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Abstract  
 

The present study investigates the components of 

teaching methods in teaching experimental 
sciences in elementary schools in Iran and the 

United Kingdom and compares them. This is a 

qualitative study with descriptive-analytical 
method. The data obtained in the research have 

been qualitatively analyzed. The required data 

were collected via library documents, journals, 
research reports, curriculum documents of the 

studied countries, internet websites, especially the 

websites of the Ministry of Education of Iran and 
the United Kingdom. Based on the findings, in the 

United Kingdom, in teaching experimental 

sciences, new teaching methods and models, 

especially exploratory and participatory methods 

are actively used along with practical and 

laboratory activities. Also, having appropriate 
educational facilities and equipment and using 

information and communication technology are 

the highlights of success in science teaching 
methods in the United Kingdom. But in Iran, in 

many schools, traditional methods are still used in 

teaching science courses, and there is lack of 
appropriate educational and laboratory facilities 

and equipment in most schools. Based on the 

results of the study, some strategic and practical 
suggestions were provided to improve the 

educational quality of science teaching methods in 

Iran. 
 

 

 

 

 
 

 

Keywords: Teaching science, Curriculum, 
Elementary education, Teaching methods, 
Comparative study 

   

 ایران زاهدان، فرهنگیان، دانشگاه علمی عضوهیئت مربی، .1

 زاهدان، ،فرهنگیان دانشگاه تربیتی، علوم کارشناسی دانشجوی. 2

 ایران 

 1. Instructor, Faculty member of Farhangian University, 

Zahedan, Iran 

2. BA. student of educational sciences, Farhangian 

University, Zahedan, Iran 

 

 Corresponding Author, Email: nmbarahoei@ yahoo.com*                                                                                                * نویسنده مسئول: 



      6933 تابستان ( / 61)پیاپی  2شماره  پنجم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                       22  

 مقدمه

رش است که به یادگیری، وپروها در نظام آموزشریزیریزی درسی، یکی از انواع برنامهفرآیند برنامه

ها، تحقق ای برای رسیدن به آرمانشود و وسیلهطراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می

ها و انجام دادن مقاصد تربیتی است. درواقع، برنامه درسی یک حوزۀ علمی است که حداقل هدف

ناصر موردتوافق های ارزشیابی است و این عهای تدریس و شیوهشامل عناصر هدف، محتوا، روش

های های درسی موجود و مهم در دوره(. یکی از برنامه1۸۳۱متخصصان برنامه درسی است )ملکی، 

 -ترین هدف آن، کسب سواد علمیاست که اصلی« علوم تجربی»ابتدایی و متوسطه اول درس 

یکی  1د بوالکهای علم است. لورالعمر است. علوم تجربی یکی از زیرشاخهفناورانه و یادگیری مادام

ترین پیروزی فرهنگی و فکری انسان از دانشمندان رشته تاریخ از دانشگاه آکسفورد، علم را بزرگ

سازی، داند که در آن تخیل، فرضیهامروزی دانسته است. وی علم را جریانی نامحدود و مستمر می

یزدی و زارعی، اقرینظر از احساسات و اشتباهات، دخالت مستقیمی دارد )بانتقاد و مباحثه صرف

وجوی او (. بخشی از علم و دانشِ امروز بشری، علوم تجربی است که حاصل مطالعه و جست1۸۱۱

های اصلی ها و قوانین آن است. علوم تجربی نیز از زیر شاخهدر جهت شناخت جهان مادی و نظام

ربی، بر اساس دو شناسی است. درواقع، علوم تجشناسی و زیستعلم و شامل شیمی، فیزیک، زمین

آید که ثبات و قطعیت از دست می مؤلفۀ مهم یعنی تجربه و مشاهده از طریق آزمون و آزمایش به

 های بارز آن هستند. ویژگی

توانند علوم را به نحو احسن و منطقی امروزه در تدریس آموزش علوم، تعداد اندکی از معلمان می

بین موانع و مشکالت زیادی وجود دارد که هرگونه ینبا اهداف آموزشی قصد شده آموزش دهند. درا

دیگر، ارتقای مستمر کیفیت عبارتسازد. بهاثر میتالش برای ارتقای کیفی آموزش علوم را بی

منظور جلب رضایت ریزان آموزش، بهجانبه همه عوامل و برنامهآموزش علوم، بر مشارکت همه

ریزان مدرسه ناخت، نگرش فردی و جمعی همه برنامهآموزان، تأکید بر تحول و تغییر در شدانش

های مدرسه، تأکید کارگیری از فنّاوری آموزشی در فرآیند برنامهطور مستمر و همچنین توجه و بهبه

 (. 1۸۱2دارد )هارلن، 

های تدریس آموزش علوم تجربی دورۀ ابتدایی در مطالعۀ تطبیقی روش»پژوهش حاضر با عنوان 

های تدریس در آموزش به بررسی یکی از عناصر مهم برنامه درسی یعنی روش« نایران و انگلستا

ای از علوم تجربی دوره ابتدایی بین دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است. روش تدریس، مجموعه

آموزان های قصد شده به دانشهای آموزشی معلم برای ارائۀ آموزشهای آموزشی و فعالیتمهارت

زاده، های متنوع یادگیری خود به اهداف آموزشی دست یابند )صاحبا با فعالیتهاست تا آن

ها در دورۀ ابتدایی، باید طبق اصول و ضوابطی توسط معلم در کالس درس تعیین (. این روش1۸۱1

های یادگیری از پیش آموز به هدفدهی شوند. فرآیند تدریس، شرط رسیدن دانشو سازمان

                                                           
1. Bullock 



 2۸                                       …در  ابتدایی دورۀ تجربی علوم آموزش تدریس هایروش تطبیقی مطالعه 

مشی مؤثر و آموز همگام با معلم در این خطکند و تعادل و همکاری دانشمیشده را فراهم تعیین

های درسی معتقدند که در عصر انفجار اطالعات، معلمان تنها ضروری است. طراحان و مجریان برنامه

گیری دهنده دانش و معرفت علمی نیستند. عوامل زیادی در انتقال دانش و شکلمنبع و انتقال

های آموزشی دهنده فعالیتها باید طراح، مدیر و جهتجوان مؤثرند. بنابراین آن های نسلاندیشه

های آموزشی باشد، نه صرفاً گری فعالیتدهی، راهنمایی و تسهیلها باید سازمانباشند و نقش آن

 (. 1۸۱2انتقال اطالعات و دانش علمی )شعبانی، 

مع را با دنیایی متغیر و ناپایدار مواجه پدیده انفجار اطالعات و تحول سریع در فنّاوری، جوا

نوایی و هماهنگ شدن با آن دغدغه فکری و نگرانی انسان امروزی ساخته، دنیایی که ضرورت هم

تواند نقش مؤثری را ایفا نماید و با دانش، مهارت و است. در مسیر این انطباق، علوم تجربی می

بتوانیم از طریق روش  شود که به کمک آنمیکند، سبب هایی که برای فراگیران فراهم مینگرش

(. به همین جهت امروزه آموختن 1۸۱۳علمی، به حل و کنترل این مسائل نائل گردیم )شفیعی، 

درس علوم تجربی همانند سایر دروس مانند فارسی و ریاضیات امری اساسی و ضروری است که با 

دیگر، عبارتاهمیت آن بیشتر شده است. بهزندگی روزمره ما در ارتباط است و با پیشرفت فناوری، 

پردازد که آگاهی از آن برای هر کودکی الزم است. آموزش علوم بیشتر به آموزش راه یادگیری می

کند که سریعاً در حال تغییر است و هر فردی باید قادر باشد که خود را چراکه در دنیایی زندگی می

روز کردن و همیت دارد یادگیری کسب اطالعات و بهدائم با آن تغییرات هماهنگ سازد و آنچه ا

(. درس علوم تجربی 1۸۱۳مثابه یک بسته دانشی )مرادی، هاست و نه کسب اطالعات بهپردازش آن

