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 چکیده

نقش مهم دوره کودکی در شکل گیری شخصیت و رفتار انسان آموزش و پرورش دوره ابتدایی را از اهمیت خاصی برخوردار می 

این حقیقت است که شخصیت و راه و رسم زیستن یک انسان بالغ به میزان وسیعی در نخستین  سازد . تحقیقات فراوان گویای

سال های زندگی وی شکل می گیرد . بنابراین پیشنهاد می کنند ماهرترین و ورزیده ترین معلمان تعلیم و تربیت کودکان دبستانی 

 . را به عهده گیرند

ابتدایی بر این باور هستند که معلم این دوره بدون تسلط بر روش ها و کسب  برنامه ریزان درسی رشته آموزش و پرورش دوره

مهارت های الزم برای آموزش دروس ، موفقیتی نخواهد داشت بنابراین در برنامه تهیه شده بر کسب مهارتهای تدریس تاکید شده 

 . است

 کلمات کلیدی: آموزش و پرورش، ابتدایی، اهداف، اصول

 مقدمه

نظام آموزش و پرورش رسمی هر کشوری مقطع ابتدایی هم به لحاظ کمی یعنی تعداد معلمان و دانش آموزان و هم دون شک در 

از لحاظ کیفی یعنی تاثیری که این دوره در موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سراسر زندگی و دوران تحصیل دارد از اساسی ترین 

 ....گفت هیچ یک از دوره های تحصیلی از چنین اهمیتی برخوردار نیستند و مهمترین مقاطع تحصیلی است و به جرات می توان

زیرا تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که در دوره ابتدایی با ناکامی تحصیلی روبرو هستتند در تمام دوره های تحصیلی دچار 

م و تربیت دانش آموزان این دوره معطوف اشکال می شوند . به همین دلیل کشورهای پیشرفته تمام هم و کوشش خود را به تعلی

و پیشرفته ترین کشور در زمینه آموزش و پرورش به حساب می آید. اما براستی ریشه این موفقترین کرده اند و در این میان ژاپن

ر ژاپن معموال از میان هدفهای آموزش و پرورش این دوره بیش از پیشرفت تحصیلی موفقیت در کجاست؟ معلمان مدارس ابتدایی د

دانش آموزان و گسترش مهارتهای ویژه به رشد عاطفی، اجتماعی و خود ادراکی دانش آموزان توجه دارند . آنها محیطی را 

ی و احساس تعلق خاطر به مدرسه استوار سازماندهی می کنند که بر روابط انسانی ، پیوندهای عاطفی ، صمیمیت ، رفتار گروه

است . مبانی آموزش و پرورش ابتدایی ژاپن بیشتر بر شوق انگیز بودن مدارس ابتدایی ، ئتوجه زیاد به رشد شخصیت کودک و ارائه 
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 .محتوای مناسب تاکید می کند

 :ویژگی مهم دارد 2برنامه های درسی دوره ابتدایی در ژاپن 

 .ا خیلی مقتدرانه است و به تعبیر کارشناسان مختصر و مفید استبرنامه درسی ژاپنی ه -1

 .از سوی دیگر بر رشد همه جانبه کودک تاکید دارد -2

یفیت باالیی برخوردار است. ازرا نشان می دهد که آموزش و پرورش عمومی و بویژه دوره ابتدایی در ژاپن از ک مطالعات تطبیقی

وگل ، استاد دانشگاه هاروارد در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که کودکان ژاپنی که دوره آموزش عمومی خود را در 

طبیعی و  علوم سال در درسهای 2مدارس حومه شهرهای آمریکا به پایان رسانیده اند ، وقتی به ژاپن باز می گردند یک تا 

ریاضیات از همساالن خود که در ژاپن تحصیل کرده اند ، عقب ترند. پژوهشهای تطبیقی دیگری نشان می دهد که ژاپنی ها در 

زیادی ناشی از موفقیت آموزش و مقایسه با مردم دیگر کشورهای صنعتی ، قوانین را کمتر نادیده می گیرند و این امر تا حدود 

پرورش مدارس دوره ابتدایی در پرورش اجتماعی و اخالقی و مهارت های زندگی کودکان است. در زمینه عوامل موثر بر 

 اساس بر و جلوترند کشورها دیگر همتایان از ادراکی مفاهیم دریافت در ژاپنی کودکان علوم و ریاضی در کودکان شناختی رشد

اسان ، خالقیت کودکان ژاپنی برای مربیان خارجی کارشن سوی از ابتدایی دوره های کالس منظم مشاهده و ختلفم های آزمون

