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چکیده
به بررسـی  تحلیلی-توصیفیاین مقاله بخشی از یک پژوهش کیفی است که با دو روش تطبیقی و  

ظـور  بـدین من . ایران و چند کشور جهان، پرداخته اسـت       1درسی آموزش علوم  ي  عنصر هدف در برنامه   
علـوم و فنـاوري     ياسناد و مدارك مربوط به اهـداف آمـوزش علـوم در کـشورهاي پیـشرو در زمینـه                  

ها پرداخته شده تا پاسخ     آن يگردآوري و به توصیف، تفسیر، همجواري و مقایسه       ) کشورهاي منتخب (
وم ایران و درسی آموزش علي نماید، عنصر هدف از برنامهمیحاضر تالشيمقاله. آماده شودهاسئوال

توانـد بـه   دست آمده از این پژوهش مـی هنتایج ب. کشورهاي منتخب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد      
تري نسبت مندان کمک نماید تا با دید وسیع     هاي درسی، معلمان و سایر عالقه     ریزان، مؤلفان کتاب  برنامه

آموزش علوم اقـدام    هاي  تر هدف ناسبدرسی و انتخاب م   يدرسی، تغییر برنامه   يبه تدوین بهتر برنامه   
آمـوزش علـوم در بـین     هـاي   زیادي را بـین هـدف     هاي  و تفاوت  هادست آمده، شباهت  هنتایج ب . نمایند

درسـی یـا     يتر در اهداف مکتوب برنامـه     بیش هاشباهت. دهدمی کشورهاي مورد مطالعه و ایران نشان     
م بر اهداف در کشورهاي مـورد مطالعـه یکـی           که روح حاک  طوريهب ؛باشدمی شده موجود اهداف قصد 

علوم شامل فیزیک، شیمی، يچهارگانههاي همه داراي اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی در زمینه . است
له، تفکـر و شـناخت طبیعـت   أشناسی هستند و به دنبال کـسب سـواد علمـی، حـل مـس       زیست و زمین  

مـل  أفوق وجود دارد که جـاي ت هاي ما با کشورقابل مالحظه بین کشور   ي  اما در عمل فاصله   . باشندمی
آمـوزان دانـش یافتـه توسـط     درسی است، که در میزان کم اهداف تحقق        يدارد و ناشی از اجراي برنامه     

ي مسؤولسندهنوی(استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم                          (rjafarih@yahoo.com

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

.منظور از علوم در این مقاله علوم تجربی است-1
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ـ . ید این موضوع استؤتیمز مهاي نتایج آزمون. دهدمیخود را نشان   هـاي  هرحـال، نتـایج پـژوهش   ه ب
.بهتر مشخص نمایدتواند موضوع را میتر در این زمینهبیش

.آموزش علومهاي درسی، آموزش علوم، هدفيبررسی تطبیقی، برنامه:ي کلیديهاواژه

مقدمه
به نظر کـارین    . نمایدمی و آموزش آن فراهم   مفیدي براي مطالعه  هاي  تعریف علم، رهنمود  

ز طریـق  جهان اسـت کـه ا  يعلم، سیستم کسب آگاهی درباره  «،)1383نیر،   يترجمه(1و ساند 
يمجموعـه 2از نظـر هـارلن    ). 10ص(» آیـد می ي قابل کنترل به دست    هاو آزمایش مشاهدات

بـه  ).1999هـارلن،  (د نناممیو فرهنگ اجتماعی را علم     هاي علمی، ارزش  هااطالعات، فعالیت 
ي عقالنی مداومی است کـه از طریـق آنهـا           ها، علوم فعالیت  )1993(3و هانکینز  نظر اورنشتاین 

آمـوزش علـوم   . آیـد میدستهد و توضیحاتی براي مشاهده در محیط و درك بهتر جهان ب     قواع
و گـاه  شناسـی، فـضا   علوم؛ شامل فیزیک، شـیمی، زیـست و زمـین         . ستهاغالباً آموزش تجربه  

نـد،  بعالقه(اند  مطالعه و تحقیق به وجود آمده     هاي  ریاضیات است که با دستیابی انسان به روش       
1384 .(

تعلیم و تربیت   هاي  مهم آموزشی در نظام   هاي  وم همواره به عنوان یکی از حوزه      آموزش عل 
کـسب اطالعـات و پـردازش        يآموزش علـوم، شـیوه    ). 1379مهرمحمدي،  (قلمداد شده است    

). 1999هارلن،  (باشد  می دست آوردن علم نیز   هیعنی آموزش علوم عالوه بر علم راه ب        ؛استهآن
بـا راه  هـا زیـرا دانـستنی  ؛علوم با آموزش علوم نباید صورت گیـرد ، خلط 4از نظر ویلیام کوبرن   

دانش، شیوه و راه هاي  به بیان دیگر آموزش علوم، عالوه بر دیگر ویژگی        . دانستن متفاوت است  
). 2006کوبرن، (شود میدانستن را نیز شامل

بتوانـد  نظري بـود کـه    هاي  ، آموزش علوم در گذشته فاقد مدل      )2003(5از نظر دي آوانزو   
هـاي  سـاختار زیـاد   هـاي   ولـی بـا تـالش      ؛شناسی جدا بود  آزمایش شود و از دروسی مثل روان      

1- Carin & Sund
2- Harlen
3- Ornstein & Huunkins
4- William Cobern
5- D. Avanzo
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ست درآموزش عالی کـشورها  هاآموزش علوم، ساليرشته. منسجم آموزش علوم شکل گرفت 
دار آمـوزش  مستقل، به تربیت افرادي پرداخت که عهدهاین رشته، با ساختار. شناخته شده است 

واســفندیاريي، ترجمــهنظــران و کارشناســان یونــسکوجمعــی از صــاحب(د نــدعلــوم گردی
ترین و بهترین ساختارها را درآمریکا و بریتانیـا         آموزش علوم قدیمی   يرشته ).1385ران،  امکه