آموزان را برای زندگی تواند دانشکه به شیوه فعال و فرآیند مدار، آموزش داده شود میدرصورتی

های کاری، ده کند. آموزش جهانی تأکید بر تشکیل کارگروهموفق در جهان همواره در حال تغییر آما

نفس، تنوع یادگیری و ایجاد یک محیط توأم با بازی و سرگرمی در یادگیری مشارکتی، تقویت اتکابه

  (.1۸۱۱کالس درس و در نهایت حصول نتیجه بهینه در یادگیری دارد )موسایی و موسایی، 

اطالعات، یک حقیقت انکارناپذیر است و باید از این  شدن آموزش در عصر انفجارپدیده جهانی

های موجود در نظام آموزشی خود منظور تغییر و تحول در مقابل چالشعنوان یک فرصت بهپدیده به

ها و بهبود کیفیت آموزشی بهره جست. برای های جدید در جهت کاستیو استفاده از علوم و فناوری

های شود. اگرچه مطالعات تطبیقی نظامطبیقی آشکارتر مینیل به این هدف، اهمیت مطالعات ت

ای تاریخی در بسیاری از جوامع بشری است، اما در چند دهه اخیر، افزایش آموزشی، دارای پیشینه

های های آموزشی در روند پیشرفتمندی پژوهشگران به کسب آگاهی از وضع و نقش نظامعالقه

های ارتباطی، گرایش به پژوهش-های اطالعاتیزون فناوریاقتصادی توأم با رشد روزاف -اجتماعی

(. در همین راستا، این پژوهش به بررسی 1۸۱2دار آرانی، تطبیقی را سرعت بخشیده است )معدن

تطبیقی فرآیند روش تدریس آموزش علوم تجربی دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان پرداخته است. 

دان جهت است که این کشور در زمینۀ برنامه درسی و انتخاب کشور انگلستان جهت مطالعه ب
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خصوص در زمینه آموزش علوم تجربی جزو کشورهای های آموزشی استاندارد و مدون بهبرنامه

. (1۸۱۱سلسبیلی، ؛ 1۸۳۱ناظر بر این ادعا است )بدریان،  1های تیمزپیشرو بوده که نتایج آزمون

های مختلف درسی و آموزشی نه تنها موفق در زمینه های کشورهایاستفاده از تجربیات و اندوخته

شود بلکه در صورت بها دادن به این تجارب، از فواید و کاربردهایی نیز برخوردار تقلید محسوب نمی

های ریزان، مدیران و معلمان و حتی فراگیران در برطرف کردن مسائل و چالشاست. کمک به برنامه

های درسی، آموزشی و تربیتی کشور خود، سن و معایب برنامهموجود در نظام آموزشی و کشف محا

های درسی های نوین و جدید آموزش در جهان در حوزه تعلیم و تربیت برای برنامهاستفاده از روش

ترین فواید مطالعات تطبیقی به وپرورش از مهمو آموزشی و رعایت اصل نوآوری و نوجویی در آموزش

 (. 1۸۱۱؛ بهرنگی و کردلو، 1۸۱2روند )عرفانی، شمار می

 اما است، بوده علوم متخصصین توجه مورد همیشه علوم تجربی درسی هایبرنامه در تحقیق

اند. عالوه بر داشته آن در بیشتری سهم خود تخصص و مسئولیت دلیل تربیتی بهعلوم  محققین

جا به برخی از نشده است که در ایهای خارجی، تحقیقات متعددی در داخل کشور انجامپژوهش

( در تحقیقی، 1۸۳۱اسفیجانی، زمانی، بختیار و نصرآبادی )ها اشاره گردیده است. ترین آنمهم

محتوای درسی آموزش علوم ابتدایی ایران را با دو کشور آمریکا و انگلستان از نظر میزان توجه به 

هش مورد مقایسه قرار گرایی و پرورش مهارت پژوهای گوناگون در مطالعۀ رویکرد تحقیقمهارت

های آموزش علوم دوره ابتدایی اند که در نتایج این مطالعه چنین آمده است: کتابداده

های ها به مهارتمحور است؛ ولی میزان توجه آنوپرورش انگلستان، آمریکا و ایران پژوهشآموزش

باالترین توجه  گوناگون پژوهشی متفاوت بوده است. مهارت تحریک حس کنجکاوی در هر سه کشور

ها و اطالعات، بین این سه کشور سازی، آزمون فرضیه، انتقال دادهرا داشته ولی مهارت فرضیه

ها تعلق دارد. همچنین نتایج مطالعه تطبیقی با عنوان تلفیق متفاوت و کمترین فراوانی و توجه به آن

ت متحده آمریکا، انگلستان میان کشورهای ایاال 2۰۰2تا  1۱۱۱های در طی سال 2یا تغییر که فالک

و استونی انجام داد نشان داد که گرایش غالب مدارس کشورهای مورد بررسی، تلفیق فناوری 

( در 1۸۳۱نژاد و ذکاوتی )اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی آموزش علوم بوده است. مالیی

رهای انگلستان، ژاپن، معلم در کشوبررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت»پژوهشی با عنوان 

های برنامه درسی کشور ایران با کشور انگلستان بیان در مورد تفاوت« فرانسه، مالزی و ایران

 آموزش معلمان به بخشیکیفیت یعنی کلی هدف به دستیابی منظوربه انگلستان اند که کشورداشته

 معلمتربیت کنندهاداره مراکز اب که کرده است زمینه این در استانداردسازی مؤسسات تأسیس به اقدام

 را تدوین معلمتربیت موردنیاز استانداردهای مؤسسات، این دارد. مستقیم ارتباط کشور این در

 شدهتدوین انتظارات و هاصالحیت به معلمان- دانشجو دستیابی در استانداردها تدوین اند.نموده

                                                           
1. TIMSS 

2. Fluck  
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 کمکی مؤثر و مشخص کامالً را هاتوانمندی و انتظارات استانداردها، این که چرا کند.می مؤثر کمکی

است.  شده مطرح کلی هایو توانایی هاصالحیت قالب در اهداف ایران در اما کنند.می ارزشیابی به

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی 1۸۳۳دار )همچنین جعفری هرندی، میرشاه جعفری و لیاقت

، که به بررسی پنج مرحله از سیر تحول تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان

برنامه درسی آموزش علوم از نیمه دوم قرن نوزدهم تاکنون پرداخته شده است، به این نتیجه 

فناورانه چندبعدی هدف  -به بعد، پرورش سواد علمی  2۰۰1رسیدند که در مرحله پنجم از سال 

 العمر نیز مد نظر است. اساسی است و تقویت یادگیری مادام

( با عنوان 1۸۳۱) دارجعفری هرندی، میرشاه جعفری و لیاقتآمده از پژوهش دستنتایج به

نشان « جهان کشور چند و علوم ایران عمومی آموزش درسی برنامۀ در محتوا عنصر تطبیقی بررسی»

های های تدریس و شیوههای فراوانی بین اهداف، محتوا، روشها و تفاوتدهد که شباهتمی

ها بیشتر در اهداف و محتوا و در ی در بین کشورهای موردمطالعه با ایران وجود دارد. شباهتارزشیاب

های ها بیشتر در روشاسناد مکتوب برنامه درسی یا برنامه درسی قصد شده موجود است، اما تفاوت

های شود و در عمل فاصله فراوانی بین کشور ایران با کشورهای ارزشیابی دیده میتدریس و شیوه

فوق در تمام عناصر ذکرشده وجود دارد که جای تأمل دارد. البته، شاید بتوان آن را ناشی از اجرای 

طور که نتایج آموزان همانبرنامه درسی دانست که در برنامه درسی کسب شده توسط دانش

زمینه های بیشتر در این هرحال، نتایج پژوهشگذارد. بهدهد تأثیر میهای تیمز نشان میآزمون

 عنوان تحت پژوهشی در (1۸۱2پور )معدنی فالح، ویکه ،یاری. تواند موضوع را بهتر مشخص کندمی

