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  چکیده
  عنـصر بـه بررسـی    تحلیلـی -توصـیفی  و تطبیقی این مقاله بخشی از یک پژوهش کیفی است که با دو روش  

 اسناد و مـدارك  ،بدین منظور. پرداخته است درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان     ۀدر برنام محتوا  
گـردآوري و بـه   ) کـشورهاي منتخـب  ( علوم و فناوري  این موضوع در کشورهاي پیشرو در زمینۀ      مربوط به   

 حاضـر تـالش   ۀمقالـ  .ته شده تا نتایج پژوهش آمـاده شـود     ها پرداخ   آن جواري و مقایسۀ    توصیف، تفسیر، هم  
مـورد مطالعـه و بررسـی      راکشورهاي منتخب ایران و علوم  آموزش درسیۀبرناماز  محتوا  عنصر تا نماید می

هـاي   زمینـه  محتـواي انتخـابی حـول    ، نتایج مشخص شد که در کشورهاي مـورد مطالعـه   با مقایسۀ . دهدقرار  
، محتـوا در سـه   عالوه به. شناسی است  و زمین و بهداشتشناسی زیستک، شیمی،    شامل فیزی   علوم ۀچهارگان
 مهـارتی و  ۀ میزان و نوع پـرداختن بـه حیطـ   ؛ هر چند در زمینۀاند ه دانشی، مهارتی و نگرشی تدوین یافت حیطۀ

مبـاحثی در مـورد کـسب سـواد     . اي بین کشور ما و دیگر کشورها وجـود دارد      نگرشی تفاوت قابل مالحظه   
 محتوا اسـت کـه در   ۀترین نکات برجست کر و مباحثی در مورد طبیعت، عمده له، تف آورانه، حل مسئ    می فن عل

اي را  هـاي قابـل مالحظـه    شباهت دست آمده هنتایج ب ،همچنین .باشد مورد مطالعه مشترك می بین کشورهاي   
اسناد  ها بیشتر در شباهتن  ای.دهد  آموزش علوم در بین کشورهاي مورد مطالعه و ایران نشان می محتوايبین

 ،ریـزان درسـی   ، برنامـه در ایـن قـسمت  . باشـد  یا برنامه درسی قـصد شـده موجـود مـی        مکتوب برنامه درسی    
وري را بررسـی نمـوده و نـسبت بـه     آ  پیشرو در علـم و فـن  يهاي درسی علوم تعداد زیادي از کشورها  برنامه

 شـده  تـر تـدوین   که حتی در برخی موارد محتـوا کامـل   طبیعی است  اند و بنابراین،    تدوین محتوا اقدام نموده   
                                                

 rjafarih@yahoo.com  - دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان-1

  دانشیار دانشگاه اصفهان-2

  دانشیار دانشگاه اصفهان -3

بررسی تطبیقی عنـصر در    ). 1389( محمد جواد  لیاقتدار، ؛جعفري هرندي، رضا؛ میرشاه جعفري، سید ابراهیم      
ــران و چنــد کــشور جهــان   ــوم ای                 ، شناســی مطالعــات تربیتــی و روان. برنامــه ي درســی آمــوزش عمــومی عل

11) 1(، 260-235.   
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وجـود دارد   مورد مطالعه  کشور ما با کشورهاي آموزش علوماي بین  قابل مالحظهۀفاصل ، در عین حال  .باشد
ر برنامه درسی کـسب شـده   را ناشی از اجراي برنامه درسی دانست که د مل دارد و شاید بتوان آن أکه جاي ت  
   . دهد ا نشان می خود رآموزان توسط دانش

  ي آموزش علوم محتوابررسی تطبیقی، برنامه درسی، آموزش علوم، :هاي کلیدي واژه
  

 مقدمه
 از  که زیرا هر تعریفی؛یک بدون اشکال نیست  شده که هیچ از علم ارائههاي زیادي تعریفتاکنون 

 .گردد  خود علم باز میعلم صورت گرفته در واقع لفظی به لفظ دیگر تبدیل شده و هر تعریفی از علم به
علم "، 1کوف وایسنظر  به ).1382گلستانی، (داند  ابوعلی سینا علم را حصول صورت چیزي در ذهن می

: 1385 یونسکو،( " بسیار مهمی براي برقراري رابطه بین بشر، محیط اجتماعی و محیط زیست اوستوسیلۀ
سازي، انتقاد  داند که در آن تخیل، فرضیه ر می، علم را جریانی نامحدود و مستم2لرد بوالكسرانجام، ). 15

 ،در ضمن. هاست آموزش علوم غالباً آموزش تجربه اما ).1385ونسکو، ی( و مباحثه دخالتی مستقیم دارند
شناسی و علوم فضایی و گاه ریاضیات است، با  زمین و شناسی علوم که شامل فیزیک، شیمی، زیست

  ). 1384ند، بعالقه (آمده است  به وجود  تحقیق علمیهاي مطالعه و یابی انسان به روش دست
هاي تعلیم و تربیت  مهاي مهم آموزشی در نظا عنوان یکی از حوزه آموزش علوم تجربی همواره به

م یک عامل مهم و ، آموزش علو)1987 (3 از نظر لوییس و کلی).1379مهرمحمدي، (قلمداد شده است 
شود و  عی کشورهاي توسعه یافته محسوب مییشرفت اجتما کشاورزي، صنعتی و پپیشرو براي توسعۀ

هاي درسی  وم در برنامه آموزش عل،همین دلیلبه . عاملی اساسی در توسعۀ مادي و فرهنگی مردم است
   .جوامع نیز جایگاه خاصی داشته و مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است

آمـوزش   ،عبـارت دیگـر    به.ها است پردازش آن  کسب اطالعات و به روز کردن و         ةآموزش علوم، شیو  
 ،5ویلیـام کـوبرن  از نظـر  ). 1999، 4هـارلن (شـود   دست آوردن علم را نیز شامل مـی  هعلوم عالوه بر علم راه ب 

؛ ربی معـادل آمـوزش علـوم تجربـی نیـست     استاد آموزش علوم در دانشگاه ایالتی آریزونا، تدریس علوم تج       
 ، یعنـی .ها با راه دانستن متفاوت اسـت    زیرا دانستنی  ؛م نباید صورت گیرد   م با آموزش علو   ، خلط علو  بنابراین

 ).2006کـوبرن،  (شـود   را نیز شامل میهاي دانش، شیوه و راه دانستن    آموزش علوم، عالوه بر دیگر ویژگی     

                                                
1- Wesskopf 
2- L. Bullock 
3- Lewis & kelly 
4- Harlen 
5- William Cobern   
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د  علـوم قلمـدا  "ری فقةعموزاد"عنوان    قبل به  يها ، آموزش علوم در سال    )2003( 1آوانزو ي نظر د  از ،از طرفی 
جهـان صـورت     دريا  رشتهنی چنلی تشکي که برای فراوانيها  تالش ی بود ول  ي نظر يها فاقد مدل  و   شد یم

آمـوزش   ۀرشت .دی آموزش علوم گردي براای منسجم و پوي ساختارهايریگ  منجر به شکلتیگرفت، در نها 
 ي دکتـرا ۀ درجـ نینخـست که  ، بطوريداشته است ایتانیبرآمریکا و  ساختارها را درنی و بهتر نیتر  قدیمی علوم