حوزه خواندن ، هنر ،  را در ژاپن بسیار عجیب و آموزنده بوده است . بعالوه بسیاری از پژوهشگران ، آموزش و پرورش ابتدایی

 .  موسیقی و مطالعات اجتماعی نیز موفق تر می دانند

پرورش دوره ابتدایی  در این بخش ، تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی ، تاریخچه ظهور و تکمیل دوره ابتدایی، اهمیت آموزش و

 .شرح داده می شود ... و

 تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی

و مهارت ها آن چنان وسیع نبود ، درنتیجه نیازی به  دانش ، مجموعه میراث فرهنگی بسیار اندک بوده و سطحدر جوامع بدوی 

جنبه غیر رسمی انجام می شد و  آموزش ، بیشتر از طریق خانواده. نظام آموزشی منسجم با سبک برنامه خاص احساس نمی شد

در  شکل گرفت با گذشت زمان در کشورهای مختلف ، نظام های آموزشی رسمی با ساختار بسیار منظم و برنامه ریزی شده ،.داشت

ایران با وجود تاریخ و تمدن کهن ، سیستم آموزشی در طول تاریخ دچار تحول گردیده و تحوالت بسیار وسیعی در مقاطع مختلف 

قبل ازتشکیل نظام آموزشی نوین ، در ایران  . دوره ابتدایی با این اسم ، در نظام آموزشی ایران وجود نداشترخ داده است؛ البته 

را اداره می کردند و دروس قرآن و ادبیات فارسی به  بیشتر مکتب خانه و مدارس دینی وجود داشت ، افراد روحانی ، مکتب خانه

هجری شمسی ، قانون معارف برای اولین بار تصویب شد ، در  12٢١در سال بعد از انقالب مشروطه . کودکان آموخته می شد

 ن ایران معرفی نمود و لزوم بسطنتیجه آموزش ابتدایی را به عنوان اولین مرحله ساختار نظام آموزشی نوی

طبق قانون تعلیمات اجباری ، آموزش  1٢22در سال . اریخ ایران ، برای اولین بار مطرح شدنوین در ت ابتدایی آموزش گسترشو

طبق ماده دوم قانون تعلیمات اجباری ، طول . اجباری ، مطرح و همگانی شد ابتدایی به عنوان یک دوره آموزش عمومی و تعلیمات
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 شمسی ، مدت این دوره به پنج سال تقلیل پیدا کردهجری  1٢٣١دوره آموزش ابتدایی ، شش سال تعیین شد ، ولی در سال 

مطرح است ؛ البته آموزش پیش دبستانی به علت  آموزش همگانی آموزش ابتدایی ، به عنوان اولین مرحله اهمیت آموزش ابتدایی

از آنجا که برخی از خانواده ها ، از امکانات کافی مادی و فرهنگی برای آموزش محروم می  . کمبود امکانات ، همگانی نمی باشد

آموزش ابتدایی ، کودکان را برای  فرهنگی می گردد باشند ، آموزش ابتدا مرحله در ساختار نظامیی موجب کاهش نابرابری های

شود ، افت تحصیلی و ترک تحصیل در مقاطع  االتری ارائهمقاطع باالتر آماده می کند و چنانچه از نظر کمی و کیفی در سطح ب

واجب التعلم ایرانی را  اگر آموزش ابتدایی در سطح گسترده ای صورت بگیرد و اکثریت یا تمام کودکان. بعدی ، کمتر می شود

یران گسترش پیدا نظام نوین آموزشی ا 1٢1٢در سال . تحت پوشش قرار بدهد ، می تواند بی سوادی را در کشور ریشه کن کند

 و سپس دانش سرای مقدماتی تأسیس شد " دارالمعلمات" و "دارالمعلمین " کرد ، دانشسرا و تربیت معلم در ایران، به نام

وره اول دبیرستان و سه سال دوره دوم دبیرستان ، سه سال دنظام آموزشی ایران دارای سیستم شش سال ابتدایی 1٢٣١تا سال 

بدین ترتیب ،دانش آموزان برای ورود به سه  .طول دوره ابتدایی از شش سال به پنج سال کاهش یافت 1٢٣١از سال  .بوده است

متوسطه ، در رشته  سال دوره راهنمایی آماده می شوند تا استعداد آنها دقیقاً شناسایی شده و بر مبنای استعدادهایشان ، در دوره