 وپرورش )روندآموزش بر شش شاخص مطرح تأکید با آلمانو ژاپن  ایران، کشور سه تطبیقی مطالعه»

و  میزان و دوم زبان درسی، آموزش مواد تحصیلی، ارزشیابی آموزشی، مراحل مدارس، گیریشکل

 دارد تأکید نظری مطالب ایران بر کشور آموزشی نظام دریافتند، سالمت( و بهداشت به توجه

همچنین  کند.می تأکید نیز عملی مطالب بر نظری مطالب بر افزون آلمان و ژاپن کشور دو کهدرحالی

سط است. در پژوهشی که تو مذکور کشور دو از ترپایین ایران در درمان و بهداشت وضعیت

شده انجام« بررسی آموزش علوم در کشور ایران و کانادا و سنگاپور»( با عنوان 1۸۱2تیمورزاده)

است، این یافته به دست آمد که اوالً محتوای درسی علوم در ایران هماهنگ با توسعه علوم و فناوری 

همچنین در  طور کامل تغییرنیافته است.یابی علوم نیز بههای سنجش و ارزشمتحول نشده و روش

های عملی، آزمایش و نیز آموزش بر پایه رویکردهای مدارس ایران به علت عدم پرداختن به فعالیت

همچنین  باشند.آموزان در بخش اهداف مهارتی و نگرشی دارای ضعف میفرآیندی، دانش

ی بررسی تطبیق»( از تحقیقی با عنوان 1۸۱۱زاده و فخیمی )هریس و حیدرقلیگیری عدلنتیجه

نشان « محتوا، برنامه درسی، روش تدریس و ارزشیابی علوم در کشورهای ایران، انگلستان و ژاپن

دهد که درس علوم تجربی دوره ابتدایی در کشور ما از اهمیت کمتری نسبت به سایر کشورها می

های تدریس های این پژوهش، در کشورهای انگلستان و ژاپن از روشبرخورداراست. مطابق یافته



      6933 تابستان ( / 61)پیاپی  2شماره  پنجم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                       2۱  

شود. اما گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس علوم تجربی استفاده میاکتشافی و با بهره

 بر شود. بناهای سنتی در تدریس استفاده میدر کشور ما در برخی از مدارس همچنان از روش

ه از های تدریس فعال و استفادکارگیری روشاهمیت آموزش علوم در دوره ابتدایی و به و ضرورت

 زیر هایسؤال به دارد پژوهش قصد این ها و تجارب کشورهای موفق در زمینۀ آموزش علومیافته

 هایروش مهمنکات . 2در ایران چیست؟  علوم آموزش های تدریسروش مهمنکات . 1 دهد: پاسخ

 های تدریستوجه درزمینۀ روشهای قابلها و تفاوت. شباهت۸چیست؟  انگلستان در علوم آموزش

 آموزش علوم تجربی، در برنامه درسی بین کشورهای موردمطالعه )ایران و انگلستان( چیست؟ 

 

 شناسی روش

های تدریس آموزش علوم در این پژوهش، ابتدا به بررسی و مطالعه اسناد برنامه درسی و روش

های تجربی دوره ابتدایی در کشور ایران و سپس مطالعه و بررسی اسناد برنامه درسی و روش

تدریس آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی، موجود در نظام آموزشی کشور انگلستان پرداخته شده و 

های بارز، به سؤال پژوهش پاسخ ها و تفاوتها و نتایج، با بررسی شباهتدر نهایت در بخش یافته

ه است. شدتحلیلی انجام -که با روش توصیفی  است مطالعۀ کیفیاین پژوهش یک داده شده است. 

ها )درسی، کار و راهنمای معلم(، ای، مجالت، کتاباسناد و مدارک کتابخانهبه  مراجعه با محققان

وجو در شبکه های تحقیقی، اسناد و مدارک برنامه درسی در کشورهای موردمطالعه، جستگزارش

وپرورش کشورهای های وزارت آموزشخصوص سایتهای معتبر بهجهانی اینترنت و سایت

  اند.پرداخته مطالعه به وردمطالعه )ایران و انگلستان(م

 

 هایافته

تدریس در آموزش علوم  هایروشنکات مهم های اول و دوم این پژوهش؛ یعنی در ارتباط با سؤال

اهداف کلی این درس در برنامه درسی آموزش علوم در ایران و در کشورهای ایران و انگلستان؛ ابتدا 

های تدریس هر دو، جزءِ عناصر برنامه ها و روشقایسه شده است. زیرا هدفانگلستان بررسی و م

ها و که از چه روشتوان گفت برای ایندرسی بوده و در ارتباط دو سویه با هم قرار دارند. درواقع می

ای کنندهمواد آموزشی برای تدریس و آموزش استفاده شود، اهداف کلی و جزئی درس، نقش تعیین

توان گفت، هدف کلی آموزش علوم آن است که نند. در دوره ابتدایی در ایران میکایفا می

دیگر، هدف کلی آموزش علوم ایجاد عبارتالعمر آماده کنند. بهآموزان را برای یادگیری مادامدانش

ای از آموزان است )نه دریافت مجموعهفناورانه در دانش -استعداد و توانایی کسب سواد علمی

(. 1۸۱۱؛ راهنمای معلم علوم تجربی، 1۸۱۱یزدی و زارعی، ها( )باقریها و نگرش، مهارتهادانش

طور خالصه ( به2( و )1های آموزش علوم تجربی در ایران و انگلستان، به ترتیب در جداول )هدف

 بیان شده است.
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 برنامه درسی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی در ایران ( اهداف1جدول )

 ف آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی در ایراناهدا

 های چهارگانه علومدانش پایه در زمینه های ضروریکسب دانستنی اهداف دانشی

 های علمی و ذهنی برای حل مسئلهتوانایی های ضروریکسب مهارت اهداف مهارتی

 رفتارهای علمی درونی شده های ضروریکسب نگرش اهداف نگرشی

علوم تجربی دوره ابتدایی ایران، سه حیطه مجزا، یعنی اهداف دانشی، اهداف  در برنامه درسی

های مهارتی و اهداف نگرشی در نظر گرفته شده است. در دوره ابتدایی، اهداف دانشی، در زمینه

(. در 1۸۳۱شود )ملکی، تنیده ارائه میصورت درهمعلوم زیستی، فیزیکی، علوم زمین و بهداشت به

. نیرو، 2. ماده و تغییرات آن )علم شیمی( 1های چهارگانه یعنی آشنایی با : یه در زمینهواقع دانش پا

شناسی . دنیای زنده )علم زیست2. زمین و زیستگاه ما )علم زمین( ۸انرژی و حرکت )علم فیزیک( 

 (.1۸۱۱شود )راهنمای معلم علوم تجربی، و بهداشت( ارائه می

های ضروری )آن دسته بی دوره ابتدایی، یعنی کسب مهارتاهداف مهارتی در آموزش علوم تجر

منظور آموختن راه و روش یادگیری برای ها نیاز دارد( بههایی که فراگیر در آینده به آناز مهارت

های ضروری در یادگیری ترین مهارتالعمر است. برخی از مهمحل مسئله در فرآیند یادگیری مادام

سازی، آزمون ها، فرضیهگیری، تفسیر یافتهکردن، اندازهاز : مشاهده آموزش علوم تجربی، عبارتند

های بینی کردن، کاربرد ابزار و طراحی تحقیق و همچنین مهارتفرضیه، برقراری ارتباط، پیش

آوری اطالعات. اهداف نگرشی موجود در آموزش علوم بندی و جمعتر چون مقایسه، طبقهجزئی

یعنی تمایل به اقدام در یک مسیر معین  ط به حوزه اخالق هستند. نگرشتجربی دوره ابتدایی، مربو

زاده، ها، با هدف تبدیل شدن به یک شهروند مطلوب )صاحبو یافتن راه رسیدن به کسب ارزش

توان گفت، در برنامه (. در رابطه با اهداف آموزش علوم در دوره ابتدایی در انگلستان نیز می1۸۱1