ی  جنـوب يقـا ی در آفر،هـا   در این سال.اعطا شد ای در کالج معلمان دانشگاه کلمب 1930آموزش علوم در سال     
  فرانـسه و فنالنـد،   مثـل یی اروپـا  ي کـشورها  یدر برخـ   امـا     آموزش علوم اعطا شد،    ي دکتـرا ۀ درج نیاول نیز

   ).2001،  2الوگش (انجام شد 1970 ۀ آموزش علوم، در دهي دکتراۀ درجنی اولاعطاي
که این زمان با پیدایش ) 1382معتمدي، ( به بعد آغاز شد   1930هاي   طور جدي از سال    آموزش علوم به  

 منتـشر  "برنامـه درسـی  "  اولین کتاب را با نام3 که فرانکلین بابیت1918 تاریخ برنامه درسی در سال  ۀو توسع 
مهرمحمـدي،  (سیس شـد  أنامه درسی در دانشگاه شیکاگو تبر  گروه آموزشی که اولین  1937کرد و یا سال     

و ) 1386میلـر، ( تـرین  ر قالب موضوعات درسی که باسـابقه آموزش علوم د .، نزدیکی معناداري دارد  )1386
 دنبـال گردیـد و   دهی برنامـه درسـی اسـت،     شکل از سازمان  ) 1384 سیلور، الکساندر و لوئیس،   ( ترین مسلط

ــوم در دوره ــدا  درس عل ــست هــاي ابت ــیمی، زی ــک، ش   و بهداشــت وشناســی یی و راهنمــایی و دروس فیزی
  . شود ش داده میتاکنون آموزها   دانشگاهشناسی، در دبیرستان و زمین

طبـق تعریـف، برنامـه    . با توجه به آنچه گذشت، براي آموزش علوم نیز برنامه درسی قابـل تـصور اسـت        
هـاي   هـاي تـدریس و شـیوه      محتـوا، روش   عناصـر اهـداف،    اي علمی است که حـداقل شـامل        درسی، حوزه 
 برنامه بنابراین،). 1386ملکی، (باشند   این عناصر مورد توافق متخصصان برنامه درسی می       . باشد ارزشیابی می 

هـاي تـدریس و    ت که حداقل شامل هدف، محتـوا، روش     اي علمی اس   حوزهدرسی آموزش علوم نیز شامل      
   .باشد  علوم میهاي ارزشیابی از شیوه

ملکی، (نخستین عنصر برنامه درسی است که در فرآیند آموزش چیزي جز حد یادگیري نیست          هدف،
حقـایق،  (معتقد است محتوا شـامل دانـش       ) 1996 (4زایس. است محتواعنصر دوم در برنامه درسی       .)1386
ن، حــساب کــردن، تفکــر منطقــی،  خوانــدن، نوشــت(هــا و فرآینــدها  ، مهــارت)هــا، اصــول، تعــاریف تبیــین
. اسـت ....) اعتقاد به خوب و بد، صحیح و غلط و عالقه بـه علـم و  (ها  و ارزش ) گیري و ایجاد ارتباط     متصمی

                                                
1- D. Avanzo  
2- Lougksch  
3- Franklin Bobbitt 
4- Zais 
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اسـت  معتقد است، محتوا همان حقایق خاص، عقاید، اصول، مسائل و غیره       ) 1991 (1از طرف دیگر، کانلی   
صـورت    بـه  آنچـه کـه  به محتواي آموزش علوم،  در عین حال،.شود که در یک درس خاص گنجانده می 

 آن ،و در مجمـوع ) محتـواي شـفاهی  (و حتـی توضـیحات معلمـان    ) محتـواي مکتـوب  (متن و کتاب درسی     
. شـود   اطالق میگیرد،  در برنامه درسی قرار میهاي از قبل تعیین شده،  هدف  که به قصد یادگیري    یچیزهای

سـمی آمـوزش و پـرورش     ر، اسـناد و مـدارك  منـابع در  آن دسته از مباحث و موضوعاتی که       ،در این مقاله  
  . نظر قرار گرفته است موجود است، مدکشورها

 دو یا چند پدیده در کنار هـم قـرار گرفتـه و وجـوه       ،عملی است که در آن    مطالعه یا بررسی تطبیقی،     
هـاي    جوامـع، مـسائل و هـدف   تمـام تقریبـاً در   .گیـرد  ها مورد تجزیه و تحلیـل قـرار مـی     اختالف و تشابه آن   

هـا و   روش. هـا در کـشورها متفـاوت اسـت     ریـزي  ها و برنامـه  ر شباهت دارند، ولی روش   دیگ یک آموزشی به 
. نمایند ر هر یک از جوامع ارتباط پیدا میها د ها و فرهنگ هاي آموزش و حل مشکالت به سنت     ریزي برنامه

نموده  یاري یهاي مختلف آموزش را در رفع مشکالت موجود در زمینه   سایر ملل، ما     ۀبدیهی است که تجرب   
  ).1386آقازاده، ( دارد هاي تلخ دیگران باز می و از تکرار تجربه

از  محتـوا  بررسی تطبیقی عنصر به بتوانداین پژوهش  که   اند  این مقاله امید داشته   نویسندگان   ،در مجموع 
تـا   بپـردازد،  آموزش علوم ایران و کشورهاي منتخب شامل ژاپن، انگلستان، استرالیا و آمریکا،           درسی هبرنام

ریـزان   مورد استفاده معلمان ابتدایی، دبیران علوم راهنمایی و متوسطه، مدیران مدارس، کارشناسـان و برنامـه      
  .مندان قرار گیرد ي گروه علوم تجربی  و سایر عالقه اعضا،ویژه  کتب درسی بهلیفأریزي و ت دفتر برنامه

  
   پژوهشپیشینۀ

 اما محققین تربیتی  است؛ه متخصصین علوم بودههاي درسی علوم همیشه مورد توج  برنامهدرتحقیق 
 ۀنیزم  انجام شده دريها  پژوهشیابیارز. اند داشته آن دلیل مسئولیت و تخصص خود سهم بیشتري در هب

 در ی و خارجی داخليها پژوهش) 1: ( هستندیها شامل دو دسته کل  علوم نشان داد که آنی درسيها برنامه
) 2( ؛اند  پرداختهی عنصري از برنامه درسیعلوم که هر کدام به بررس ی درسيها  برنامهيمورد اجزا

  . شود  مثل تیمز که به آن نیز اشاره می علومی مربوط به کل برنامه درسيها پژوهش
علیم و تربیت نظران ت ایجاد تحول در آن مورد توجه صاحب توجه به آموزش علوم و ،در قرن بیستم

به بعد در آمریکا و سایر کشورها مشاهده  1960 ۀتوان در تحوالت ده یرا م هاي آن جهانی بوده و نشانه

                                                
1- Connelly 
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.  استنموده تشرح  راهاي تدریس ابتداي قرن بیستم روش) 1994(جنکینز ). 1992ریگان و شیپرد، (نمود 
 در  اسپوتنیک شورويۀدید آموزش علوم پس از پرتاب سفینهاي ج  برنامهةهاي عمد ویژگی) 1991(تامیر 
 ۀهاي برنامه درسی ده به برخی ویژگی) 1999(هارلن  . را بیان نموده است1980هاي تا دهه ،1957سال 
 مستقیم فراگیر و درگیر شدن او در ۀبه تجرب) 1385( و یونسکو) 1999(پرکینز .  استاشاره نموده 1980