 1٢١١به صورت کلی تغییر کرد و از مهر ماه سال  1٢٣2در حقیقت، نظام آموزشی ایران در سال .خاصی ادامه تحصیل بدهند

بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که سن تقویمی نباید تنها شرط ورود کودک . دوره اول راهنمایی تحصیلی شروع شد

هدایت تحصیلی فقط به دوره راهنمایی تحصیلی . باشد ،بلکه کودک باید از طریق آمادگی، مورد ارزیابی قرار گیردبه دوره ابتدایی 

محدود نمی شود، بلکه می توان زمینه مشاهده منظم و علمی کودک را از دوره ابتدایی به وجود آورد و از این طریق ، زمینه های 

به نظر مربیان تعلیم و تربیت ، مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دوره ابتدایی، باید به  .استعداد و عالئق کودک را شناسایی نمود

هدف عمده . و مشاهده سیستماتیکی از کودکان، به منظور تشخیص استعدادهایشان می باشد طور سیستماتیک صورت گیرد

لذا این آموزشها درتمام دنیا ، تحت عنوان  آموزش دوران ابتدایی ، پرورش استعدادها و قابلیت های بالقوه کودکان می باشد ؛

 .آموزشهای عمومی در نظر گرفته می شوند

 اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش ابتدایی ، مبنای تعیین روشها ، محتوا، سازماندهی محتوا ، ارائه محتوا و سایر اجزاءتعلیم و تربیت می 

 باشند

 اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

بالقوه دانش - و قابلیتهای توانایی منظور از استعداد، .مهمترین هدف در دوره ابتدایی، پرورش استعدادهای کودکان می باشد -1

در همه افرادجامعه شکوفا شوند وگرنه،  استعدادهای عمومی، باید . استعدادها دو دسته عمومی و خاص می باشند .آموزان است

برای مثال ، در این زمینه می توان به پرورش قوای تفهیم در  . افراد قادر به مشارکت در فعالیتهای گروهی و اجتماعی نیستند
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وجوه تشابه افراد در دوره ابتدایی ، باید بین افراد تفاهم و توافق عمومی ایجاد شود ؛ چون این امر سبب تقویت .کودکان اشاره کرد

استعدادهای خاص، استعدادهایی هستندکه در همه افراد به یک اندازه وجود ندارند و افراد، از نظر استعدادهای خاص  .می گردد

برخی از افراد دریک استعداد خاص از بقیه باالترند و عده ای در استعداد خاص دیگری، مانند استعداد ریاضی،  .متفاوت هستند

هر چند که زمان بروز برخی از  . پرورش استعداهای خاص ، در دوره دبیرستان صورت می گیرد. برتر هستند اشیموسیقی ، نق

استعدادهای خاص در اواخر سالهای دبستان می باشد، اما اکثر آن استعدادها از دوره راهنمایی به بعد شکوفا می شوند و زمینه 

خاص ، از طریق  استعدادهای به عبارت دیگر دوره راهنمایی ، زمان تشخیص . می شود شکوفایی آنها در دوره دبیرستان فراهم

پرورش استعدادهای خاص ، در .پرسشنامه است ، ولی دوره متوسطه ، زمان پرورش استعدادهای خاص می باشد مشاهده منظم و

نمی گیرد ، نیازی به پرورش همگانی نیست و فقط باید دربرخی از افراد که دارای استعدادهای خاص هستند ، همه افراد صورت 

این استعدادها به آسانی شکوفا نمی شوند وشناسایی و پرورش آنها ، به سهولت صورت نمی گیرداستعدادهای خاص ،  . تحقق یابد

 استعدادهای عمومی که سبب تقویتوجوه تشابه در افراد می شوند باعث تقویت وجوه تمایز در افراد می گردند، برعکس

هایشان با رموز  در دوره ابتدایی ، باید دانش آموزان را متناسب با هوش و توانایی : آشنا نمودن دانش آموزان با معارف دینی -2

مسائل، باید با ساده گویی و ارایه مثالهای در آموزش این . خلقت ، زندگی پیامبران، ائمه معصومین وآیه های ساده قرآن آشنا نمود

 .گیرد عینی، اقدامات الزم انجام

در این دوره، باید نظم و انضباط ، حسمسوولیت پذیری ، احترام  : تقویت حس نظم ، مسوولیت پذیری و رعایت حقوق دیگران -٢

در اینجا باید  . ، به تدریج تعدیل گردد خود محوری کودک به حقوق دیگران و کنترل خود را به کودک یاد داد تا خود مداری و