انگلستان، سه هدف عمده در نظر گرفته شده است که عبارتند از: الف. آماده  درسی آموزش علوم در

وسیله آموزش علم. ب. یادگیری کردن کودکان در جهت رشد معنوی، ذهنی، اجتماعی و فرهنگی به

ها عبارتند از: برقراری ارتباط، کاربرد اعداد در علم، های کلیدی در علم، که این مهارتمهارت

های برنامه یادگیری سایر حیطه -ت، کار گروهی، خود ارزشیابی و حل مسئله. جفناوری اطالعا

ها فناورانه، که این حیطه -های ضروری با تأکید بر کسب سواد علمیدرسی )پنهان( و کسب مهارت

عبارتند از: مهارت فکرکردن، مهارت انجام کار، یادگیری بر پایه فعالیت و آموزش برای دستیابی به 

؛ 2۰۰۸؛ اوکانو، 1۸۳۱دار، دار )جعفری هرندی، میرشاه جعفری و لیاقتپایدار و دامنهیک رشد 

(. اهداف کامل برنامه درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی نظام آموزشی انگلستان در 2۰۰2، 1اودانل

 (.1۸۳۱طور مختصر آمده است )رحیمی نژاد، ( به2جدول )

 

                                                           
1. O' Donell 



      6933 تابستان ( / 61)پیاپی  2شماره  پنجم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                       2۳  

 وم در دورۀ ابتدایی در انگلستان( اهداف برنامه درسی آموزش عل2جدول )

 اهداف آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی در ایران

 های چهارگانه علومدانش پایه در زمینه های ضروریکسب دانستنی اهداف دانشی

 های کلیدی در علم و عملمهارت های ضروریکسب مهارت اهداف مهارتی

 های ضروریکسب نگرش اهداف نگرشی
دکان برای رشد معنوی، آماده کردن کو

 ذهنی و فرهنگی از طریق علم

( محتوای آموزش علوم شامل مباحث زیر است: روند زندگی و موجودات 2بر اساس جدول )

های ها، فرآیندهای فیزیکی و کاوشگری علمی. اهداف مهارتی شامل مهارتزنده، مواد و خواص آن

راری ارتباط، کاربرد اعداد، فناوری اطالعات، کار برق ها عبارتند از:کلیدی در علم است. این مهارت

 انجام کار. گروهی، خود ارزشیابی، حل مسئله، مهارت فکر کردن و مهارت

در  علوم آموزش های تدریسروش مهمنکات » ها این سوال بررسی شد که در بخش دوم یافته 

 « ایران چیست؟

لوم در ایران، مشخص شده است که های تدریس مورداستفاده توسط معلمان عدر بررسی روش

ترین روش تدریس بوده و گردش علمی، متداول« سخنرانی»و نیز « پرسش و پاسخ»روش 

های مورداستفاده در آموزش علوم محسوب کاوشگری، حل مسئله و آموزش کارگاهی کمترین روش

طور معمول با بههای سنتی و آموزش علوم در ایران بیشتر با استفاده از روششوند. درواقع می

شود که اکثر مدارس دنیا، در طول هایی گفته میهای سنتی به روشروششود. سخنرانی انجام می

های حاکم بر ترین روشاند و امروزه نیز یکی از متداولوپرورش از آن استفاده کردهتاریخ آموزش

و پاسخ، نمایشی،  ها، روش حفظ و تکرار، سخنرانی، پرسشترین این روشمدارس هستند. مهم

(. البته کودکان 1۸۱2)شعبانی، ایفای نقش، گردش علمی، بحث گروهی و روش آزمایشگاهی است 

موازات رشد نیروهای ذهنی و افزایش توانایی سخن گفتن به در مدارس ابتدایی ایران به

اعی نیز پردازند و گاهی از اطالعات و افکار انتزبینی علمی میسازی و پیشسازی، مدلفرضیه

ای هستند که بیشتر کنند. درواقع، کودکان در مدارس ابتدایی از نظر تفکر در مرحلهاستفاده می

 (. 1۸۳۱خواه، بینی کنند )عزتتوانند فرضیه بسازند یا پیشروی مسائل عینی می

های اکتشافی و حل از روششده حاکی از این است که در مدارس ایران های انجامنتیجه بررسی 

شود. همچنین بسیاری از مدارس فاقد آزمایشگاه بوده و در سئله به میزان بسیار کمی استفاده میم

های عملی عمالً اقدامی صورت مدارسی که آزمایشگاه دارند، برای تجهیز آزمایشگاه و انجام فعالیت

بسیار اندک  گیرد. درواقع در ایران توجه به آموزش آزمایشگاهی، انجام پروژه و تجهیز مدارسنمی

توان (. در کل می1۸۱۱؛ محمدی، زینالی و بهرامن، 1۸۳۳؛ قاسمی و جهانی، 1۸۱2است )شعبانی، 

 های تدریس آموزش علوم در ایران را در چهار سطح دسته بندی کرد:نقاط ضعف روش
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های آموزش فعال، مسائل عدم آشنایی معلمان با دانش محتوا و نحوه استفاده از روش :سطح اول

 آموزان، عدم استفاده از طراحی آموزشی.ربوط به انتخاب اهداف آموزش و ارزیابی دانشم

های گروه سنی و سطوح آموزان با یکدیگر، ویژگیسطح دوم: مسائل مربوط به تعامل دانش

 متفاوت مهارت آنان.

و سطح سوم: حجم زیاد کتب درسی، کمبود منابع و مواد آموزشی، کمبود وقت و فقدان نظارت 

 راهنمایی.

سطح چهارم: مشکالت مربوط به نبود آزمایشگاه علوم، کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، چیدمان  

 (. 1۸۱2زاده و رضایی، ؛ اسد1۸۱2آموزان )شعبانی، نامناسب کالس و تعداد زیاد دانش

-می« در انگلستان چیست؟ علوم آموزش های تدریسروش مهمنکات »در پاسخ به سؤال دوم 

توجه در نظام آموزشی انگلستان، آموزش علوم است های درسی مهم و قابلیکی از برنامهفت، توان گ

که با توجه به اهمیت این درس از همان دوره ابتدایی و با اجرای دقیق اهداف آموزشی دنبال 

شود. آموزش علوم در انگلستان، همانند ایران دارای چهار مرحله کلیدی، معادل مقاطع تحصیلی می

(. در 1۸۳۱دبستانی، ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی )آقازاده، های پیشست که عبارتند از: دورها

این پژوهش فقط به مرحلۀ دوره ابتدایی پرداخته شده است. آموزش علوم در دوره ابتدایی به مدت 

به سالگی است که خود دارای دو مرحله کلیدی زیر است: مرحله اول که  11تا  ۱شش سال و از 

ساله است.  ۱و  ۱های سنی آموزان ردهمرحله کودکی یا نونهالی نیز مشهور است و شامل دانش

ساله  11تا  ۱های سنی آموزان ردهشود و شامل دانشمرحله دوم که مرحله خردسالی نامیده می

. وپرورش انگلستان(و سایت وزارت آموزش 1۸۳۱دار، است )جعفری هرندی، میرشاه جعفری و لیاقت

مدارس ابتدایی در نظام آموزشی انگلستان به گونه مختلط اداره شده و معلمان این مدارس را زنان 

دهند. هدف از دوره ابتدایی، نیز پرورش رشد فکری و جسمی کودکان و تربیت تشکیل می

 (. 1۸۳۱ها است )آقازاده، استعدادهای آن

بایست بر ک از مراحل کلیدی، معلمان میدر برنامه درسی انگلستان آمده است که در پایان هر ی

رود )در بخش محتوا( قضاوت کنند که چه آموزان، انتظار میاساس آنچه در هر سطح از دانش

بایست با عملکرد در سطوح آموزان است. عملکرد در یک سطح میسطحی مناسب با عملکرد دانش

های آموزشی معلمان در (. فعالیت1۸۳۱نژاد، جمعه و مالییتر مقایسه شود )امامباالتر و پایین

های دانشی، مهارتی و درک مفاهیم باشد. برای این کار معلمان با انگلستان، باید در برگیرنده حیطه

های تدریس از جمله: روش اکتشافی، روش آزمایشگاهی، نمایشی، روش ایفای کارگیری انواع روشبه

کنند تا میزان یادگیری و رشد تحصیلی گر سعی میهای تدریس دیپردازی و انواع روشنقش، بدیعه

آموزان را به باالترین سطح برسانند. رویکردهای مورداستفاده آموزش علوم در مدارس دانش

آموزان نیز در کند و دانشانگلستان، کامالً فعال بوده و معلم در نقش راهنما و مشاور ایفای نقش می
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ها نیز در این امر، سهیم و راضی مدرسه فعالیت داشته و والدین آن برنامههای آموزشی و فوقبرنامه

 (. 2۰۰2، 1یرهستند )می

بخش مهمی از اهداف آموزش علوم در انگلستان، در مرحله اجرا، به مدارس محول شده است. 