 ۀتی در دهي گروهی و یادگیري مشارکها هاي فراگیر، انجام فعالیت فرآیند یادگیري، عالیق و قابلیت
آموزند، تا از  آموزان از یکدیگر بیشتر می دانش«شعار اساسی آن دوره که  و مطرح شدن 1990 و 1980

هاي  اند که در اواخر قرن بیستم، نظریه اشاره نموده) 2001(نلی و جنکینز دون. اند وده اشاره نم»کتاب و معلم
هاي یادگیري  ثیر نظریهأ به شدت تحت تعلوم آموزش  وثیر نظرات دیویی استأیادگیري همچنان تحت ت

و ) 2002(در حال حاضر نیز پارکینسون  .قرار دارد  فراشناختۀ پردازش اطالعات و نظریشناختی مثل
 هدف آموزش علوم  تکنولوژیک-ل مرتبط با جامعه و سواد علمیئ حل مسا که معتقدند)2006(کوبرن 

) 2004(استرانگ .  استله و ساختارگراییئل مس حۀبر نظری کیدأرویکرد غالب در یادگیري تاست و 
 طور کامل تغییر ه یادگیري ب-هاي اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهاي یاددهی  در سالاست معتقد
 ،در مجموع . آماده شوندنهاورآ فن ۀ پیچیده و پیشرفتۀ براي زندگی در یک جامع بایدآموزان  دانش ونموده

 کیفاقد اند و  هاي یک دورة زمانی خاص پرداخته عنصر یا ویژگیهر یک به  ي خارجیها پژوهش
  . علوم هستندی نسبت به برنامه درسی کلدگاهید

فتحی ، )1352(اسفندیاري . اند  از زوایاي دیگر پرداختهلهئمساین  چند پژوهش داخلی به ،در عین حال
 سیر به ذکر مراحل) 1386(یزاده و ول) 1385(، بدریان )1383( فرشاد ،)1380(احمدي ، )1374(واجارگاه 

 هاي آموزش ابتدایی ایران تحوالت هدف به) 1376( پور موسی. اند تحول آموزش علوم در جهان پرداخته
 ةهاي درسی علوم دور به مطالعۀ تطبیقی برنامه) 1379( قادري . اشاره نموده است1368 تا 1288از سال 

هاي علوم ابتدایی ایران در سطح   اهداف درسی کتاب است کههو بیان داشتابتدایی ایران و آمریکا پرداخته 
هاي درسی آمریکا بسیار بیشتر از   اما کتابهاي علوم ابتدایی آمریکا است؛ کاربستن بیش از کتاب

 همخوانی پژوهش میزانیک در ) 1380( احمدي ،همچنین. هاي درسی ایران به کاربرد توجه دارند کتاب
  را ابتداییده، اجرا شده و کسب شده در برنامۀ جدید آموزش علوم دورة قصد شو هماهنگی بین سه برنامۀ

هاي اساسی که   فلسفه و فرض که در برخی موارد هنوز معلمان علوم با و بیان داشته دادهمورد بررسی قرار
هاي  پژوهش نتایج ،دیگر تحقیقی در . علوم بر آن مبتنی است، آشنایی الزم ندارندرویکرد جدید برنامۀ

 با روش  یادگیري و ارزشیابی-عنصر اهداف، محتوا، راهبردهاي یاددهی در چهار ابتدایی  ةدور  علوم
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با   درسی علوم  هر چند که اهداف جدید برنامه  است که آن آمده گزارش دروشده  بررسی تحلیلفرا
هاي  هدفدها و  رویکرمحتواي کتاب و راهنماي تدریس هماهنگی داشته و اکثر معلمین و مدیران با

 علوم در مدارس مثبت است، ۀها نسبت به اجراي برنام جدید در آموزش علوم آشنایی دارند و نگرش آن
 علوم بر آن مبتنی ۀاي اساسی که رویکرد جدید برنامه اما در برخی موارد هنوز معلمین با فلسفه و فرض

  .)1386ولیزاده، ( است، آشنایی ندارند
هاي درسی علوم ابتدایی   کتاببه مقایسۀ) 1387 (نصر آبادي نی، زمانی ودر پژوهشی دیگر، اسفیجا

ته و هاي گوناگون در فرآیند پژوهش با آمریکا و انگلستان پرداخ ایران از نظر میزان توجه به مهارت
ها به  هاي علوم هر سه کشور پژوهش محور هستند؛ اما میزان توجه آن  کتاباند که گزارش نموده

 به نسبت ی کلدگاهی دکیها فاقد   پژوهشنیا ،در مجموع.ناگون پژوهشی متفاوت استهاي گو مهارت
 دهی نادی برنامه درسي را بر اجرای برنامه درسيها نهی عوامل مختلف و زمریثأ هستند و تی علومبرنامه درس

  .اند گرفته
طالعات انجمن م . هستندیالملل نی ب بیشتر علومی مربوط به کل برنامه درسيها پژوهشاز طرفی، 

 با نام  و علوماتیاضی ریالملل نی بۀ مطالعنی سوم،طور خاص ه و ب)IEA( 1یلی تحصشرفتی پیالملل نیب
هاي   براي پایه2007 و 2003، 1999، 1995هاي   مرتبه در سال4که تاکنون )TIMSS (2اختصاري تیمز

  .باشند یها م  پژوهشنی از جمله اانجام شده، سوم راهنمایی  و ابتداییچهارم
مرکز ملی مطالعات بین المللی ( است  مقایسه شده درس علوم براي 2 و 1 در جدولنتایج آزمون تیمز 

  ).1387تیمز و پرلز، 
  

،  1999، 1995هاي  در سال، سوم راهنمایی  و ابتداییچهارم پایۀ، در دو  علوم درسآموزان ایرانی در دانش مقیاس میانگین نمرة: 1جدول
   2007 و 2003

   پایه- ال س  2007سال   2003سال  1999سال  1995سال
  چهارم
  ابتدایی

  سوم 
  راهنمایی

  چهارم
  3ابتدایی

  سوم 
  راهنمایی

  چهارم
  ابتدایی

  سوم 
  راهنمایی

  چهارم
  ابتدایی

  سوم 
  راهنمایی

میانگین نمره 
  مقیاس ایران

380  463 - 448 414 453 436 459 

 500 500 474 489 488 - 516 501  المللی میانگین بین
  

                                                
1- International  Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)  
2- Third International Mathematics and science study (TIMSS)  

 .،  براي پایۀ چهارم برگزار نشده است1999آزمون تیمز در سال  -3
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  2007 و 2003، ، 1999، 1995هاي  در سال ، و سوم راهنمایی ابتداییچهارم دو پایۀ در علوم آموزان ایرانی در درس  دانشۀرتب: 2جدول
   پایه- سال   2007سال   2003سال  1999سال  1995سال