در کـالج معلمـان   1930دکتراي ایـن رشـته در سـال          يکه نخستین درجه  طوريهب ؛داشته است 
).2001، 1الوگش(دانشگاه کلمبیا اعطا شد 

معتمـدي،  (به بعد آغـاز شـد        1930هاي  ریزي و آموزش علوم به طور جدي از سال        برنامه
2کـه فـرانکلین بابیـت   1918درسی در سال يبرنامهيکه این زمان با پیدایش و توسعه   ) 1382

يکه اولـین دپارتمـان برنامـه       1937منتشر کرد و یا سال       »درسی يبرنامه«اولین کتاب را با نام    
آموزش . داري داردی، نزدیکی معن)1386مهر محمدي، (سیس شد أدرسی در دانشگاه شیکاگو ت    

سـیلور،  (تـرین   و مـسلط  ) 1386،میلـر (تـرین   علوم در قالب موضوعات درسـی کـه بـا سـابقه           
درسـی اسـت،     يشکل از سـازماندهی برنامـه     ) 1384خوي نژاد،  يترجمه ،الکساندر و لوئیس  

. شودمیم ابتدایی و راهنمایی و دروس مشابه آموزش دادهدنبال گردید و درس علو
هـاي  عناصر اهـداف، محتـوا، روش     اي علمی است که حداقل شامل     درسی، حوزه ي  برنامه

درسـی ي این عناصـر مـورد توافـق متخصـصان برنامـه      .باشدمی ارزشیابیهاي  تدریس و شیوه  
محتـوا،  ،هـا حداقل شامل هـدف   نیز  م  درسی آموزش علو   يلذا برنامه ). 1386ملکی،  (باشند  می

ي نخستین عنصر برنامه  ،هدف.باشدمی ارزشیابی آموزش علوم  هاي  تدریس و شیوه  يهاروش
و منظـور از  ) 1386ملکـی،  (درسی است که در فرآیند آموزش چیزي جز حد یادگیري نیـست   

دنبال تحقق   شود و به  می یادگیري علوم است که تعیین    ، حد یا حدود   ي آموزش علوم  هاهدف
ي از قبـل تعیـین شـده،        هاو نگرش  ها، مهارت هادر این مقاله آن دسته از دانستنی      .ها هستیم آن

.گرددمیي آموزش علوم نام دارد که از منابع رسمی آموزش و پرورش کشورها اخذهاهدف
ه عملی است که در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قـرار گرفتـ   مطالعه یا بررسی تطبیقی،     

جوامـع،   يتقریبـاً در کلیـه     .گیـرد می ها مورد تجزیه و تحلیل قرار     و وجوه اختالف و تشابه آن     
. در کشورها متفاوت اسـت    هاو برنامه  هادیگرند، ولی روش  مسائل و اهدف آموزشی مانند یک     

1- Lougksch
2- Franklin Bobbitt
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).1386زاده، آقا(نمایند میارتباط پیداهاو فرهنگهاي آموزش و حل مشکل به سنتهاروش
ي در مجموع این مقاله به دنبال آن بوده که بتواند به بررسی تطبیقی عنصر هدف از برنامـه                 

معلمـان  يدرسی آموزش علوم ایران و کشورهاي منتخب بپردازد، تـا نتـایج آن مـورد اسـتفاده        
ریـزي و  ریزان دفتر برنامـه ابتدایی و دبیران علوم راهنمایی، مدیران مدارس، کارشناسان و برنامه       

.مندان قرار گیردلیف کتب درسی و اعضاي گروه علوم تجربی و سایر عالقهأت

تحقیقي پیشینه
نظران تعلـیم  در قرن بیستم توجه به آموزش علوم و ایجاد تحول در آن مورد توجه صاحب  

بـه بعـد در آمریکـا و سـایر     1960يتوان در تحوالت دهه  می آن را هاي  و تربیت بوده و نشانه    
ي تـدریس ابتـداي     هـا روش)1994(٢جنکینز). 1992،  ١گان و شیپرد  ار(هده نمود   مشاکشورها  

مختلـف را   هـاي   شناسی حاکم بر دوره   روان هايهنظری)1992(٣را مطرح نموده، کیوز    20قرن  
جدید آموزش علـوم پـس از پرتـاب         هاي  برنامه يعمدههاي  ویژگی)1991(٤تامیرشرح داده،   

سـیلور،  . را بیـان نمـوده اسـت       1980يهـا ، تـا دهـه    1957سال   اسپوتنیک شوروي در   يسفینه
بـه معرفـی    ،)1368(افـشار    يترجمـه  ،کانـل و   )1384(نژاد  خوییالکساندر و لوئیس، ترجمه     

.انددرسی علوم اشاره نمودههاي سرآغاز تغییر برنامه
یکـا و  یی در آمـوزش علـوم در آمر     هـا ، پروژه 1960يدر اوایل دهه  ) 1991(هارلن  به نظر   

٥شـولمن و تـامیر    . انگلستان اجرا شد و سپس در کشورهاي آفریقایی و آسیایی نیز اجرا گردید            

هـارلن   .انـد را مطـرح نمـوده     70و   60يهـا درسی علوم در دهه    يبرنامههاي  ویژگی،)1973(
. طـرح مفهـوم سـواد علمـی       نموده مثل را اشاره    80يدرسی دهه  يبرنامههاي  ویژگی) 1999(

و اســفندیارييترجمــه،جمعــی از صــاحبنظران و کارشناســان یونــسکو(و )1999(٦پرکینــز
ي هـا مستقیم فراگیر و درگیر شدن او در یادگیري، عالیـق و قابلیـت         يتجربه) 1385،  همکاران

1- Ragan & Shepherd
2- Jenkins
3- Keeves
4- Tamir
5- Shulman & Tamir
6- Perkins
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نلـی و   دوبـه نظـر     .انـد بیـان نمـوده   را  1990و   1980يفراگیران، یادگیري مـشارکتی در دهـه      
یـادگیري  هـاي  ثیر نظریـه  أدرسی علوم تحت تـ    ي  ر قرن بیستم، برنامه   اواخ در)2001(١جنکینز