های تدریس فعال با همکاری های اطالعات و ارتباطات، و روشمدارس باید با استفاده از فناوری

ریزی کنند. همچنین در محتوای برنامه مان مجرب، در اجرای هر چه بهتر این اهداف برنامهمعل

های عملی تأکید شده و معلمان باید بتوانند درسی مراحل چهارگانه، بیشتر به رشد مهارت

؛ 2۰۰۸تر تبدیل نمایند )اوکانو، های قابل لمسهای عملی و آموزشهای درسی را به فعالیتموضوع

 (.2۰۰2نل، اودا

های تدریس آموزش توجه درزمینۀ روشهای قابلها و تفاوتشباهت»در پاسخ به سؤال سوم 

ها به یافته« علوم تجربی، در برنامه درسی بین کشورهای موردمطالعه )ایران و انگلستان( چیست؟

 شرح زیر است: 

نظام آموزشی انگلستان  .2. اهداف آموزش علوم در هر دو کشور یکسان است. 1ها : الف. شباهت

همانند ایران، یک نظام آموزشی، ملی است. این نظام آموزشی دارای سند ملی برنامه درسی بوده و 

. در مقاطع ۸در برنامه درسی ملی این کشور، به محتوای برنامه درسی با دقت پرداخته شده است. 

ح ملی که در پایان هر مرحله های برگزارشده در سطآموزشی ابتدایی و متوسطه، عالوه بر آزمون

های کالسی آنان است. ارزیابی آموزان، دامنه فعالیتشود، معیار سنجش دانشکلیدی برگزار می

های داخلی نیز آموزان توسط معلمان مدارس صورت گرفته و آزمونمستمر پیشرفت تحصیلی دانش

 گردد. توسط آنان طراحی و اجرا می

صورت برنامه درسی در کشور انگلستان، برخالف ایران به . تهیه محتوای1ها: ب. تفاوت

ای از موضوعات و معیارها است که گیرد. درواقع، برنامه درسی ملی، مجموعهمتمرکز انجام مینیمه

گیرند. هر چند شود و کودکان همان موارد را یاد میتوسط مدارس ابتدایی و متوسطه استفاده می

ها و مدارس خصوصی نیاز به پیروی از برنامه درسی ملی ندارند. کادمیکه انواع دیگر مدارس مانند آ

ها باید با یک برنامه درسی گسترده و متعادل، مواد درسی از جمله زبان انگلیسی، ریاضیات، ولی آن

 وپرورش انگلستان(. علوم و تعلیم و تربیت دینی را آموزش دهند )سایت وزارت آموزش

ان، مدارس موظف هستند تا برنامه درسی ملی را برای استفاده . در نظام آموزشی انگلست2

ریزی برنامه درسی یک آموزان تنظیم نمایند. درواقع، برنامه درسی ملی نقطه آغاز برنامهدانش

آموزان را مشخص مدرسه محسوب شده و نیازهای اولیه آموزشی برای آموزش فردی و گروهی دانش

 کند. می

های آموزشی، تدریس و ف هستند تا با همکاری معلمان مجرب، روش. مدارس انگلستان موظ۸

ریزی نمایند. معلمان همچنین ریزی کرده و برای آموزش مؤثر علوم طرحارزشیابی مناسب را برنامه

                                                           
1. Mayer 
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های آموزشی مدارس، نسبت به اصالح برنامه درسی ملی اقدام نمایند. توانند در راستای سیاستمی

 س برنامه درسی ملی انگلستان معلمان باید موارد زیر را رعایت نمایند:ریزی و تدریدر برنامه

 آموزانبرانگیز برای دانشهای یادگیری چالشتنظیم یک سری برنامه -

 آموزان در چارچوب برنامه درسیبرطرف نمودن نیازهای یادگیری دانش -

 آموزانهی دانشبرطرف نمودن موانع موجود در یادگیری و نیز ارزشیابی فردی و گرو -

. رویکردهای مورداستفاده در آموزش علوم در مدارس انگلستان کامالً فعال بوده و معلم در 2

برنامه های آموزشی و فوقآموزان نیز فعاالنه در برنامهکند. دانشنقش راهنما و مشاور ایفای نقش می

 هستند. ها نیز از این روند آموزشی راضی مدرسه فعالیت داشته و والدین آن

های تمرکززدایی و تا های اخیر، در نظام آموزشی انگلستان، تا حد زیادی سیاست. در طی دهه۱

حدودی کمتر تمرکزگرایی به اجرا درآمده است. همچنین به دلیل اجرای سیاست آموزش تلفیقی 

آموزان در های مورد انتظار از دانشها و تواناییمیان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، به همه صالحیت

وپرورش در کشور انگلستان، ترین هدف وزارت آموزشهمه سطوح آموزشی اشاره شده است. اصلی

مندی از زندگی های مناسب آموزشی برای همه شهروندان انگلیسی با هدف بهرهکردن فرصتفراهم

، ، جعفری هرندی2۰۰۸، 1پرنشاط و مشارکت در جامعه رقابتی قرن بیست و یکم است )اوکانو

1۸۳۳ .) 

 

 گیریبحث و نتیجه

های بارز و مهم در برنامه درسی آموزش علوم دوره ابتدایی در انگلستان، استفاده از یکی از مؤلفه

ها معلمان مجرب، کار بلد، مسلط به علم روز و فنّاوری و آشنا با فرآیند تدریس است. درواقع آن

کافی و مسلط به علم روز و فنّاوری باشد، های عقیده دارند یک معلم باانگیزه که دارای مهارت

العمر همراه با عالقه تواند با انتقال دانش و تجربیات خود به شاگردان، زمینه ایجاد یادگیری ماداممی

توان (. درواقع می2۰11، 2آموزان را فراهم سازد )واگنرو اشتیاق و همچنین بروز خالقیت در دانش

س آموزش علوم دوره ابتدایی در کشور ایران، نداشتن معلمان گفت یکی از مشکالت عمده در تدری

اندازه کافی در این دوره تحصیلی است. یکی از دالیل عمده نبود معلمان کارآمد، کارآمد و مجرب به

( 1۸۳۰شود. همچنین احمدی )نداشتن انگیزه بوده و خود انگیزه به عوامل متعددی مربوط می

های اساسی که رویکرد جدید برنامه ز با فلسفه، اهداف و فرضمعتقد است که برخی معلمان هنو

ریزان به علوم بر آن مبتنی است، آشنایی الزم را ندارند. این عدم آشنایی معلمان و سایر برنامه

افزاری و افزاری و سختهای نامناسب، فراهم نبودن امکانات و تجهیزات نرمدالیلی همچون آموزش

 جویی در این زمینه باشند. ریزان به فکر چارهرد برنامه... مربوط است که جا دا

                                                           
1. Okano  

2. Wanger 
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نویسد که سه نوع دانش برای معلمان علوم ضروری ( می1۸۳۱زاده، ؛ به نقل از ولی2۰۰۱کومار )

های انتقال مفاهیم درسی؛ است که به ترتیب عبارتند از: دانش موضوعی، دانش تکمیلی و مهارت

های تدریس موفقی خواهند بود. بنابراین، دار باشند دارای روشمعلمانی که از این سه حیطه برخور

های سنتی های نوین و فعال تدریس و عدم استفاده از روششناخت و استفاده معلمان از روش

شود، زمینه جذابیت و نشاط در ناکارآمد که از تجارب کشورهای موفق در این زمینه حاصل می

که یک روش برای تدریس، بازدهی و کارایی الزم را نداشته یکالس را فراهم خواهد ساخت. اما وقت

 باشد معلم ناگزیر است رویۀ کار خود را تغییر دهد. 