 رعایت شود تناسب اصل سندیت و اقتدار نیز

 آشنا در دوره ابتدایی ، باید کودکان را با علومی چون تاریخ ، جغرافیا و اجتماعی : ایجاد بینش کافی نسبت به تمدن -٣

برقرار کرده و نسبت  هدف از آموزش چنین علومی در این دوره ، این است که کودکان با زمان و مکان پیرامون خود ارتباط . نمود

 به تمدن کشور خود ، احساس تعلق کنند

درک قواعد به .کودکان در این دوره ، از نظر فکری قادر : آموزش اطالعات بهداشتی ، ایمنی ، قوانین و هنجارهای اجتماعی -١

هستند ، در نتیجه می توان هنجارهای اجتماعی، آموزشهای بهداشتی و ایمنی را به آنها ارایه نمودمدرسه در دوران ابتدایی، از 

 .زندگی اجتماعی ، رعایت حقوق دیگران است زمهطریق آموزش هنجارها و ارزشهای اجتماعی به کودکان، به آنها می فهماند که ال

 

 اصول آموزش و پرورش ابتدایی

ابتدایى باید مورد توجه مدیران و معلمان قرار گیرد، آگاهى از اصول آموزش و  ٔ  ز موارد مهمى که در فرآیند آموزش و پرورش دورها
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دبستانى و دبستانی، اصول ذیل براى این دوره اعالم شده پیش ٔ  کمیسیون دوره 1٢۳٢پرورش این دوره است. در گزارش مصوبه 

 :است

 هااصول آموزش و پرورش هفت تا ده ساله 

 .باید به عالقه کودک به یادگیرى توجه کرد و راه یاد گرفتن را به وى آموخت .1 

 .باید به تقویت کنجکاوى در کودک پرداخت .2 

 .)طبیعى و اجتماعی( را فراهم کردباید مقدمات شناخت علمى محیط  .٢ 

 باید آموزش مفاهیم اساسى )مکان، عدد، زمان و علت( مورد توجه قرار گرفته و از این طریق به پرورش تفکر کودک پرداخت.  .٣ 

 .باید زمینه را براى شکوفایى عالیق و استعدادهاى کودک فراهم ساخت .١ 

 .کودکان توجه نمود باید به پرورش استعداد و ذوق هنرى .۶ 

 .باید کودک را با مقدمات زبان و ادبیات فارسى آشنا کرد و متونى را انتخاب نمود که براى کودک قابل فهم و جاذب باشد .۳ 

دهد، باید مربیان واجد پردازد و مربیان خود را الگوى خویش قرار مىنظر به اینکه در این دوره کودک به تقلید آگاهانه مى .۸ 

 .فضایل اخالقى باشند

گیرد، الزم است میان این دو نهاد وسیله آموزشگاه و خانواده متفقاً صورت مىنظر به اینکه آموزش و پرورش این دوره به .٢ 

 .همکارى و هماهنگى الزم برقرار گردد

 اهداف آموزش و پرورش ابتدایی

رو صاحبنظران اهداف متعددى براى این دوره ذکر ت؛ از ایندار و هدفمند اسابتدایى فعالیتى نظام ٔ  آموزش و پرورش دوره

 .اندکرده
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 :به تعریف و هدف تأسیس مکتب و مدرسه اشاره شده و آمده است 12٢١در قانون اساسى معارف ایران مصوب 

 .گرددمىمکتب و مدرسه عبارت است از تأسیساتى که براى تربیت اخالقى و علمى و بدنى ابناء نوع بشر دایر  

 1٢٣٣ مصوب ابتدایى ساله پنج دوره تفصیلىمطالعه مصوبات شوراى عالى معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش و برنامه  

 .است شده اعالم و تعیین ابتدایى ە مبین آن است که به هنگام پیشنهاد هر برنامه یا تصویب آن، اهدافى براى دور

 اهداف دوره و در جهت اهداف کلى نظام، 1٢۶۳جمهورى اسالمى ایران در سال براساس طرح نظام آموزش و پرورش  

دبستانى بشرح ذیل تعیین و اعالم شده حرکتى از طرف کمیسیون پیش -شناختی، عاطفى و روانى  هابتدایى در سه حیطه

 است

 اهداف پایه اول ابتدایی

 های دوم تا پنجم ابتداییاهداف پایه

 

 

 اهداف پایه اول ابتدایى  

 

 

 

 شناختىاهداف   

 