  چهارم
  ابتدایی

  سوم
  راهنمایی

  چهارم
  1ابتدایی

  سوم
  راهنمایی

  چهارم
  ابتدایی

  سوم
  اییراهنم

  چهارم
  ابتدایی

  سوم
  راهنمایی

 29 27 31 22 31 - 38 25  رتبه ایران

تعدادکشورهاي 
  کننده شرکت

26 41 - 38 25 46 36 49 

  
آموزان  ، میانگین نمرات دانشسال12دهد که در طول  یت ایران در این مطالعات نشان می وضعۀمقایس

ات در تمام موارد به  میانگین نمر،در عین حال.  استتر المللی پایین ایرانی در تمام موارد از میانگین بین
 ۀتنها رشد محسوسی در زمین ، نه سوم راهنماییۀدر پای ،همچنین. تر شده است المللی نزدیک میانگین بین

آموزان   دانش ابتدایی چهارمۀاما در پای. رفت نیز شده است آموزش علوم نداشته، بلکه به نوعی دچار پس
هاي  هاي ایران در درس علوم در پایه ، رتبهدر ضمن. اند  شدهبرخوردار گیري یلی چشمایرانی از رشد تحص

   . آخر هستیمبخش نیست و جزء کشورهاي  رضایتچهارم ابتدایی و سوم راهنمایی، اصالً
ش علوم از حیث هاي درسی آموز خص است که در بستر تاریخ، برنامه مش،با توجه آنچه گذشت

 دستخوش از یک طرفهاي ارزشیابی و بسیاري دیگر از عناصر   تدریس، شیوههاي اهداف، محتوا، روش
  داردیهای ها و تفاوت  درسی علوم در کشورهاي منتخب مشابهتهبرنام  و از طرف دیگرتغییراتی گردیده

کشورهاي منتخب  درسی آموزش علوم را در از برنامه عنصر محتوا  نکات برجستۀکه این مقاله سعی دارد
قابل ذکر است که کشورهاي .  نمایدمقایسه بررسی و پن، انگلستان، استرالیا، آمریکا و ایران ژاشامل

ترین  ز عمدها محتوا منتخب شامل، ژاپن، انگلستان، استرالیا، آمریکا و ایران، از یک طرف و عنصر
 عنصر  نکات برجستۀدر مجموع، هدف اصلی مقاله آن است که ، بنابراین.متغیرهاي این پژوهش است

ال کلی پژوهش ؤ س، این راستادر.  درسی آموزش علوم را در کشورهاي منتخب تعیین نمایدبرنامهاز محتوا 
  ؟ محتواي آموزش علوم در ایران و کشورهاي منتخب چیستۀنکات برجست :عبارت است از

   .اند زیر طرح و مورد بررسی قرار گرفتههاي  ؤال س،ال اصلیؤاین سپاسخ یابی به  دستبراي 
  چیست؟ ژاپن آموزش علوم در محتواي ۀنکات برجست -1
  چیست؟ انگلستان آموزش علوم در محتواي ۀبرجستنکات  -2
  چیست؟ استرالیاآموزش علوم در محتواي ۀبرجستنکات  -3

                                                
 .ر نشده است،  براي پایۀ چهارم برگزا1999آزمون تیمز در سال  -1
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 آموزش علوم در آمریکا چیست؟ محتواي ۀبرجستنکات  -4

 چیست؟ ایران آموزش علوم در محتواي ۀبرجستنکات  -5
 

  روش پژوهش
 از یک طرف و نیز 1 کیفی است که با روش تطبیقی به کمک الگوي بردي مطالعۀاین پژوهش یک

 2جواري و مقایسه  توصیف، تفسیر، هممرحلۀ 4  شاملالگو این . تحلیلی انجام شده است-روش توصیفی
برداري و با تدارك  ر اساس شواهد و اطالعات، یادداشتهاي تحقیق ب در مرحلۀ توصیف، پدیده. است
تفسیر، به وارسی و تحلیل مرحلۀ در . شود کافی براي بررسی و نقادي در مرحلۀ بعد آماده میهاي  یافته

بندي و  هجواري، به طبق  همدر مرحلۀ. پردازد گر در مرحلۀ اول توصیف نمود، می اطالعاتی که پژوهش
ها   شباهتقایسۀه براي ایجاد چارچوبی براي م قبل آماده شدرار دادن اطالعاتی که در دو مرحلۀکنار هم ق
 ئلۀ تحقیق با توجه به جزییات در زمینۀ مسدر مرحلۀ مقایسه، به بررسی و مقایسۀ. پردازد ها می و تفاوت

  ).1386آقازاده، (شود  یاالت تحقیق پرداخته مؤبه سدادن  پاسخ ها و ها و تفاوت شباهت
 .باشد ی آموزش علوم میکشورهاي جهان و اسناد و مدارك برنامه درس،  آماري در این پژوهشجامعۀ

 در .چهار کشور آمریکا، انگلستان، استرالیا ، ژاپن از یک طرف و ایران از طرف دیگر است آماري، نمونۀ
ویژه علوم و  هاي مختلف به  در دنیا در زمینهفوق تالش گردیده تا از کشورهاي مطرحانتخاب چهار کشور 

المللی مثل تیمز و از هر قاره یک کشور انتخاب  نهاي بی  همچنین کشورهاي موفق در آزمون،تکنولوژي
  . گیري از نوع هدفمند است نمونه روش رو، از این. گردد

 محتواي برنامه درسی کشورها دربارة اسناد و مدارك، ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش
 گردآوري اطالعات اعتبار و پایایی این ابزار همچون سایر ابزارهاي رایج براي. باشد آموزش علوم می

 بدین .یید متخصصان امر رسیده استحال اسناد و مدارك در هنگام ضرورت به تأمطرح نبوده، اما در عین 
 از نظرات اساتید دانشگاهی که آشنایی کافی با نظام آموزشی کشورهاي منتخب داشتند استفاده ،منظور

در نقد . قد بیرونی و درونی منابع پرداخته شد اعتبار اسناد و مدارك به ن، براي قضاوت دربارةهمچنین. شد
بیرونی، اصلی بودن مدرك مورد نظر قرار گرفت، و در ارزیابی درونی اهمیت و صحت محتواي مدرك 

اسناد و   هم ازبراي باال بردن اعتبار اسناد و مدارك در این پژوهش، سعی شد که. مورد قضاوت بود
ها و مجالت معتبر استفاده  ها، سایت کتاب ازفاده شود و هم  نهادهاي آموزشی کشور ها استمدارك رسمی

                                                
1- Beredy 
2- Description, Interpretation, Juxtaposition, Comparison  
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  . گردد
اطالعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از اسناد و مدارك موجود دربارة برنامه درسی آموزش علوم 

ها و سایر مراکز   مراجعه به کتابخانه)1: (دام صورت گرفت دو اق،بدین منظور. آوري شد کشورها جمع
المللی وزارت آموزش و  هاي علمی و بین  تألیف کتب درسی، دفتر همکاريدفترل  مثمرتبط

ژوهشگاه تعلیم و تربیت، پرورش،کمیسیون ملی یونسکو، مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران، پ
 اینترنت از مراکز معتبر در زمینۀ آموزش جستجو در) 2( ها؛ هاي علوم تربیتی دانشگاه هاي دانشکده کتابخانه