های تدریس در اجرای برنامه درسی، بعد از مرحلۀ انتخاب محتوا، نوبت به اجرا و طراحی روش

شود. انتخاب یک می آموزان ارائههای درسی به دانشخواهد رسید. معموالً محتوا در بستر کتاب

ریزان و مؤلفان کتب آموزشی بوده های پیش روی برنامهترین چالشمحتوای آموزشی مناسب از مهم

که چه چیزی، چگونه و در چه سنی به فراگیران آموخته شود، نقطه تمایز بین است. بنابراین، این

 برنامه درسی آموزش علوم در ایران و انگلستان است. 

های موجود در درس آموزش ریزان، در نظام آموزشی انگلستان، برای مهارتمهمعلمان و برنا

های تدریس خود را با هدف کسب اند تا تمام روشاند. معلمان موظفعلوم، اهمیت زیادی قائل شده

ها و ترین مهارتآموزان، در هر پایه تحصیلی طراحی کنند. برخی از مهمها در دانشاین مهارت

ها در اهداف آموزش علوم در این کشور عبارتند از: مهارت فکرکردن، برقراری ارتبخصوص ریز مه

های کار گروهی، های عملی و آزمایشگاهی، مهارتارتباط، کاربرد اعداد در علم، مهارت فعالیت

ها بر پایه کسب هایی در زمینه فناوری اطالعات و .... که تمام این مهارتمهارت حل مسئله، مهارت

 فناورانه استوار است.  -علمی سواد 

کند که محتوای درسی های آموزش علوم در کشور انگلستان اشاره می( در ویژگی2۰۰۸اوکانو )

رود. در این کشور، به مهارت فکرکردن توجه داشته که این خود یک عنصر کلیدی به شمار می

های تدریس نوین ر روشدرواقع استفاده از مهارت تفکر، برای رسیدن به فرآیند حل مسئله، د

تواند با استفاده از این مهارت، و با آموز میآموزش علوم از اهمیت باالیی برخوردار است. دانش

نظارت و راهنمایی معلم، سؤاالتی را که از اصول و مفاهیم علمی در درس برای او به وجود آمده و 

شده، حل کرده و پاسخ لمی آموختههای عتبدیل به یک مسئله شده است را خود با استفاده از روش

 مناسب دهد. 

دهی های درسی سازمانهای تدریس در نظام آموزشی انگلستان، طبق سرفصلفرآیند روش

(. در کشور 1۸۳۳شوند )قاسمی و جهانی، تناسب ماهیت و محتوای درسی اتخاذ میشوند و بهمی

گیری از تدریس اکتشافی با بهره هایانگلستان، برای درس آموزش علوم معلمان بیشتر از روش

ای استفاده فناوری اطالعات و ارتباطات و استفاده از تجهیزات آموزشی در حد امکانات مدرسه

که در ایران این موارد کمتر مورد توجه بوده و حتی در برخی از مدارس، همچنان کنند. درحالیمی
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کارگیری روش (. به1۸۱۳؛ مرادی، 1۸۱۳شود )شفیعی، های سنتی در تدریس استفاده میاز روش

ترین های آزمایشگاهی، یکی از رایجتدریس اکتشافی با استفاده از تجهیزات آموزشی و فعالیت

های تدریس درس آموزش علوم دوره ابتدایی، در نظام آموزشی انگلستان است. با توجه به عصر روش

تواند روش کاوشگری باشد. ش علوم، میانفجار اطالعات و فنّاوری، بهترین روش تدریس برای آموز

توان گفت در این روش که بسیار فعال و مؤثر است معلم کمترین میزان دخالت را در فرآیند می

افتد. صورت مشارکتی اتفاق میآموز بهیادگیری دارد و بخش اعظم یادگیری توسط خود دانش

کند تا خود شرایطی را فراهم می صورت که معلم با خلق یک سال یا طرح ایجاد یک مسئله،بدین

های علمی و ابزارهای آن، به دنبال پاسخی صورت کاوشگرانه و با استفاده از روشآموز بهدانش

مناسب برای حل مسئله باشد. معلم فقط نقش نظارت و در برخی موارد مکمل دارد و زمینه را برای 

کند. در العمر فراهم میهدف یادگیری مادامایجاد عالقه، خالقیت، مهارت و احساس مسئولیت و .. با 

های تدریس مؤثر و فعال در آموزش علوم، استفاده از تجهیزات نظام آموزشی انگلستان عالوه بر روش

های آزمایشگاهی نیز مورد تأکید است. بدیهی است که یک و امکانات آموزشی با تأکید بر فعالیت

تر زار، وسایل و تجهیزات آموزشی در فرآیند تدریس موفقمعلم با در اختیار داشتن هر چه بیشتر اب

خواهد بود )البته شناخت و طرز کار و استفاده صحیح از ابزار و تجهیزات برای آموزش نیز اهمیت 

های عملی و آزمایشگاهی استفاده شود تا ساخت دارد(. برای آموزش اثربخش علوم باید از فعالیت

 های عملی الزم را فراگیرند. و مهارتشده آموزان تقویتشناختی دانش

ریزان و معلمان در نظام آموزشی انگلستان بر این باورند که آشنایی و کار در آزمایشگاه، برنامه

آوری پژوهشی از قبیل مشاهده، جمع -های علمیآموزان، با ماهیت و روشباعث ایجاد شناخت دانش

که در برنامه درسی دوره ری خواهد شد. درحالیگیسازی، آزمون فرضیه و نتیجهاطالعات، فرضیه

ها توجه کمتری کارگیری آزمایشابتدایی در ایران، برای درک مفاهیم ماهیت علم به طراحی و به

های (. هر چند معلمان از تأثیرات شگرف فعالیت1۸۱۳؛ مرادی، 1۸۱۳شده است )شفیعی، 

ها موضوع کمبود ترین آنجود دارد که مهمبین وآزمایشگاهی آگاه هستند اما موانعی نیز در این

امکانات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی است که مدیران آموزشی باید به فکر حل این کمبودها 

کارگیری از فرآیند فنّاوری آموزشی در فرآیند تدریس آموزش علوم در دوره باشند. استفاده و به

سزایی در ی انگلستان و ایران است که تأثیری بهتوجه بین نظام آموزشابتدایی از دیگر نکات قابل

 کند. آموز ایفا مییادگیری و همچنین عالقه دانش

های تدریس آموزش علوم در انگلستان، استفاده از های مطرح در روشیکی دیگر از شاخصه

 فناوری اطالعات و ارتباطات و فنّاوری روز توسط معلمان است. اهداف اصلی استفاده از فناوری

های اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی آموزش علوم در کشور انگلستان، دستیابی به مهارت

کلیدی مانند توانایی کاربرد منابع گوناگون اطالعاتی برای دستیابی، تحلیل، تفسیر، ارزیابی و ارائه 

نه و های آگاهاها شامل توانایی قضاوتنتایج حاصله در مسیر هدفی خاص است که این مهارت
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گیری، تفکر خالق، ه و تصمیمها برای حل مسئلمنطقی درباره چگونگی استفاده از این فناوری

(. درواقع یکی از نقاط قوت و 1۸۳۱نژاد، جمعه و مالییها است )امامپردازی و کنترل فعالیتالگو

س آموزش کلیدی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین فرآیندهای فنّاوری در تدری

ها و کارکردهای ناشی از های کلیدی، تواناییعلوم در برنامه درسی انگلستان، آن است که به مهارت

ترین و توان گفت که موارد ذکرشده بخشی از مهمها نیز توجه شده است. بنایراین، میاین فناوری

ران است. همچنین های چشمگیر برنامه درسی آموزش علوم انگلستان نسبت به ایبارزترین تفاوت

معلم برای آموزش معلمان کارآمد و مجرب در راستای تحول در نظام تربیتتوجه ویژه نسبت به 

آموزان و معلم بخصوص های درسی، مشارکت و ارتباط بین والدین دانشکیفیت آموزشی برنامه

دهای آنان توسط های فردی، کشف و تقویت استعداآموزان خود، توجه به تفاوترابطه معلم با دانش

های تدریس، ای بودن در روشکارگیری از منابع مختلف برای آموزش و چندرسانهمعلم، توجه و به

العمر توجه و اهتمام ویژه نسبت به کیفیت آموزشی در تدریس برای یادگیری عمیق و مادام

رسی آموزش علوم در های دتوجه در پیشرفت برنامههای اجرایی و قابلآموزان، از دیگر برنامهدانش

 نظام آموزشی انگلستان است. 

