریخ تحول مدارس ابتدایی،  به چهار فاز تقسیم شود. فاز اول، پیشدر کل، به نظر میبه تصویب رسید. 

های بین سال(، موجودیتی مستقل نداشتند. دومین فاز، سال 12تا  2، یعنی زمانی که مدارس دولتی جونیور )کودکان 1322سال 

گیرد؛ یعنی زمانی که مدارس جونیور درون سیستم آموزش دبستانی موجودیت یافتند و یک رویکرد را در بر می 1344و  1322

های بین محور( آغاز شد و حمایت دولت را نیز دریافت کرد. فاز سوم، شامل سالدایی )کودکنظری ویژه مربوط به آموزش ابت

را شامل این  (سال 11تا  2سنین بین ) ای که در آن، دیدگاه جهانی به آموزش ابتدایی شکل گرفتاست؛ دوره 1320و  1344

تری اجرا و منجر به و آغاز شده بود در طیف گسترده گرا که قبل از آن معرفیدانست. در این دوره، رویکرد پیشرفتآموزش می

ها و موانع به بعد است. مشکالت اقتصادی، جنجال بر سر ابزار و اهداف، محدودیت 1320گزارش پالودن شد. فاز چهارم، از سال 

 های بارز این دوره استهای جدید سازمانی، از ویژگیجدید برای معلم و مرگ آموزش ابتدایی در معنای قدیم خود با رشد شکل

 (.2009، 2)کانر، لفتوس، ساتورت و دادز

 برنامهابتدایی شوند.  چهارساله کودکان به صورت رایگان وارد دوره موجب شد که همه 1214در دانمارک قانون سال  دانمارك:

دبستان و در سال آموزش پیش قانونی برای 1392طبق قوانین جدید بازنگری شد. در سال  1300درسی مدارس نیز در سال 

سازی محتوا و چارچوب قانون غنی 1322ساله تصویب شد. در سال  2تا  4قانونی برای اجباری شدن آموزش کودکان  1322

نیز  2009مدارس ابتدایی با ورود مراکز فرهنگی محلی به مدارس به تصویب رسید. در برنامه درسی دوره ابتدایی طبق قانون سال 

 .(2010، 9)گاروست ابتدایی در دستور کار قرار گرفت های کودکان دورهش و مهارتتقویت دان

قانون آموزش اجباری دوره  1321گردد. در سال باز می 1266ابتدایی به سال  دوره سالهدر کشور فنالند آموزش شش فنالند:

های تغییرات دهه 1320و  1360های دههتغییرات چندانی نداشت.  1360ابتدایی تصویب شد و سیستم آموزشی این کشور تا دهه

در سیستم آموزشی این کشور اتفاق افتاد. همه چیز از برنامه و  1320عظیم در فنالند بود. به طوری که یک تحول بنیادین در دهه 

درسی آموزش ابتدایی در  بعد برنامههای درسی گرفته تا حقوق و دستمزد مورد بازنگری جدی قرار گرفت. از این دهه به کتاب

 شودموزش ابتدایی فنالند به عنوان یک سیستم برتر در جهان شناخته میآمگیری داشت و امروزه سیستم شفنالند پیشرفت چ

 .(2010)گاروست، 

، ز جنگ جهانی اول()قبل ا 1310سال تا متمایز قابل تقسیم است.  چند دورهتاریخ آموزش دبستان در کشور فرانسه به  فرانسه:

قوانین مربوط به آموزش  1226و  1223های انتقادات شدیدی به نظام آموزشی این کشور وارد شد و بر این اساس بین سال

سیستم آموزشی فرانسه تحت  ،(جهانی جنگ بین دو) 1322تا سال  ابتدایی تصویب شد. ساله در دوره 19تا  6اجباری کودکان  

های فردی کودکان مورد توجه قرار گرفت و آموزش زبان آموزشی استاندارد آلمان قرار گرفت. در این دوره تفاوت تأثیر سیستم

                                                           
1. Pre-History 
2. Connor, Lofthouse, Southworth And Dadds 
9. Garrouste 
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ار در فرانسه روی کار آمد. با آغاز ک 1ویشی رژیم ی ابتدایی بود. بعد از این دوره،درسی دوره نامهکالسیک و تاریخ بخش اصلی بر

رژیم ویشی  های آموزش معلمان منحل شد. همچنینکالجاین رژیم، استفاده از یهودیان در امر آموزش ممنوع شد. در این دوره 

 کهمدارس ابتدایی جدیدی را معرفی کرد.  ،دولت، ی اصالحات()دوره 1320در دهه  های دینی را در مدارس گسترش داد.آموزش

 آموزش به تصویب رسید که یک دورهقانونی توسط وزیر وقت  1322متوسطه بود. در سال  برای تولید یک سیستم جامع آموزش

های فردی کودکان در عملکرد مورد توجه جدی قرار سال رساند. در این دوره تفاوت 3به  6آموزش اجباری را برای کودکان از 

و علوم اجتماعی مورد توجه قرار رسی جدید، علوم تجربی های دهای درسی جدید بر این اساس تولید شد. در برنامهگرفت و برنامه

های فرهنگی ای و آموزشهای درسی فرانسه بر آموزش موضوعات رشتهگرفت. در دوران معاصر نیز از اواخر قرن بیستم برنامه