در حــال حاضــر نیــز . قــرار داردفــرا شــناختيشــناختی مثــل پــردازش اطالعــات و نظریــه
-ل مـرتبط بـا جامعـه و سـواد علمـی     ئمعتقدند حل مسا) 2006(و کوبرن  )2002(٢پارکینسون

له أحل مسيکید بر نظریهأیادگیري تتکنولوژیک هدف آموزش علوم است و رویکرد غالب در      
ي اخیـر، نگـرش     هـا در سال  ندمعتقد)2004(٣، سیلور و پرینی   استرانگ. استو ساختارگرایی   

کـه فراگیـران    طوريهطور کامل تغییر نموده، ب    هیادگیري ب  -جهانیان در مورد فرایندهاي یاددهی    
. آماده شوندپیچیدهيبراي زندگی در یک جامعهباید

فراگیـران  5پردازش علـوم هاي توسعه و بهبود توانایی حل مسأله و مهارت ) 2004(4چانگ
آمـوزش علـوم را      اهـداف )2002(6لی و تان  . داندمیرا از جمله اهداف دیرین آموزش علوم      
از نظـر   . داننـد مـی  ، استدالل منطقی و نهایتاً حل مسأله      7بهبود توانایی فراگیران در تفکر انتقادي     

گـالور، (علوم مواردي مثل درك جهـان مـادي، زیـستی و اجتمـاعی اسـت              هاي  هدف 8گالور
).خرازيي، ترجمه1377رانینگ و برونینگف،

المللـی  بـین  يو سـومین مطالعـه     9IEAالمللـی پیـشرفت تحـصیلی     مطالعات انجمن بـین   
هـاي  بـراي پایـه    2007و   2003،  1999،  1995ي  هـا در سـال   )TIMSS(10ریاضیات و علـوم   

دوازدهم و بـراي ارزیـابی فیزیـک و        يبراي پایه  2008و   1995ي  هاو هشتم و در سال    چهارم  
.درس علوم آمده استبراي 2و 1هاياین آزمون در جدولنتایج . ریاضی انجام شده است

آمـوزان  سال، میـانگین نمـرات دانـش       8دهد که در طول     وضعیت ایران نشان می    يمقایسه
در عین حال میانگین نمرات در تمام. تر استالمللی پایینانگین بینایرانی در تمام موارد از می

1- Donnelly & Jenkins
2- Parkinson
3- Strong, Silver & Perini
4- Chang
5- Science– process skills
6-  Lee & Tan
7- Critical thinking
8- Glover
9- International Association for the Evaluation of Educational Achievement. (IEA)
10- Third International Mathematics and science study (TIMSS)
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ـ        آموزاندانشمقیاس   يمیانگین نمره .  1جدول   چهـارم ابتـدایی و   يهایرانی در درس علـوم، در دو پای
2007و 2003، 1999، 1995ي هاسوم راهنمایی، در سال

پایه
يمیانگین نمره

مقیاس ایران در 
1995سال
المللیینمیانگین ب

يمیانگین نمره
مقیاس ایران در 

1999سال
المللیمیانگین بین

يمیانگین نمره
مقیاس ایران در 

2003سال
المللیمیانگین بین

يمیانگین نمره
مقیاس ایران در سال 

2007
المللیمیانگین بین

380چهارم دبستان
501

*-414
489

436
500

463سوم راهنمایی
516

448
488

453
474

459
500

.چهارم برگزار نشده استي، براي پایه1999آزمون تیمز در سال *

چهارم ابتـدایی و سـوم راهنمـایی، در    ي هایرانی در درس علوم در دو پای     آموزاندانشيرتبه.  2جدول
2007و 2003، 1999، 1995هاي سال

پایه
ایران در سال يرتبه

1995
تعداد کل کشورهاي 

ندهکنشرکت

ایران در سالي رتبه
1999

تعداد کل کشورهاي 
کنندهشرکت

ایران در ساليرتبه
2003

تعداد کل کشورهاي 
کنندهشرکت

ایران در سال يرتبه
2007

تعداد کل کشورهاي 
کنندهشرکت

چهارم 
دبستان

25
26

*-22
25

27
36

سوم 
راهنمایی

38
41

31
38

31
46

29
49

.چهارم برگزار نشده استي، براي پایه1999ل آزمون تیمز در سا*
)، ب1387المللی تیمز و پرلز، مرکز ملی مطالعات بین(:منبع هر دو جدول

سـوم راهنمـایی بـه نـوعی دچـار           يدر پایـه  . تر شده اسـت   المللی نزدیک موارد به میانگین بین   
در ضـمن   . ایـم داشـته چهارم ابتدایی رشد تحصیلی چـشمگیري        يایم، اما در پایه   پسرفت شده 

. آخر هستیميبخش نیست و جزء کشورهاي ردهرضایتایران در درس علوم، اصالًهاي رتبه

هدف تحقیق
تـدریس، ارزشـیابی و دیگـر       در بستر تاریخ، آموزش علوم از حیث اهداف، محتـوا، روش          
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و هـا هتعلوم در کشورهاي منتخب شباآموزش از طرفی   دستخوش تغییراتی گردیده و     ناصر  ع
. ی دارد که این مقاله سعی دارد وجوه ممتاز عنصر هدف را بررسی و مقایـسه نمایـد                 یهاتفاوت
. ، هدف اصلی مقاله آن است که عنصر هدف را در کشورهاي منتخب تعیین نمایدبنابراین

سؤال تحقیق
درسی آمـوزش علـوم در   ي برنامههاي ترین هدفمهم: ال کلی پژوهش عبارت است از     ؤس

ال طـرح و مـورد بررسـی    ؤسـ 5ال اصلی، ؤبراي دستیابی به این سشورهاي منتخب چیست؟ ک
-4اسـترالیا،  -3انگلـستان،  -2ژاپـن،  -1ي آموزش علـوم در  هاترین هدفمهم: اندقرار گرفته 
ایران چیست؟-5آمریکا و 