  و 1المللی آموزش علوم  بینستفاده از مجالت معتبر مانند مجلۀالمللی آموزش علوم، ا  بین مؤسسۀعلوم مثل
هاي معتبر همچون دانشگاه  و پرورش کشورهاي منتخب و دانشگاههاي وزارت آموزش  استفاده از سایت

  :هاي زیر براي جستجو استفاده شد از کلید واژه ،همچنین. ایالتی آریزوناي آمریکا
 Science education, Science education history, TIMSS and science education, 

به روش کیفی مورد تجزیه آموزش علوم کشورهاي منتخب،   محتواي ةآوري شده دربار   طالعات جمع ا
هـا و   در تجزیه و تحلیل اسناد، مـدارك و منـابع عـالوه بـر تفکـر و اسـتدالل، شـباهت       . و تحلیل قرار گرفت  

طـور   هبـار بـ   هاي مربوط به هر مرحلـه یـک   اظر بر مطالعات کیفی نتایج یافته    هاي ن   و روش  ها  هاي متن   تفاوت
تحلیـل ایـن اطالعـات    .  گرفـت بار در مجموع مورد بررسی، بحـث و تجزیـه و تحلیـل قـرار      جداگانه و یک  

  . انجام گردیده استجواري و مقایسه  توصیف، تفسیر، هم و در مراحلبردي الگوي مطابق

  
  ها  یافته

شـود کـه اهـداف برنامـه      دهـی و تـدوین مـی    کشورها طوري انتخاب، سـازمان    محتواي برنامه درسی در   
نماینـد محتـوا را طـوري انتخـاب،         کشورها بـر اسـاس اهـداف خـود سـعی مـی             ،بنابراین. درسی تحقق یابند  

 2چنـد آیزنـر   هـر . ته باشـد خوانی بین اهداف و محتوا وجود داش هی و تدوین نمایند که بیشترین هم      د سازمان
خوانی بین اهداف تعیین شده و محتواي تـدوین   هاي آموزشی عدم هم معتقد است یکی از نقاط ضعف نظام      

  ). 1994آیزنر، (شده است 
    چیست؟ ژاپنآموزش علوم در محتواي ۀنکات برجست: ال اول پژوهشؤس

در ایـن  . زیـادي دارد ران، اهمیـت  در ژاپن، ارتباط تنگاتنگ محتواي آموزشی با دنیـاي ملمـوس فراگیـ     
 کتاب درسی تـا حـدودي   شوند، ولی انتخاب و تهیۀ صورت متمرکز طراحی می     هاي درسی به    کشور، برنامه 

اب درسی توسـط بخـش   حداقل چهار تا شش کت  براي هر عنوان درسی در هر پایه      .از تنوع برخوردار است   
                                                

1- Science Education International 
2- Eisner  
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مناطق خـود   ان یا شهرستان متناسب با شرایطشود و شوراهاي آموزش و پرورش هر است خصوصی منتشر می 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـر    . کننـد  ی را انتخاب و به مدارس معرفی مـی    هاي تأیید شده یک    از میان کتاب  

  نفـر از اسـتادان مراکـز عـالی،     30 تـا  20تألیف کتاب درسی نظارت دارد و براي تألیف هر کتـاب درسـی            
   ).1994، 3 و مون بو شو2003، 2اوکانو، 2004، 1اودانل( گران شرکت دارند معلمان مدارس و پژوهش

 اي جهـت   صفحه است شامل اطالعات پایه50هاي درسی علوم ابتدایی که میانگین صفحات آنها    کتاب
هـاي عملـی و تنظـیم     و در انجـام فعالیـت  شـده  صـورت مـصور تهیـه     کمـک بـه فراگیـران بـوده و اغلـب بـه      

 105تقریبـاً  براي هـر سـال تحـصیلی     براي درس علوم ابتدایی .کنند هاي آموزشی، کمک زیادي می  فعالیت
  . ابتدایی در نظر گرفته شده استپایۀ براي هر) اي  دقیقه45(کالس ساعت 

هـاي درسـی دوره پیـشنهاد شـده را ارایـه       مطالبی بیش از آنچـه کـه در برنامـه         هاي درسی معموالً     کتاب
آمـوزش علـوم ابتـدایی    محتـواي  . نماینـد  ي را ارایه مـی یدکنند و فقط مطالب و اطالعات ضروري و کل    نمی

 شناسی هاي مختلف، مطالبی از  فیزیک، شیمی، زیست  مختلف با توجه به اهداف در حیطههاي ژاپن در پایه  
  ). 2004اودانل، (بر گرفته است  شناسی را در زمین و

  :    شش ساله عبارتند ازي در نظر گرفته شده براي این دورةمحتوا
اسـتفاده از  ) ب( ؛طبیعت و انس گـرفتن بـا آن  ) الف(  در مورد مباحثی شامل  اول و دوم ابتدایی؛    ۀیپا

) د( ؛اهمیـت حفـظ محـیط زیـست    ) ج( ؛هاي علمی در طول انجام مـشاهده و کـسب تجربـه          افکار و نگرش  
  .انجام تغییرات در مواد طبیعی بدون صدمه زدن به طبیعت

آزمـایش و  ) ب( ؛هـا   و شناسـایی آن گیاهان معـروف  )الف(  مورد مباحثی در  شامل سوم ابتدایی؛ پایۀ  
  . موجود در سطح زمین خواص مواد) د( ؛خواص آب و هوا) ج( ؛ها  رشد گیاهان و شناخت اجزا آنۀتجرب

) ب( ؛حرکـت، رشـد گیاهـان و محـیط زیـست     ) الـف (: شامل مبـاحثی در مـورد     چهارم ابتدایی؛ پایۀ  
 .  جریان آب در کره زمین باآشنایی) ج( ؛و هواتغییرات دیده شده در فلزات، آب 

تفـاوت  ) ب( ؛دهـی گیاهـان   تولید مثل، رشد و میـوه     ) الف( شامل مباحثی در مورد    پنجم ابتدایی؛ پایۀ  
  .تغییر آب و هوا) ج( ؛هاي حل شدن مواد در آب و نقش دما و مقدار ماده در فرایند انحالل بین روش

هـا در   نقش و جایگاه آب در بـدن و عملکـرد بـرگ    ) الف( ر مورد شامل مباحثی د   ششم ابتدایی؛ پایۀ  
سـایت   (هـا  هـا و حرکـت آن   ویژگـی سـتاره  ) ج( ؛هـاي آبـی   خواص و تغییـرات محلـول    )ب( ؛رشد گیاهان 

                                                
1- O’Donnell  
2- Okano  
3- Monbusho  
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   ).2003، اوکانو، 2004 ، اودانل، 2004، 1یر ، می2009رت آموزش و پرورش ژاپن، وزا
شـباهت   راهنمایی ایران است،  معادل دورة که تقریباً  2ن ژاپ دورة اول متوسطۀ  محتواي آموزش علوم در     

و تنیـده   صـورت درهـم   هاي درسی علوم این دوره نیز بـه    کتاب). 2003اوکانو،  ( ابتدایی دارد    زیادي با دورة  
 ایـن  . داردهـا را   ایـن کتـاب   آموزش و پرورش نقش نظارت بر تهیۀ    شوند و  توسط بخش خصوصی تهیه می    