وخمی است. های تدریس، یک مقوله بسیار گسترده و پر پیچدر پایان باید افزود که فرآیند روش

ترین عوامل لذا در این پژوهش با توجه به گستردگی موضوع سعی شده که به شناسایی مهم

ر برنامه درسی نظام آموزشی انگلستان و های تدریس آموزش علوم دتأثیرگذار در فرآیند روش

مقایسه تطبیقی آن با برنامه درسی آموزش علوم در ایران پرداخته شود. صرفاً شناخت انواع 

ها با توجه به شرایط کارگیری این روشهای تدریس برای آموزش کافی نیست بلکه چگونگی بهروش

ای روز در جامعه و توجه ویژه به سایر آموزان متناسب با نیازهمختلف، توجه به نیازهای دانش

های کمکی در آموزش و ... نیز ها مانند آشنایی و چگونگی استفاده از وسایل، ابزار و رسانهجنبه

همگام با شناخت و آشنایی معلمان برای داشتن یک روش تدریس مؤثر و کارآمد، یک اصل ضروری 

 شود. محسوب می

طبیقی حاصل از این پژوهش و توجه به گستردگی مؤلفه های تدر پایان، با توجه به یافته

های تدریس در عصر انفجار اطالعات، پیشنهادهای کاربردی و عملی زیر در جهت بهبود و روش

یادگیری درس علوم در دوره ابتدایی، برای اجرا در نظام آموزشی ایران، ارائه  -کیفیت فرآیند یاددهی

 گردد: می

و اصالح برنامه درسی و محتوای کتب آموزش علوم در عصر ضرورت بازنگری، تغییر  -

های نوین رایج در شدن آموزش، هر چند سال یک بار و استفاده از رویکردها و روشجهانی

تدریس با استفاده از کاربست مطالعات تطبیقی که خود گامی مؤثر در جهت هماهنگ شدن با 

 فنّاوری روز آموزشی است. 
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ها و معلمان در حال تحصیل جهت تدریس بهتر در راستای تجربه آموزش مناسب و دقیق -

صورت اجبار برای تمامی های آموزشی هر ساله بههای رایج نوین آموزشی با برگزاری دورهروش

های ضمن خدمت توسط کارشناسان آموزش دروس تخصصی، معلمان دوره ابتدایی در کنار دوره

 .ریزانهای درسی و برنامهمؤلفان کتاب

ارزشیابی فعال هر ساله معلمان در درس آموزش علوم توسط مؤلفان کتب درسی و  -

های جهانی و تجارب موازات پیشرفتریزان آموزشی در جهت رشد دانش فنی معلمان بهبرنامه

 موفق سایر کشورها.

ی، به دلیل ترین معلمان، در دوره ابتدایهای بهترین و باتجربهکارگیری از پتانسیلاستفاده و به -

توجهی های بعدی امر مهم و قابلآموزان در پایهاهمیت پایه بودن این دوره تحصیلی برای دانش

 است که متأسفانه جدی گرفته نشده است.

ها بجای کارگیری این روشهای تدریس فعال و الزام بهضرورت آشنایی معلمان با انواع روش -

 زش علوم در دوره ابتدایی.های سنتی و غیر فعال، در تدریس آموروش

منظور های درسی دانشگاه فرهنگیان بهگنجاندن دروس عملی و آزمایشگاهی، در برنامه -

گونه دروس به معلمان و همچنین آشنایی نو معلمان با ابزارها و آشنایی و یادگیری این

مندی و القههای نوین در آموزش، در جهت تربیت یک معلم هوشمند و کارآمد، که در عفنّاوری

آموز، بسیار مؤثر خواهد بود. زیرا تا زمانی که معلم آشنا و مسلط افزایش مهارت و خالقیت دانش

 آموزانی با چنین خصوصیاتی تربیت کند. تواند دانشبه فنّاوری و مهارت محور نباشد، نمی

قه، قدرت حل های ضروری در آموزش علوم مانند بروز خالقیت، عالتوجه ویژه به انواع مهارت -

های ضروری در ها و مهارتسازی و داشتن قدرت تفکر انتقادی و سایر ویژگیمسئله، فرضیه

شده در برنامه درسی آموزش علوم توسط های تعیینهای تدریس آموزش علوم طبق هدفروش

 معلمان در کالس درس. 

های ر معلم، از فعالیتجانبه والدین و مدیران آموزشی در کنانظارت، تعامل و مشارکت همه -

ها و همچنین رفع منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت یادگیری آنآموزان بهیادگیری دانش

کمبودهای آموزشی با ایجاد یک رابطه چند طرفه بین آنان با نهادینه کردن این باور که امروزه 

 تنهایی وظیفه آموزش و یادگیری را بر عهده ندارد. فقط معلم به

صورت فعال، در فرآیند تدریس های مختلف آموزشی بهاستفاده معلمان از ابزار و رسانه توجه و -

ها با هدف چگونگی دسترسی به اطالعات آموزان با این ابزارها و رسانهخود و الزام آشنایی دانش

 ها و منابعآموزان که دیگر، روشهای موجود در علوم مختلف، و ایجاد این باور در دانشو دانش

 یادگیری نامحدود هستند و نباید فقط به معلم اکتفا کنند. 

ساز، جهت های بخش خصوصی و خیرین مدرسهها و ظرفیتکارگیری از ظرفیتاستفاده و به -

ها و همچنین تجهیز مدارس به اتاق فراهم کردن امکانات، تجهیزات و فضاهای آزمایشگاه
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های عملی و ت آموزشی با استفاده از فعالیتمنظور افزایش کیفیهوشمند و رفع کمبودها به

 آید. حساب میآزمایشگاهی که امروزه در درس آموزش علوم، یک ضرورت جدی به

 

 منابع 

. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی وپرورش تطبیقیآموزش(. 1۸۳۱آقازاده، احمد. )

 ها )سمت(. دانشگاه

خوانی و هماهنگی بین سه برنامه قصد شده، اجرا شده و بررسی میزان هم(. 1۸۳۰احمدی، غالمعلی. ) 
 . تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت. شده در برنامه جدید آموزش علوم دوره ابتداییکسب

های فعال تدریس از دیدگاه معلمان کارگیری روشبررسی موانع به(. 1۸۱2اسدزاده، سمیه و رضایی، فرزانه. )
 المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. اولین کنفرانس بین .دوره ابتدایی

های درسی علوم (. مقایسه کتاب1۸۳۱بی عشرت بختیار و نصرآبادی، حسنعلی. )مانی، بیاسفیجانی، اعظم؛ ز

های گوناگون در فرآیند پژوهش با آمریکا و انگلستان. دوره ابتدایی ایران از نظر میزان توجه به مهارت

  .1۸2 -1۱۱(: ۳) 2فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 

(. بررسی تطبیقی فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه 1۸۳۱) نژاد، اعظم.جمعه، طیبه و مالییامام

 . ۸1 -۱2( : 1۱) ۱، های آموزشیفصلنامه نوآوریالگویی برای ایران. 