  (. 2006، 2از دبستان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت )هارنرتمرکز کردند. در این دوره آموزش پیش

 سال 10تا 2 هر اکه غالبً گردد،برمی 1342سال  به جنوبی کره جمهوری در ملی درسی برنامه اولین تدوین تاریخ :جنوبی کره

 ،تغییر معرض در هجامع اینیازه از ابیبازت ملی یدرس برنامه در اصالحات ایجاد و بازنگری. قرار گرفته است تجدید و بازنگری مورد

 شتریتأکید بی زدایی تمرکز استسی ها، برصورت گرفته است. در بازنگری دوره هفت در که است نشد جهانی روند و الزامات

به یک سیستم باز آموزش، و از یک نظام مصرف  تهبس تمسسی کی از پرورش و آموزش نظامتبدیل  بر اصلی فصورت گرفته و هد

لویت بر توسعه خالقیت در برنامه درسی و، ا21فراگیران در قرن  برای آماده سازی ضمناً .بودکننده به یک نظام تولید کننده 

در برنامه  در همین راستا دولت، پیشنهاد کاهش موضوعات درسی اجباری و افزایش اهمیت موضوعات اختیاری را .داده شدمدارس 

 سازی است.  آموزان برای روند جهانیهای درسی ملی، آماده سازی دانشهای کلی برنامهجهت گیری. داد درسی

ای از حق است و تصریح دارد که هر شهروند کره پرورش و آموزش مقررات و قوانین اصلی منبع اساسی قانون جنوبی، درکره

 است. شش سال نیز طول دوره ابتدایی اش برخوردار باشد.آموزش منطبق بر توانایی

گردد، البته عالوه بر وزارت آموزش و پرورش در سطح اهداف و محتوای آموزش و پرورش در کره جنوبی در سطح ملی تدوین می

سیس أکشور ت هایها و استانملی، دفاتر محلی آموزش و پرورش، از جمله نهادهای اصلی مدیریت است که در هر یک از شهرداری

مرکز محلی آموزش و پرورش ایجاد شده است. که در راستای  122در کره جنوبی، شانزده مرکز استانی و  1326اند. از سال شده

ت أش، به عنوان یک نهاد اجرایی و هیتمرکز زدایی از نظام آموزش و پرورش، هر یک از ادارات شهری و استانی آموزش و پرور

، علوم کره جنوبی )وزارت آموزش و پرورش شودی در مورد مسائل مهم آموزش و پرورش در نظر گرفته میگیرمرجع تصمیممدیره 

 (.2002و تکنولوژی، 

 های برنامه درسی دوره دبستان چالش

باید کودکان را آماده  مدارسند؛ بنابراین اهایی در ارتباط با رشد سریع علم و فناوری مواجهکودکان در قرن بیست و یکم، با چالش

العمر را در خود رشد دهند های یادگیری مادامانداز جهانی در خود ایجاد کنند و مهارتدانش شخصی خود را بسازند، چشم تا دنکن

                                                           
1. Vichy 
2. Hörner 
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-نامکمبود شدید معلم و تعداد زیاد ثبترا  آموزش ابتدایی ( دو چالش عمده2002یونسکو ) (.2011، 1ریزی درسی)انجمن برنامه

-ریزی مناسب دولت برای اجرای طرحعدم برنامهیافته به آموزش دبستان، بودجه کم اختصاص داند.کنندگان در مدارس ابتدایی می

دیگر های اصلی التعلیم به آموزش عمومی به عنوان چالشهای جهانی آموزش دبستان و کم بودن دسترسی عمومی کودکان الزم

های پیش روی آموزش دبستانی را شامل این مواد چالش( 2019)یونیسف (. در گزارش، 2003ندا، اند )پوپوال، بلو و آتامعرفی شده

 داند:می

 .کیفیت پایین آموزش در برخی کشورها -

 .التعلیم به آموزش ابتدایی در بعضی کشورهاجمعیت الزم عدم ورود همه -

 .مطلوبهای استراتژیک در برخی کشورها برای نیل به اهداف عدم وجود طرح -

 .سطح پایین اولویت اختصاص داده شده به آموزش در بعضی کشورها -

 .های آموزشیهای باالی فرصتهزینه -

 .های آموزشی برخی کشورهاهای جنسیتی در نظامتبعیض -

 .ایهای حرفهمین منابع مالی آموزشأظرفیت پایین برخی کشورها در ت -

 .روند در شرق آسیا و اقیانوسیهکودکانی که به مدرسه نمی عدم دسترسی به اطالعات کافی برای شناسایی میزان -

 .نام کودکان محروم در مدارسمشکالت مربوط به ثبت -

 .های متنوع فرهنگی و اجتماعی در برخی کشورهاریزی و عدم پوشش مناسب بافتتمرکز در برنامه -

 .حقوق پایین کادر آموزشی و نداشتن حداقل استانداردها -

های رسد، عدم دسترسی کافی به آموزش عمومی، اختصاص بودجه کم و حقوق پایین معلمان، فقدان طرحمیبه هر حال به نظر 

مناسب آموزشی برای معلمان و عدم همکاری مناسب کشورها در ارائه اطالعات درست از وضعیت آموزشی خود، همچنان جزو 

 انی هستند. های اساسی توسعه عدالت آموزشی در جهان در حوزه آموزش دبستچالش
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