هـاي   هاي رنگی جهـت بیـان مفـاهیم علمـی و انجـام فعالیـت       اي از نمودارها و شکل     طور گسترده   ها به   کتاب
در ایـن  .  صـفحه اسـت  135هاي درسـی راهنمـایی    میانگین تعداد صفحات کتاب. کنند آموزشی استفاده می 

ش علـوم در نظـر   بـراي یـک سـال تحـصیلی جهـت آمـوز      ) اي  دقیقه50( کالس ساعت 105ز تعداد   دوره نی 
  ).2004یر،  می(گرفته شده است 

  : ریز محتواي در نظر گرفته شده براي این دوره سه ساله عبارتنداز ،طور خالصه هب
زنـدگی   )ج( ؛هـاي فیزیکـی   پدیده) ب( ؛ها مواد و تغییرات آن  )الف( مباحثی در مورد   شامل :اولپایۀ  

   شمسیزمین و منظومۀ) د( ؛گیاهان و تنوع گیاهی
 ؛جریان الکتریکـی ) ب( ؛ها ها و مولکول تغییرات شیمیایی، اتم )الف (مباحثی در مورد   شامل : دوم پایۀ

   ها آب و هوا و تغییرات آن) د( ؛ها زندگی حیوانات و تنوع آن) ج(
ارتباط ) ج( ؛حرکت و انرژي) ب( ؛ها تغییرات شیمیایی و یون   )الف( مباحثی در مورد    شامل :سومپایۀ  

، 2009رت آموزش و پرورش ژاپن، سایت وزا(  سطح زمین  تغییرات دیده شده در   ) د( ؛بین موجودات زنده  
  ).2003، اوکانو، 2004 ، اودانل، 2004یر،  می

  
   ن چیست؟ انگلستاآموزش علوم در محتواي ۀنکات برجست: ال دوم پژوهشؤس

شـش   .تنظیم شـده اسـت  ) معادل مقاطع تحصیلی (3 کلیديعلوم در انگلستان براي چهار مرحلۀ   آموزش  
 مشهور اسـت  "نوسالی" یا 4" کودکیمرحلۀ"مرحلۀ اول  به .  مرحلۀ کلیدي است2یی شامل سال دورة ابتدا 
 و ،شود  نامیده می5"خرد سالی" مرحلۀ دوم که مرحلۀ.  سال است6 و   5هاي سنی     آموزان رده   و شامل دانش  

. اسـت مدارس متوسـطه نیـز شـامل دو مرحلـۀ کلیـدي      .  ساله است11 تا 7هاي سنی    آموزان رده   شامل دانش 
 سـال  14 تـا  12هـاي سـنی     ردهآمـوزان   سال اول متوسطه است و بـراي دانـش   کلیدي سوم، شامل سه   مرحلۀ

                                                
1- Mayer  
2- Lower secondary education = middle school education (chugakko)  
3- General Certificate of  Secondary Education (Key Stage 1-4) 
4- Infant stage  
5- Junior stage  



  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره  مشهد                                          سیانشگاه فردوشناسی د مطالعات تربیتی و روان   246

 

سـایت وزارت آمـوزش و   (و آموزش آن اجبـاري اسـت    بوده    راهنمایی ایران  ةمعادل دور این مرحله   . است
  ).2003  و اوکانو ، 2004 ، اودانل ، 2009پرورش انگلستان، 

 اصـلی اسـت کـه    نگلستان، براي چهار مرحلۀ کلیدي و مشتمل بـر چهـار حیطـۀ         ش علوم ا  آموزمحتواي  
 ؛ مباحثی در مورد روند زندگی و موجـودات زنـده  )2( گري علمی؛   مباحثی در مورد کاوش   ) 1(: عبارتند از 

در ). 2003اوکـانو ،  ( مباحثی در مورد فراینـدهاي فیزیکـی   )4(ها و   مباحثی در مورد مواد و خواص آن       )3(
هـاي    حیطـه در. گري علمی تأکید زیادي شده اسـت  ي برنامه درسی آموزش علوم انگلستان بر کاوش  محتوا

رتباطـات،   اهـا مطـالبی دربـارة    ها نیز مورد استفاده قرار گرفته و در کنـار آن     آورانه آن  چهارگانه، کاربرد فن  
  ). 2004اودانل ، (شود  هاي علوم نیز  دیده می سالمتی و ایمنی در کتاب

 آماده کـردن کودکـان     مباحثی در مورد   )1(:  عبارتند از  آموزش علوم انگلستان   اي پیشنهادي براي  محتو
 ؛مطالعـه طبیعـت، مـواد و دنیـاي فیزیکـی       ) الف(  شامل مطالبی در مورد    براي رشد معنوي، ذهنی و فرهنگی     

مـشکالت  درك ) ج( ؛سـازي و اسـتدالل   آوري اطالعـات، فرضـیه    انجام مشاهده، جمع یادگیري نحوة ) ب(
هـاي   هـاي گروهـی و پـی بـردن بـه اهمیـت فعالیـت        هـا، و انجـام فعالیـت    اجتماعی و نقـش علـم در حـل آن    

 )2( ؛وري در زنـدگی آ  یادگیري علم و استفاده از آن در زندگی، نقش و اهمیـت علـم و فـن    )د( ؛مشارکتی
 برقـراري ارتبـاط؛  ) الـف ( شـامل مطـالبی در مـورد   هـاي کلیـدي در علـم        یادگیري مهارت  مباحثی در مورد  

 )3( ؛ حـل مـسئله    )و( ؛خـود ارزشـیابی   ) ه( ؛کـار گروهـی    )د( ؛آوري اطالعـات    فـن  )ج( ؛کاربرد اعداد )ب(
 ؛مهـارت فکـر کـردن   ) الف( شامل مطالبی در موردهاي برنامه درسی     یادگیري سایر حیطه   مباحثی در مورد  

دار  یابی به یـک رشـد پایـدار و دامنـه     ت آموزش براي دس)د( ؛ فعالیتیادگیري بر پایۀ  ) ج( ؛انجام کار ) ب(
ــستان،  ( ــین). 2003  و اوکــانو ، 2004 ، اودانــل ، 2009ســایت وزارت آمــوزش و پــرورش انگل   در،همچن

ده و معلمـان  هاي عملـی تأکیـد شـ    بیشتر به رشد مهارتگانه کلیدي  چهار   هاي مرحله درسی    برنامه محتواي
، اوکـانو (تر تبـدیل نماینـد    هاي قابل لمس هاي عملی و آموزش هاي درسی را به فعالیت     باید بتوانند، موضوع  

   ).2004اودانل، ، 2003
  

    )3و 2و 1مراحل کلیدي  ( آموزش عمومی انگلستانبرنامه درسی علوم درمحتواي 
 روند زندگی و موجـودات زنـده، مـواد و    گري علمی،  کاوشهاي مرتبط با در این مراحل کلیدي بحث   

   .شوند ارائه میهاي مختلف   پایهي فیزیکی درخواص آنها و فرایندها
   . هاي قابل توسعه  مهارت)2( ها و شواهد؛  ایده بررسی)1( شامل مطالبی در مورد؛ گري علمی کاوش
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  انـسان و سـایر     )2( ؛ جریـان زنـدگی    )1(شـامل مطـالبی در مـورد        ؛  روند زندگی و موجودات زنـده     
  . موجودات زنده در محیط اطراف)5( ؛بندي طبقه و ، تنوع تشخیص)4(  گیاهان سبز)3( ؛موجودات