. مشهد: نشر تمرین، مبانی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی(. 1۸۱۱یزدی، حسن و زارعی، نعمت اله. )باقری

 چاپ دوم. 

 هایه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم در ایران و چند کشور موفق در آزمونمطالع (.1۸۳۱بدریان، عابد. )

TIMMS .ریزی های آموزشی و سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی و نوآوریتهران: پژوهشکده برنامه

 آموزشی. 

ی با الگوی (. تأثیر تدریس علوم تجربی بر یادگیری فراشناخت1۸۱۱بهرنگی، محمدرضا و کردلو، محسن. )

 . ۳۱ -11۱( : 1) ۳، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی مدیریت آموزش. 

المللی  کنگره بیندومین  بررسی آموزش علوم در کشور ایران و کانادا و سنگاپور.(. 1۸۱2تیمور زاده، هاله. )

 . تهران.تخصصی علوم و زمین

(. بررسی تطبیقی عنصر 1۸۳۳دار، محمدجواد. )هرندی، رضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم و لیاقتجعفری

مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران هدف در برنامه درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان. 
 . ۳۱-1۰۱( : 2) 1۱، اهواز

(. بررسی تطبیقی عنصر 1۸۳۱ضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم و لیاقت دار، محمدجواد. )جعفری هرندی، ر

شناسی دانشگاه مطالعات تربیتی و روانمحتوا در برنامه درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان. 
 . 2۸۱ -2۱۰(:1) 11، فردوسی مشهد

https://elmnet.ir/article/20503309-42931/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://elmnet.ir/article/20503309-42931/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1210
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1210
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منظور ش علوم ایران و کشورهای منتخب بهبررسی تطبیقی برنامه درسی آموز(. 1۸۳۳جعفری هرندی، رضا. )
ریزی درسی نامه دکتری رشته برنامه. پایانارائه الگویی برای برنامه درسی آموزش علوم در کشور ایران

 دانشگاه اصفهان. 

(. بررسی تطبیقی سیر 1۸۳۳جعفری هرندی، رضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم و لیاقت دار، محمدجواد. )

 1۱، دانشگاه شاهد، پژوهشی دانشور رفتار -دو ماهنامه علمی سی آموزش علوم در جهان. تحول برنامه در

(۸۸ :)۱۱-21 . 

(. بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم تجربی در ایران و چند کشور جهان. 1۸۳۳هرندی، رضا. )جعفری

 .12۱-1۱۸(: 2) ۱، های نوین تربیتیفصلنامه اندیشه

آموزان ایرانی پایه (. گزارش بررسی روند عملکرد ریاضیات و علوم جمعیت دانش1۸۳۱رحیمی نژاد، عباس. )

 . پژوهشکده تعلیم و تربیت. 1۱۱۱و مقایسه آن با تیمز  2۰۰۸چهارم دبستان در تیمز 

 در عمل و نظریه فصلنامۀدوگویند؟ می چه جهانی هایتجربه :ملی درسی برنامه(. 1۸۱۱سلسبیلی، نادر. )

 .11۱ – 1۱۳ (:۳) 2 ،یدرس برنامۀ

تهران: انتشارات سمت،  ها و فنون تدریس(.های آموزشی و پرورشی )روشمهارت(. 1۸۱2شعبانی، حسن. )

 جلد اول. 

(. بررسی تطبیقی محتوا، برنامه درسی، روش تدریس و ارزشیابی علوم در کشورهای 1۸۱۳شفیعی، مجید. )

، تفلیس، لمللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانیادومین کنفرانس بینایران، انگلستان و ژاپن. 

 گرجستان. . 

زاهدان: انتشارات دانشگاه آزاد  ها(.ها و مهارتآموزش علوم تجربی )دانش(. 1۸۱1صاحب زاده، بهروز. )

 اسالمی. 

ی، (. بررسی تطبیقی محتوا، برنامه درس1۸۱۱زاده، حسین و فخیمی، بهنام. )هریس، سعید؛ حیدرقلیعدل

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در . روش تدریس و ارزشیابی علوم در کشورهای ایران، انگلستان و ژاپن
ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان المللی همایش، مرکز بینعلوم تربیتی و روانشناسی ایران

 اسالم، تهران. 

 سینا. فراگیران انتشارات . همدان:تدریس الگوهای (.1۸۱2عرفانی، نصراهلل. )

، تهران: انتشارات دانشگاه تدریس علوم تجربی و اجتماعی در مدارس ابتداییروش (. 1۸۳۱خواه، کریم. )عزت

 پیام نور. 

های علوم تجربی دوره ابتدایی از (. ارزیابی اهداف و محتوای کتاب1۸۳۳قاسمی، فرشید و جهانی، جعفر. )

درسی  انجمن مطالعات برنامهدیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 
 . ۸۱-۱2(: 1۰) ۸، ایران

های نوین تدریس برای آموزش علوم تجربی (. روش1۸۱۱محمدی، سعید. زینالی، حسن و بهرامن، توحید. )

 دانشگاه فرهنگیان اردبیل. آموزش محتوا(،تربیتی )دانش-همایش کشوری دانش موضوعی دورۀ ابتدایی. 

https://www.civilica.com/Papers-RSCONF01=اولین-کنفرانس-ملی-توسعه-پایدار-در-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-RSCONF01=اولین-کنفرانس-ملی-توسعه-پایدار-در-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-RSCONF01=اولین-کنفرانس-ملی-توسعه-پایدار-در-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-ایران.html
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مه درسی، روش تدریس و ارزشیابی علوم در کشورهای (. بررسی تطبیقی محتوا، برنا1۸۱۳مرادی، حمید. )

 . های نوین، روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاریاولین کنفرانس پژوهشایران، انگلستان و ژاپن. 

های جدید تحقیق. وپرورش؛ کاربست روش(. مطالعات تطبیقی در آموزش1۸۱2دار آرانی، عباس. )معدن

 .  ۱۱ - ۱۰(: 2) 12فصلنامه خانواده و پژوهش، 

معلم در کشورهای (. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت1۸۳۱نژاد، اعظم و ذکاوتی، علی. )مالیی

 . ۸۱ -۱2(: 2۱) ۱، های آموزشیفصلنامه نوآوریانگلستان، ژاپن، مالزی، فرانسه و ایران. 

 انتشارات سمت.  ریزی درسی. تهران:مقدمات برنامه(. 1۸۳۱ملکی، حسن. )

کنفرانس (. تدریس اثربخش و فعال در آموزش علوم تجربی. 1۸۱۱یی، مهدی و موسایی، منصوره. )موسا
 های نوین ایران و جهان در روانشناسی. علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی. پژوهش

. ییشده در حوزۀ برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدافراتحلیلی بر مطالعات انجام(. 1۸۳۱زاده، حسن. )ولی

 دانشگاه آزاد واحد اسالمی هشترود. 

ریزی آموزشی و معاونت برنامه(. 1۸۱۱راهنمای معلم )راهنمای تدریس( پایه پنجم و ششم ابتدایی، )
 های درسی. نشر اداره کل چاپ و توزیع کتاببخشی، توان

 با آلمان -ژاپن -ایران ورکش سه تطبیقی مطالعه (.1۸۱2صدیقه. ) پور،یمعدن فالح، بهاره ویکه فهیمه؛ یاری،

 و حسابداری اقتصاد، مدیریت، المللیبین کنفرانس اولین وپرورش.آموزش مطرح شاخصه شش تأکید بر
 .تربیتی علوم

 uk.go.edu.http://wwwوپرورش انگلستان : سایت وزارت آموزشوب

. ترجمه شاهده سعیدی، تهران: موزش علوم تجربی در دوره ابتدایینگرشی نو بر آ(. 1۸۱2هارلن، وین. )

 انتشارات مدرسه، چاپ دوازدهم.
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