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق

و نیـز روش  1ک الگـوي بـردي  بـه کمـ  و کیفی است که با روش تطبیقی     پژوهشیک  این  
توصیف، تفسیر، همجـواري  يمرحله4الگوي بردي شامل    . تحلیلی انجام شده است    -توصیفی
بـرداري و بـراي   بر اساس شواهد و اطالعات، یادداشـت     هادر توصیف، پدیده  . است 2و مقایسه 

توصـیفی   اتدر تفسیر، به وارسی و تحلیل اطالع      . دنشومی بعد آماده  يبررسی و نقادي مرحله   
بندي و کنار هم قرار دادن اطالعـاتی کـه       در همجواري، به طبقه   . شودخته می اپرد،ي قبل مرحله

هـا و تفـاوت  هـا شـباهت  يقبل آماده شده براي ایجاد چـارچوبی بـراي مقایـسه           يمرحله 2در  
و  اهـ شـباهت  يتحقیق با توجه به جزئیات در زمینـه        يدر مقایسه، به بررسی مسأله    . پردازدمی

).1386آقازاده،(شود میاالت پرداختهؤو دادن پاسخ به سهاتفاوت

گیريجامعه و روش نمونه
کـشورهاي جهـان و اسـناد و مـدارك مربـوط بـه اهـداف                 آماري پژوهش شامل   يجامعه

آمریکا، انگلستان، استرالیا، ژاپن و ایران       هايکشورآماري شامل    ينمونه.باشدمی آموزش علوم 

1- Beredy
2- Description, interpretation, juxtaposition, comparison
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گیـري از  روش نمونـه . اسـت ها د و مدارك مربوط به اهداف آموزش علوم در این کشور          و اسنا 
دنیـا در   کـشورهاي پیـشرو    -1:موارد زیر مد نظر بـود     کشورها  انتخاب در. نوع هدفمند است  

از هـر    -3. کشورهاي موفق و سـرآمد در آزمـون تیمـز          -2. علوم و تکنولوژي انتخاب   ي  زمینه
). جز آفریقا که دو مورد قبل را نداشتهب(د قاره یک کشور انتخاب گرد

آوري اطالعاتابزار جمع
ي درسی کشورها درباره   يبرنامهاسناد و مدارك    در این پژوهش ابزار گردآوري اطالعات،       

.باشدمیي درسی و کار یا راهنماي معلمهاکتابآموزش علوم مثلهاي هدف

روایی و پایایی ابزار تحقیق
با توجه به ماهیت کیفی و تطبیقی بودن پژوهش، همچون سایر            تحقیق یی ابزار اعتبار و پایا  

ییـد متخصـصان   أگردآوري اطالعات مطرح نبوده، اما اسناد و مـدارك عنـدالزوم بـه ت          ابزارهاي
اعتبـار بـه    يبراي قضاوت دربـاره   . ها نیز لحاظ گردیده است    ضریب توافق نظرات آن   رسیده و 

در نقد بیرونی، اصلی بـودن مـدرك و در نقـد درونـی              . پرداخته شد  نقد بیرونی و درونی منابع    
. اهمیت و صحت محتواي مدارك براي محقق و متخصصان احراز گردید

هاروش تحلیل داده
در تجزیه و تحلیل اسـناد و مـدارك عـالوه بـر             . به روش کیفی تجزیه و تحلیل شد       هاداده

بـراي پاسـخ بـه    . نیـز مـورد نظـر قـرار گرفـت        متونهاي  و تفاوت  هاتفکر و استدالل، شباهت   
. بندي و درج گردید، طبقههاهر مرحله در این جدول    هاي  و یافته  شد ی تهیه های، جدول هاسؤال

مربـوط بـه هـر مرحلـه     هـاي  ناظر بر مطالعات کیفی نتـایج یافتـه  هاي سپس با استفاده از روش  
. ، بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفتبار در مجموع مورد بررسیطور جداگانه و یکهبار بیک

تحقیقهاي یافته
آموزش علوم در ژاپن چیست؟هاي ترین هدفمهم: ال اول پژوهشؤس

ترین اهداف آموزش علوم در ژاپن که با تغییـرات اجتمـاعی، اقتـصادي و فرهنگـی            از مهم 
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خت طبیعت و   گیري و شنا  کشور هماهنگ است، آموزش علوم و فناوري، توانایی تفکر، تصمیم         
اهداف کلی آموزش علـوم در    ).2003،  2و اوکانو  1994،  1مون بو شو  (قوانین حاکم بر آن است      

له، عالقه به طبیعت و انس گرفتن با آن و         أرشد توانایی حل مس   : ازابتدایی ژاپن عبارتند   يدوره
ایت سـ (شـش سـاله عبارتنـد از     يریـز اهـداف ایـن دوره      . و اشیاء طبیعی است    هادرك پدیده 

:)2003اوکانو، و2004، 4اودانل؛٣،2004یرام؛2009وزارت آموزش و پرورش ژاپن، 
اسـتفاده از افکـار و       -ب ،طبیعـت  -شـامل آشـنایی بـا الـف        ؛اول و دوم ابتـدایی     يپایه

.حفظ محیط زیست-ج،علمی در مشاهده و تجربههاي نگرش
گیاهـان   -جهـت آشـنایی بـا الـف        شامل افزایش توانایی کودکـان در      ؛سوم ابتدایی  يپایه
.سطح زمینخواص مواد-د،خواص آب و هوا-ج،آزمایش رشد گیاهان-ب،معروف
رشـد   -شامل افزایش توانایی کودکـان در جهـت آشـنایی بـا الـف              ؛چهارم ابتدایی  يپایه

.زمینيجریان آب در کره-ج،هاتغییرات اجسام در اثر سرد و گرم کردن آن-ب،گیاهان
تولیـد مثـل،     -شامل افزایش توانایی کودکان در جهت آشنایی با الف         ؛پنجم ابتدایی  يهپای