 .آموزش اطالعات مقدماتی، بهداشتى و ایمنی .1

 .آموزش خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدالل کردن .2 

 .محیط طبیعى و اجتماعى پیرامون خود ٔ  آموزش اطالعات ساده درباره .٢ 

 .هاى کوچک قرآن کریمیاد دادن بعضى آیات ساده و سوره .٣ 

 

 

 اهداف عاطفى  
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 تقویت انگیزه آمدن به مدرسه .1

 .مند کردن کودک به درس خواندن و یادگیریعالقه .2 

 .ها و آداب و رسوم اسالمى و میهنى و احترام گذاردن به آنهامند کردن کودک به ارزشعالقه .٢ 

 .یاد دادن کنترل و عواطف و ابزار آنها به نحو مطلوب .٣ 

 

 

 حرکتى -اهداف روانى   

 

 .پرورش تن و روان و حفظ سالمت جسمى و روانى و شادابى کودک .1

 .ایجاد عادت به نظم و تربیت و پرورش روح همکارى با دیگران .2 

 .شکوفایى و رشد استعداد هنری ایجاد زمینه.٢ 

 .پرورش دقت، کنجکاوى و خالقیت .٣ 

 .ایجاد عادات بهداشتى و ایمنی .١ 

 .آشنایى با نماز .۶ 

 

 

 هاى دوم تا پنجم ابتدایىاهداف پایه  

 

 

 

 اهداف شناختى  

 

 .آموزش تدریجى رموز خلقت به کودک و جلب توجه او به مبدأ آن .1
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 .خوانییاد دادن قرآن مجید در حد درست .2

 .واجبات دینی ٔ  دادن اطالعات الزم در زمینه .٢ 

 .آموزش اطالعات بهداشتى و ایمنی .٣ 

هاى آموز نسبت به محیط اجتماعى و طبیعى خود و آموزش اطالعات و مهارتتقویت حس کنجکاوى دانش .١ 

 .پذیرى در آنانسودمند در زندگى اجتماعى و هنجارهاى اجتماعى به منظور ایجاد نظم و مسؤولیت

 .آموزان با زندگى پیامبران و ائمه معصومین )ع( در حد ممکنآشنا کردن دانش .۶ 

 .آموزان با قوانین و هنجارهاى اجتماعیآشنا کردن دانش .۳ 

 .ایآموزش هنرى براى پرورش استعدادهاى هنرى با تأکید بر هنرهاى بومى و متناسب با مقتضیات منطقه .۸ 

 .آموزان از لحاظ زمان و مکان کمک کندآموزش مطالبى که به درک موقعیت دانش .٢ 

 

 

 اهداف عاطفى  

 

 .احترام گذاردن به بزرگساالن .1

 .پذیرى و رعایت حقوق دیگرانمند کردن به نظم و مسؤولیتعالقه .2 

 .آموز به مطالعهمند کردن دانشعالقه .٢ 

 .هاى اجتماعى و تعاونآموز به فعالیتمند کردن دانشعالقه .٣ 

 

 

 اهداف روانى و حرکتى  
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 .ایمنیایجاد عادات بهداشتى و  .1

 .ایجاد عادت به تعاون و رعایت حقوق دیگران .2 

 .آموزش عملى نماز .٢ 

 .تقویت مهارت خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدالل کردن .٣ 

 

گردد باید کودک را با تحول جسمانى و روانى که در شرف وقوع هاى پایانى این دوره که آثار بلوغ بتدریج ظاهر مىدر سال .1١ 

 .است در حد امکان آشنا ساخت

 .باید به تربیت بدنى و ایجاد عادات بهداشتى پرداخت و نکات بهداشتى و ایمنى را به کودک آموخت .11 

باید از راه شرکت دادن کودک در اداره مدرسه و سپردن وظایف مناسب به او به پرورش اجتماعى کودک پرداخت و بتدریج  .12 

 .هاى بیرون از مدرسه نیز تسرى دادفعالیتاین اصل را به 

 

 

 نتیجه گیری

  :با توجه به آنچه که در مقدمه ذکر گردید تولید برنامه کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی از جهات زیر ضروری است

ابتدایی کشور جهت پاسخگویی ارتقای دانش و مهارت آموزگاران دارای مدرک تحصیلی کاردانی شاغل در آموزش و پرورش -    

  به نیاز برنامه های درسی

  تحول در سیاست های برنامه ریزی درسی و تاثیر آن در برنامه های درسی دوره ابتدایی-    

 نتایج تحقیقات تطبیقی در مورد تاثیر سطح سواد معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی-    

 

 منابع 
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