 جداسـازي  )3( ؛ تغییر دادن مواد)2( ؛بندي مواد طبقه) 1(شامل مطالبی در مورد   ؛  ها مواد و خواص آن   
  .مخلوط

 )4( نـور و صـدا؛  ) 3( ؛ نیرو و حرکـت  )2( ؛ الکتریسیته )1( شامل مطالبی در مورد   ؛  فرایندهاي فیزیکی 
  ).2003  و اوکانو ، 2004، اودانل ، 2009ارت آموزش و پرورش انگلستان، سایت وز( زمین و اطراف آن

  
    چیست؟ استرالیاآموزش علوم در محتواي ۀنکات برجست:  پژوهش سومالسؤ

 مواد درسـی   ابتداییدر دورة). 2004اودانل، (ستان است نظام آموزشی استرالیا مشابه نظام آموزشی انگل   
ایالت متفاوت است؛ اما طبـق مـصوبۀ شـوراي وزیـران آمـوزش و پـرورش،          ها در هر    آن مدت زمان ارائۀ   و

کـشور گنجانـده    تمـام   درسـی ابتـدایی در   در برنامه  مادة درسی  8آموزي و امور جوانان، باید       اشتغال، حرفه 
وري، ورزش، بهداشـت  آ تجربی، تعلیمات اجتماعی، هنر، فنانگلیسی، ریاضیات، علوم : شود که عبارتند از  

  ). 2004، اودانل، NRSA1 ،2006(اي خارجی ه و زبان

چارچوب از شش این . تنیده است  تلفیقی و درهم چارچوببرنامه درسی آموزش علوم در استرالیا یک  
) 4( ؛ جهـان فیزیکـی  )3( ؛ جهـان مـاده  )2( ؛جهان زنده )1( مباحثی در مورد   . محتوا تشکیل شده است    زمینۀ
 تشخیص ماهیـت علـوم و ارتبـاط    )6( و   هاي علمی  ها و نگرش    ارت مه توسعۀ) 5( ؛ زمین و ماوراي آن    سیارة

کـه زمینـۀ پـنجم مـاهیتی      دارد، در حـالی  محتوایی علوم توجـه  چهار زمینۀ اول بیشتر به جنبۀ    . وريآ  آن با فن  
را در پیـشرفت و   خواهـد رابطـۀ علـوم و نقـش آن     روشی دارد و زمینۀ ششم رویکردي جدید اسـت کـه مـی      

 8هاي مختلـف دورة   این ساختار و ترکیب، در پایه. هدنیاي معاصر مورد مطالعه قرار دوري در د آ   فن توسعۀ
آمـوزش و پـرورش    وزارت سایت(هاي درسی علوم کامالً حفظ شده است         سالۀ آموزش عمومی در برنامه    

   ).2004، اودانل، NRSA ،2006 ، 2009استرالیا، 
شـرایطی را بـه وجـود مـی     ، دنبال مـی شـود    هادر تمام پایه که شش زمینه اصلی محتواي آموزش علوم     

و آنهـا را بـه    نمـوده  آورد که دانش آموزان طی آن مهارتهاي اساسی تفکر و یـادگیري را تمـرین و تکـرار          
بـسیار   فراگیـر  در ضمن محتوا طوري تدوین یافته که. موقعیتهاي مختلف زندگی تعمیم دهند     و   موارد مشابه 

او  روهـی و مـشارکتی بـه تـدریج روح دموکراسـی و مـسئولیت جمعـی در       انجام فعالیتهاي گ فعال است و با 

                                                
1- National Report on Schooling in Australia (NRSA)  
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  ).NRSA  ،2006 و2009سایت وزارت آموزش و پرورش استرالیا، (گسترش می یابد 
ویژگی دیگر محتواي آموزش علوم در استرالیا  قابلیت انعطاف پذیري و سـهولت اسـتفاده از آن اسـت         

برنامه را بـه پـیش    فراگیران ت و محدودیتهاي محلی و خصوصیاتبا توجه به امکاناها اجازه دارند  معلمکه  
  سـایر قابلیت انعطاف بیش از حدي که براي این برنامه در نظر گرفته شده اسـت، اسـتفاده از آن را در     . دنببر

در ضمن با توجه بـه    ).2004، اودانل، NRSA ،2006(با اندکی تغییر ممکن می سازد  نظام هاي آموزشی
این که محتواي آموزش علوم در استرالیا تقریبا بطور کامل از انگلستان اقتباس شده به دلیـل عـدم تکـرار از            

  . خودداري می شود ریز محتواآوردن مجدد
  

  چیست؟ آمریکا آموزش علوم در محتواي ۀنکات برجست: پژوهش چهارم الؤس
در . تــدوین و اجــراي اســتانداردهاي آموزشــی اســت گــام در امــر  آمریکــا از جملــه کــشورهاي پــیش 

را  آمـوز بایـد آن   شود کـه یـک دانـش    ی به مطالب و مفاهیمی پرداخته می      استانداردهاي محتواي برنامه درس   
کـار   ههاي خود را در علوم طبیعی و زندگی روزمره ب  اتمام دورة تحصیل بتواند آموختهیادگرفته، بفهمد و با   

و  جدیـد  هـاي  آوري  فـن ،گردد و همچنین هاي علمی اشاره می    ه جدیدترین حیطه  در محتواي درسی ب   . بندد
  ). 2004اودانل، (گردد  ها نیز در محتوا معرفی می کاربرد آن

 یـک شـکل   )1(: کـه عبارتنـد از  انـد    ت محور در نظر گرفتـه شـده       استانداردهاي محتواي درسی در هش    
هـاي   گـري در فراینـدها و پدیـده     ترویج دیـد کـاوش     )2( ؛کردن محتوا و فرآیندهاي آموخته شده در علوم       

 آمــوزش )5( ؛ آمـوزش علــوم زیــستی )4( ؛)شــامل فیزیــک و شــیمی( آمــوزش علــوم فیزیکـی  )3( ؛علمـی 
 ؛ تعیین جایگاه علـم در روابـط شخـصی و اجتمـاعی    )7( ؛آوري  آموزش علوم و فن)6( ؛شناسی و فضا  زمین

  ).NRC1 ، 1996 و  2009ت آموزش و پرورش آمریکا، سایت وزار(آشنایی با تاریخ و طبیعت علم ) 8(
 محتـوایی توجـه نمـوده کـه عبارتنـد از مبـاحثی در        چارچوب استانداردها به چهار حیطۀ درسی و  برنامه

) ب( ؛هـا  مواد اولیه، ساختار، خـواص و کـاربرد آن  ) الف( طبیعی و پردازش شده شامل      مواد اولیۀ ) 1(مورد  
نیـرو و  ) ج( ؛نـور و صـدا  ) ب( ؛الکتریـسیته و مغنـاطیس  ) الـف (مـادي شـامل    جهان  )2( ؛واکنش و تغییرات  