.تغییر آب و هوايپدیده-ج،حل شدن مواد در آبهاي روش-ب،دهی گیاهانرشد و میوه
نقش آب در -شامل افزایش توانایی کودکان در جهت آشنایی با الف        ؛ششم ابتدایی  يپایه

.هاستارگان و حرکت آن-ج،آبیهاي محلول-ب،در رشد گیاهانهابدن و عملکرد برگ
معـادل راهنمـایی ایـران اسـت،         کـه تقریبـاً    ،5ژاپـن  ياول متوسطه  يدرسی دوره  يبرنامه

له در أدر طول این سه سال، به رشد دانـش و توانـایی حـل مـس               . شباهت زیادي با ابتدایی دارد    
:)2003اوکانو، و2004می یر، (از ین دوره عبارتندریز اهداف ا. علوم تأکید زیادي شده است

زنـدگی  -ج،فیزیکـی هـاي   پدیـده  -ب ،هامواد و تغییرات آن   -آشنایی با الف  : اول يپایه
.شمسیيزمین و منظومه-د،گیاهان و تنوع گیاهی

-ج ،جریان الکتریکـی   -ب ،تغییرات شیمیایی، اتم و مولکول     -آشنایی با الف   :دوم يپایه
.تغییرات آب و هوا-د،دگی حیواناتزن

1- Monbusho
2- Okano
3- Mayer
4- O’Donnell
5- Lower secondary education= middle school education (chugakko)
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ارتبـاط   -ج ،حرکت و انرژي   -ب ،هاتغییرات شیمیایی و یون   -آشنایی با الف  : سوم يپایه
.تغییرات سطح زمین-د،بین موجودات

آموزش علوم در انگلستان چیست؟هاي ترین هدفمهم: ال دوم پژوهشؤس
تنظـیم شـده    ) مقـاطع تحـصیلی   (1يکلیـد  يآموزش علوم در انگلستان براي چهار مرحله      

Key Stage(اول يمرحله:است 11تـا  7دوميمرحلهساله،6و 5سنی هاي ردهشامل) 1
12و  )معادل راهنمایی ایـران   (متوسطه   يکلیدي سوم، شامل سه سال اول دوره       يساله، مرحله 

-1: با آشنایی:استاصلی   يحیطه 4آموزش علوم مشتمل بر     درسی يبرنامه. سال است  14تا  
فراینـدهاي   -4مواد و خواص آنها و       -3روند زندگی و موجودات زنده،       -2کاوشگري علمی،   

).2003و اوکانو، 2004، اودانل؛2009سایت وزارت آموزش و پرورش انگلستان، (فیزیکی 

)2و 1مراحل کلیدي (ابتدایی ي درسی علوم در دورهياهداف برنامه
؛ي قابل توسعه  هامهارت -2،و شواهد  هاآوري ایده جمع -1شتمل بر   م:کاوشگري علمی 

.ICT2مثل استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
-3،  انسان و حیوانـات    -2،  جریان زندگی  -1مشتمل بر   :روند زندگی و موجودات زنده    

.موجودات زنده در محیط اطراف-5، بنديتشخیص و طبقه-4، گیاهان سبز
. تغییر مواد-2،بندي مواددسته-1مشتمل بر:هاخواص آنمواد و 

.نور و صدا-3، نیرو و حرکت-2، الکتریسیته-1مشتمل بر :فرایندهاي فیزیکی

)3کلیديي مرحله(اول متوسطهيدرسی علوم در دورهياهداف برنامه
ي قابل توسـعه    هامهارت -2،  و شواهد  هاآوري ایده جمع -1مشتمل بر   :کاوشگري علمی 
. مفهومیهاي و نقشهICTمثل نمودار، جدول، 

-3، انـسان وحیوانـات  -2، رونـد زنـدگی  -1مشتمل بر :روند زندگی و موجودات زنده  
.موجودات زنده در محیط زیست-، 5بنديتنوع و طبقه-4، گیاهان سبز

1- General Certificate of  Secondary Education (Key Stage 1-4)
2- Information and Comunication Technology
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سـازي مخلـوط  جدا-3،تغییـر دادن -2،بنـدي گـروه -1مشتمل بر :هامواد و تغییرات آن 
.مواد

سـایت  (زمـین -4، نور و صدا-3،نیرو-2، الکتریسیته -1مشتمل بر   :فرایندهاي فیزیکی 
.)2003و اوکانو، 2004اودانل، ؛2009وزارت آموزش و پرورش انگلستان، 

آموزش علوم در استرالیا چیست؟هاي مهمترین هدف: ال سوم پژوهشؤس
مـواد درسـی و     ). 2004اودانل،  (آموزشی انگلستان است    نظام آموزشی استرالیا مشابه نظام      

آمـوزش و   شوراي وزراي  يمتفاوت است؛ اما طبق مصوبه     هاها در ایالت  آن يهمدت زمان ارائ  
درسی ابتدایی در سراسـر کـشور گنجانـده شـود کـه      يهدرسی در برنام  يهماد 8پرورش، باید   

ات، علوم تجربی، تعلیمـات اجتمـاعی، هنـر،         ها عبارتند از دروس انگلیسی، ریاضی     ترین آن مهم
). 2004، اودانل، NRSA1 ،2006(خارجی هاي فناوري، ورزش، بهداشت و زبان

تلفیقی و درهم تنیده است که بـه دنبـال   يدرسی آموزش علوم استرالیا یک برنامه     يبرنامه
نایی بـا جهـان     آشـ  -3آشنایی با جهان مـاده،       -2آشنایی با جهان زنده،      -1: استهدف کلی  6

علمـی،  هاي و نگرشهامهارتيتوسعه-5زمین و ماوراي آن، يآشنایی با سیاره  -4فیزیکی،  
تـر بـه   در این برنامه چهـار هـدف اول بـیش    . تشخیص ماهیت علوم و ارتباط آن با فناوري        -6

هدف پنجم ماهیتی روشـی دارد و هـدف شـشم            يمحتوایی علوم توجه دارد، اما زمینه      يجنبه
يعلـوم و نقـش آن را در پیـشرفت و توسـعه             يخواهـد رابطـه   مـی  رویکردي جدید است که   

حائز اهمیت این است کـه ایـن شـش هـدف کـامالً بـه           ينکته. فناوري مورد مطالعه قرار دهد    
ایـن سـاختار و     . درسی علوم به وجود آمده است     هاي  ها برنامه دیگر مربوطند و از تلفیق آن     یک

درسی علـوم، کـامالً      يآموزش عمومی در برنامه    يساله 8يمختلف دوره هايترکیب، در پایه  
در ضمن با توجه به این که ریز اهداف از انگلستان اقتباس شده به دلیل عـدم        .حفظ شده است  

دنبـال  هـا هدف اصـلی ذکـر شـده، در تمـام پایـه            6.شودمی تکرار از آوردن مجدد خودداري    
ي اساسی تفکـر  هاطی آن مهارتآموزاندانشآورد که   می وجوداین امر شرایطی را به      . شودمی

ضـمناً  . ها را به موارد مشابه تعمیم دهنـد      و یادگیري را به طور مرتب تمرین و تکرار کنند و آن           

1- National Report on Schooling in Australia (NRSA)
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ي گروهـی و مـشارکتی بـه تـدریج روح     هاتأکید برنامه بر فعال بودن یادگیرنده و انجام فعالیت     
سایت وزارت آمـوزش و پـرورش       (دهد  می ها گسترش دموکراسی و مسئولیت جمعی را در آن      

).NRSA ،2006و2009استرالیا، 
پذیري و سهولت اسـتفاده اسـت       ویژگی دیگر اهداف آموزش علوم استرالیا قابلیت انعطاف       

اگیـران  ي محلی و خـصوصیات فر هادهد با توجه به امکانات و محدودیتمیکه به معلم اجازه 
هـاي  طراحی و سازماندهی این برنامه طوري است که فراگیران با توانایی     . برنامه را به پیش ببرد    

ي آموزشی  هااین قابلیت انعطاف، استفاده از آن را در نظام        . مختلف بتوانند به یادگیري بپردازند    
). 2004اودانل، (سازد میدیگر با اندکی تغییر ممکن

آموزش علوم در آمریکا چیست؟هاي ترین هدفممه: ال چهارم پژوهشؤس
از آنجـا   . باشدمی آموزشیهاي  آموزش علوم غالباً شامل ادغام و تکمیل نظرات سایر حوزه         

تـر اسـت آمـوزش علـوم در     که روابط نزدیکی بین فناوري و علوم وجود دارد، بنابراین مناسب      
درسی و چارچوب استانداردها، یـک       يبرنامه). 2004اودانل،  (قالب زندگی روزانه انجام گیرد      

مـذکور   يبرنامـه . نمایدمی فراگیران آماده  ياي علوم براي کلیه   درسی متوازن و مرحله    يبرنامه
دسـتیابی  . نمایـد مـی  ي فکري و درك مفاهیم علمی ترغیب      هافراگیران را جهت تقویت مهارت    

ــا ســال دهــم ادامــه دارد  درســی و چــارچوب يدر برنامــه. بــه آمــوزش علــوم از آمــادگی ت
آشـنایی  : کلی قرار دارنديحیطه4استانداردهاي نظام آموزشی آمریکا اهداف آموزش علوم در        

حیات و   -4زمین و پیرامون آن      -3جهان مادي،    -2طبیعی و پردازش شده،      يمواد اولیه  -1با
ی اخـذ   شناسـ سنتی شیمی، فیزیـک، زمـین و زیـست        هاي  از حوزه  هااین حیطه . گذران زندگی 
:اول تا دهم به شرح زیر استيریز اهداف از پایه. گردیده است

مواد اولیه، سـاختار، خـواص و       شامل :طبیعی و پردازش شده    يآشنایی با مواد اولیه    -1
.قابل بازگشت و غیر قابل بازگشتها، واکنش و تغییراتکاربرد آن

.ور و صدا، نیرو و حرکتالکتریسیته و مغناطیس، نشامل:آشنایی با جهان مادي-2
.شامل تغییرات زمین، مکان ما در فضا:آشنایی با زمین و پیرامون آن-3
زیـستی و تغییـرات    هاي  ، دگرگونی هاسلولشامل :آشنایی با حیات و گذران زندگی      -4
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). NRC1 ،1996و 2009سایت وزارت آموزش و پرورش آمریکا، (

آموزش علوم در ایران چیست؟هايترین هدفمهم: ال پنجم پژوهشؤس
یعنـی اهـداف     ؛مجـزا  يآموزش عمومی ایران، سه حیطـه      يدرسی علوم دوره   يدر برنامه 

ابتـدایی، اهـداف دانـشی در    يدر دوره. دانشی، مهارتی و نگرشی در نظـر گرفتـه شـده اسـت            
دفتـر  (د  شومی ي علوم زیستی، فیزیکی، زمین و بهداشت و به صورت درهم تنیده ارائه            هازمینه
.)1386لیف کتب درسی، أریزي و تمهبرنا

هـاي  انـدام مثـل آشـنایی بـا     (علوم بهداشت :شاملابتدایی   اول يپایهاهداف دانشی    -1
مثـل آشـنایی بـا     (علوم فیزیکی ،  )غذا خوردن در جانوران   مثل آشنایی با  (علوم زیستی ،  )حسی

.)جنس سطح زمینمثل آشنایی با(، علوم زمین)مفهوم گرما
جلـوگیري از   مثل آشنایی بـا   (علوم بهداشت :شامل دوم ابتدایی  يدانشی پایه اهداف   -2

مثـل  (علـوم فیزیکـی  ، )هاانواع گلمثل آشنایی با(علوم زیستی، )زا به بدن ورود عوامل بیماري  
.)زمینهواي اطرافمثل آشنایی با(، علوم زمین)مادهيگانهي سههاحالتآشنایی با

، )اسـتخوان مثل آشـنایی بـا    (علوم بهداشت :شامل ابتدایی سوم ينشی پایه دااهداف   -3
تغییر حـاالت  مثل آشنایی با(، علوم فیزیکی)زندگیيمفهوم دوره مثل آشنایی با  (علوم زیستی 

.)دائمی فشار و دماي هواتغییرمثل آشنایی با(علوم زمین، )مواد
دسـتگاه  مثـل آشـنایی بـا     (علوم بهداشت :شامل چهارم ابتدایی  يدانشی پایه اهداف   -4

مثـل آشـنایی بـا     (علـوم فیزیکـی   ،  )غذاسـازي گیاهـان   مثل آشـنایی بـا    (علوم زیستی ،  )هاکلیه
).هاسه گروه اصلی سنگمثل آشنایی با(علوم زمین،)الکتریسیته

، علـوم   )هاهورمونمثل آشنایی با  (بهداشت:شامل ابتدایی پنجم يدانشی پایه اهداف   -5
مثل (علوم زمین ،  نورشکستمثل آشنایی با  (، علوم فیزیکی  )دانهو   گلمثل آشنایی با  (ستیزی

.)زمینيتحوالت گذشتهآشنایی با

راهنماییياهداف آموزش علوم تجربی در دوره
يبرنامـه  ضـمناً . درسی آموزش علوم راهنمایی نیز اهـدافی هماننـد ابتـدایی دارد            يبرنامه

1- National Research Council (NRC)
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-2مـاده و تغییـرات آن،        -1آشنایی بـا    :هدف کلی زیر است    4ایی به دنبال    درسی علوم راهنم  
لیف کتـب   أریزي و ت  دفتر برنامه . (زمین زیستگاه ما   -4دنیاي زنده و     -3نیرو، انرژي و حرکت،     

:راهنمایی به شرح زیر استيسه سالهيریز اهداف کلی دوره). 1386درسی، 
يچهارگانـه هـاي  یم و قوانین اصلی علوم در زمینـه      مفاه -1مثل آشنایی با  :اهداف دانشی 

.علمياندازي به آینده و گذشتهچشم-3،کاربردهاي مهم علم در زندگی-2،علوم تجربی
ي یـادگیري  هـا کارگیري مهارتهب-2،لهأروش حل مس-1مثل آشنایی با  :اهداف مهارتی 

آمـار، ارقـام، نمـودار و تفـسیر          -3،)، طراحـی تحقیـق    هـا گیري، تفـسیر یافتـه    مشاهده، اندازه (
و تماشـاي    هـا نشریهي  عالقه به مطالعه   -2،کنجکاوي -1مثل آشنایی با  :اهداف نگرشی .هاآن

.ي هنري و مهارتیهاعالقه به انجام فعالیت-4،جوییتوجه به صرفه-3،علمیهاي فیلم

مورد مطالعهآموزش علوم در کشورهاي هاي هدفترینمهمي مقایسه. 3جدول 
شرحکشور

آن، رشد گیري و شناخت طبیعت و قوانینفکر، تصمیمتآموزش علوم و فناوري، توانایی ژاپن
.و اشیاء طبیعیهابا آن و درك پدیدهله، عالقه به طبیعت و انسأدانش و توانایی حل مس

انگلستان

یادگیري آماده کردن کودکان براي رشد معنوي، ذهنی و فرهنگی از طریق علم،
کید أو تتفکر ي ضروري مثل هاي کلیدي مثل فناوري اطالعات و کسب مهارتهامهارت

کاوشگري علمی -1: اهداف مشتمل بر چهار حیطه است.فناورانه-بر کسب سواد علمی
.فرایندهاي فیزیکی-4ها مواد و خواص آن-3روند زندگی و موجودات زنده -2

استرالیا
جهان -1آشنایی با :داردشش هدف کلی و استا شبیه انگلستان نظام آموزشی استرالی

يتوسعه-5زمین و ماوراي آن، يسیاره-4جهان فیزیکی، -3جهان ماده، -2زنده، 
.تشخیص ماهیت علوم و ارتباط آن با فناوري-6علمی و هاي و نگرشهامهارت

آمریکا

طبیعی و پردازش يمواد اولیه-1کلی است؛ آشنایی باياهداف مشتمل بر چهار حیطه
کسب همچنین . حیات و گذران زندگی-4زمین و پیرامون آن، -3جهان مادي، -2شده، 

سواد علمی، دانش، آگاهی و درك مفاهیم علمی، کاوشگري، درك رابطه بین علوم و 
.فناوري

ایران

هاي هدانش در زمین.مطرح است» دانش، مهارت و نگرش«ياهداف در سه حیطه
مثل یادگیري مادام العمر و هامهارت،)علوم زیستی، فیزیکی، زمین و بهداشت(چهارگانه 

،جهت تبدیل شدن به یک شهروند مطلوب و در مجموع چهار هدفهاکسب نگرش
زمین -4ودنیاي زنده-3،نیرو، انرژي و حرکت-2،ماده و تغییرات آن-1آشنایی با 
.زیستگاه ما
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گیريهبحث و نتیج
يبررسـی پیـشینه  . شوددست آوردن علم را نیز شامل میهآموزش علوم عالوه بر علم راه ب    

هاي درسی در تر برنامه، بیش1960يآموزش علوم و مرور تحوالت آن نشان داد تا قبل از دهه           
يآموزش علوم، به یادگیري دانش علمی، گرایش داشتند، اما با تحـوالت ایجـاد شـده در دهـه         

ـ . و پژوهش علمی تمرکز داشـتند     هاي درسی جدید بر ماهیت، ساختار     ، برنامه 1960 تـدریج  ه  ب
اي علمی در نظر گرفته شد که حداقل شـامل عناصـر           ي درسی آموزش علوم، حوزه    براي برنامه 

هـاي آمـوزش علـوم،    هـدف . باشدي ارزشیابی از علوم می  هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه     
بـه کمـک   . شـوند هایی است که از قبل تعیین میها و نگرشا، مهارت هري دانستنی یحدود یادگ 

در کنار هم قرار گرفته و با تجزیـه         ) کشوراز یک یا چند   (بررسی تطبیقی که در آن چند پدیده        
جدول در  .یایدهاي درسی آموزش علوم بهبود می     ها، برنامه و تحلیل وجوه اختالف و تشابه آن      

.ش علوم در کشورهاي منتخب، مقایسه شده استي درسی آموزاهداف برنامه3
لـیکن نـوع    . نماینـد مـی  هر کدام از کشورها در آموزش علوم، اهداف مشخـصی را دنبـال            

هـاي  در کشورهاي مورد مطالعه اهـداف انتخـابی در زمینـه          . متفاوت است  هاپرداختن به هدف  
از لحـاظ اهـداف   .اندفتهدانشی، مهارتی و نگرشی تدوین یا      يعلوم و در سه حیطه     يچهارگانه

میـزان و    ياما در زمینـه   . شوددانشی، فرق زیادي بین ایران و کشورهاي مورد مطالعه دیده نمی          
اي بین کشور ما و دیگر کشورها       نوع پرداختن به اهداف مهارتی و نگرشی تفاوت قابل مالحظه         

آزمـایش و نیـز      ي عملـی،  هـا در مدارس ایران به علت عدم پـرداختن بـه فعالیـت           .وجود دارد 
در بخش اهداف مهـارتی و نگرشـی داراي ضـعف           آموزاندانشآموزش رویکردهاي فرایندي،    

به عنوان شاهد نتـایج  .تیمز، گویاي این امر استهاي باشند و کسب امتیاز ضعیف در آزمون     می
286يآمـوزان ایرانـی در مجموعـه      نـشان داد کـه دانـش       2003میدانی تیمز در سال      يمطالعه

؛قـرار دارنـد  ییسش آزمون عملکردي، از نظر به خاطر سپردن و فهمیدن، در سطح نسبتاً باال پر
کارگیري ابزار  هله و ب  أها، حل مس  ها، تجزیه و تحلیل داده    یههایی چون ساختن نظر   اما در مهارت  

در سـطح بـسیار پـایینی قـرار     زیست،طبیعت و محیط يهاي علمی و یا تحقیق درباره  و روش 
جدیـد علـوم سـعی       يبرنامـه  البته).2004،  ١، مولیس، گونزالز و چروستووسکی    مارتین(دارند

له، تفکـر و آشـنایی بـا    أآورانه، حل مـس کسب سواد علمی فن. داشته که این فاصله را کم نماید     

1- Martin, Mullis, Gonzalez & Chrostowski.
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.ي منتخب استترین اهداف مشترك کشورهاطبیعت از عمده
ي هـا اي را بین هـدف ي قابل مالحظههاو تفاوتهادست آمده، شباهت  هدر مجموع نتایج ب   

تر در اسـناد    بیش هاشباهت. دهدمی آموزش علوم در بین کشورهاي مورد مطالعه و ایران نشان         
در ایـن قـسمت   . باشـد مـی  درسـی قـصد شـده موجـود        يدرسـی یـا برنامـه      يمکتوب برنامه 

ریزي کتب درسی،   برنامه لیف و أریزي و ت  دفتر برنامه (ریزان درسی با توجه به اذعان خود        برنامه
پیشرو در علـم و فنـاوري را         يدرسی آموزش علوم تعداد زیادي از کشورها      هاي  برنامه) 1386

اند و لذا طبیعی است کـه در ایـن بخـش            اقدام نموده  هابررسی نموده و نسبت به تدوین هدف      
اهداف اجرا شده    تر در بیش هاتفاوت. تر تدوین یافته باشند   حتی در برخی موارد اهداف آرمانی     

زیادي بـین کـشور   ي زیرا در عمل فاصله؛توسط مجریان و یا کسب شده توسط فراگیران است  
يتوان آن را ناشـی از اجـراي برنامـه         می مل دارد و  أفوق وجود دارد که جاي ت     هاي  ما با کشور  

توسـط فراگیـران نـشان     ) شـده کـسب (یافتـه   که خود را در میزان اهداف تحقق      درسی دانست، 
، نتـایج   2003هـاي سـومین تیمـز       یافته. شودمی یید این موضوع به مواردي اشاره     أدر ت . دهدمی

ایـن  . علوم ابتدایی و راهنمایی نشان داد     هاي  آموزان ایران را در تمام آزمون     بسیار ضعیف دانش  
تـر از اسـتانداردهاي جهـانی اسـت         مطالعه نشان داد که کیفیت آموزش علوم در کشور ما پایین          

). 1384محمد اسماعیل، و1384رحیمی نژاد، (
دهـد میـانگین   مـی ، نـشان )1995-2007(سـال  12وضعیت ایران در مطالعات تیمز طـی        

ایـران  هـاي   تر است و رتبه   المللی پایین نی در تمام موارد از میانگین بین      ایرا آموزاندانشنمرات  
بخـش نیـست و     رضـایت  مایی، اصالً چهارم ابتدایی و سوم راهن    هاي  نیز در درس علوم در پایه     

از .)، الـف 1387المللی تیمـز و پرلـز ،   مرکز ملی مطالعات بین   (آخر هستیم   کشورهاي رده   جزء  
معتقد است در برخـی مـوارد هنـوز معلمـان علـوم بـا اهـداف و                  ) 1380(دیگر احمدي    طرف
له توسـط  أایـن مـس  . علـوم، آشـنایی الزم را ندارنـد   يهاي اساسی رویکرد جدید برنامـه  فرض

آشـنایی معلمـان و سـایر    ناجـا  در این .نیز مطرح شده است   ) 1386(زاده  و ولی ) 1385(بدریان  
نامناسـب، فـراهم نبـودن امکانـات و تجهیـزات           هـاي   اندرکان به دالیلی همچون آموزش    دست

جـویی در  ریزان بـه فکـر چـاره   مطرح شده که جا دارد برنامه  غیرهافزاري و   افزاري و سخت  نرم
توانـد موضـوع را بهتـر    میتر در این زمینه  بیشهاي  حال، نتایج پژوهش  هره  ب. زمینه باشند  این

. مشخص نماید
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