 حیـات و گـذران   )4( ؛مکـان مـا در فـضا   ) ب( ؛تغییرات زمین) الف( زمین و اطراف آن شامل    )3( ؛حرکت
 زیـستی و  هـاي  دگرگـونی ) ج( ؛سـاختار و وظـایف  ) ب( ؛زندگی کـردن بـا یکـدیگر     ) الف(زندگی شامل   

اي پیچیـده   صـورت فزاینـده   هـا بـه     گسترش یافته و موضوع     مختلف هاي ها در پایه   ههر یک از حیط   . تغییرات

                                                
1- National Research Council (NRC)  
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ها ممکـن اسـت دو    هر یک از حیطه.  حیطه مربوط گرددیک موضوع ممکن است به یک یا دو       . گردند می
ایج یـادگیري  هـا، بـا یـک یـا تعـدادي نتـ       هـا در پایـه   زیـر حیطـه  هر یک از . گیرد بر یا چند زیر حیطه را در     

شناسـی   شناسی و زیـست  هاي سنتی شیمی، فیزیک، زمین ها از حوزه    این حیطه  .شود مشخص می ) اندارداست(
 و  2009سایت وزارت آمـوزش و پـرورش آمریکـا،    ( باشند ها شامل مفاهیم کلی می اخذ گردیده و همۀ آن 

NRC ، 1996.(  
  :  در ادامه آمده استها ها و زیر حیطه به مفاهیم و مباحث حیطه با توجه محتواي آموزش علومریز 

   طبیعی و پردازش شدهمباحثی در مورد مواد اولیۀ  -1
  .واکنش و تغییرات) ب( ؛ها ساختار، خواص و کاربرد آن: مواد اولیه) الف( شامل مطالبی در مورد

  جهان ماديمباحثی در مورد  -2
  .نیرو و حرکت) ج( ؛نور و صدا )ب( ؛الکتریسیته و مغناطیس) الف(شامل مطالبی در مورد 

  زمین و پیرامون آنمباحثی در مورد  -3
  .مکان ما در فضا) ب( ؛تغییرات زمین) الف(شامل مطالبی در مورد 

  حیات و گذران زندگیمباحثی در مورد  -4
) ج(؛ ساختار و وظایف موجـودات زنـده   ) ب( ؛زندگی کردن با یکدیگر   ) الف(شامل مطالبی در مورد     

   ).NRC ، 1996 و  2009سایت وزارت آموزش و پرورش آمریکا، ( اتهاي زیستی و تغییر دگرگونی
  
   چیست؟ ایران آموزش علوم در محتواي ۀنکات برجست:  پژوهش پنجمالؤس

 قـرار   دانـشی، مهـارتی و نگرشـی   سه حیطۀ محتوایی آموزش عمومی ایران، در برنامه درسی علوم دورة  
ي یـادگیري  هاي یادگیري مورد نیاز بـرا  ۀ مهارتی به مهارتحیط. ها اشاره دارد  حیطۀ دانشی به دانستنی  .دارد

ي همچون کنجکـاوي،   نگرشی به باورها و اعتقادات در مورد علوم  و نیز به موارددانش اشاره دارد و حیطۀ   
 هـاي چهارگانـۀ   وري در زمینـه هـاي ضـر   کـسب دانـستنی   . پذیري و عدم تعصب اشاره دارد      پشتکار، انعطاف 

ل شـدن بـه   هاي ضروري جهت تبدی   ضروري مثل روش یادگیري و کسب نگرش      هاي   علوم، کسب مهارت  
تنیده و در چهار  صورت درهم ة ابتدایی، محتواي دانشی بهدر دور. ها است یک شهروند مطلوب از جملۀ آن  

لیف کتب ریزي و تأ دفتر برنامه(شود  ائه میاربهداشت علوم  و زمین علومفیزیکی،  زیستی، علوم    علوم   زمینۀ
  :است آمده به تفکیک پایه در ادامه و موضوعات ها ریز محتواي هر یک از زمینه). 1386، درسی

هـاي   راه) ب( ؛هـاي حـسی   انـدام  )الـف (: بهداشـت علوم  )1( مطالبی در مورد شامل ؛ اول ابتداییپایۀ
د فوای) د( ؛غذا خوردن انواع )ج( ؛هاي حرکت هدف) ب( ؛حرکت )الف( :ی زیست علوم)2( ؛حفظ سالمتی 
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گرمـا، منـابع گرمـایی و اثـرات          )الـف ( :یفیزیکـ علـوم   ) 3( ؛گیاهان فواید) و( ؛هاي گیاه  اندام) ه( ؛جانوران
 )4( ؛ آنربـا و کاربردهـاي   ربـایی، انـواع آهـن     خاصیت آهن)ج( ؛سکون و حرکت، اصطکاك   )ب( ؛گرما
جـنس سـطح    ) د( ؛جـویی  آبـی و صـرفه      کم )ج( ؛مصارف آب ) ب( ؛ منابع آب در زمین    )الف( :زمین علوم
  .مواد مختلف مخلوط خاك و) و( ؛ها سنگ خواص و مصارف گوناگون) ه( ؛زمین

هـاي   روش) ب( ؛ رشد طبیعی بدن  )الف( :بهداشتعلوم   )1(د  طالبی در مور  شامل م  پایۀ دوم ابتدایی؛  
) ج( ؛انـه پیدایش میـوه و د     )ب( ؛ها انواع گل  )الف( :علوم زیستی ) 2( جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا؛     

هـاي جـانوران و    زیـستگاه ) و( ؛شـرایط رویـش دانـه   ) ه( ؛هـا   آنهـاي دانـه و وظیفـۀ      قـسمت ) د( ؛ میوه وظیفۀ
 ؛هـاي مـاده    حالت)الف( :علوم فیزیکی) 3( ؛هاي جانوران پوشش) ح( ؛ساز محیط عوامل آلوده ) ز( ؛گیاهان

ارتعـاش و صـدا، انـواع    ) ه( ؛ نیـرو )د( ؛ نور، اثرات نـور و تـشکیل سـایه     چشمۀ) ج( ؛ ماده حجم و جرم  ) ب(
) ج( ؛نیـاز جانـداران بـه هـوا      ) ب(؛   هـواي اطـراف زمـین      )الـف ( :علـوم زمـین   ) 4( ؛صداها و انتـشار صـوت     

نقـش  ) و( ؛عوامـل تغییـر سـطح زمـین    ) ه( ؛و  بـاد  ایجاد هـواي گـرم و سـرد    ) د( ؛جلوگیري از آلودگی هوا   
  .پوشش گیاهی در جلوگیري از فرسایش خاك

دسـتگاه  ) ب( ؛استخوان و ماهیچه  ) الف( :علوم بهداشت ) 1 (مطالبی در مورد  شامل  بتدایی؛  پایۀ سوم ا  
 ؛ زنـدگی در جـانوران و گیاهـان         دورة )الف( :علوم زیستی  )2( ؛هاي اصلی غذاها   انواع گروه ) ج( ؛گوارش

خـصات  مش) و( ؛انـواع گیاهـان  ) ه( ؛داران مشخـصات مهـره  ) د( ؛حرکـت  انواع )ج( ؛انواع غذا خوردن ) ب(
 تغییـر حـاالت   )الف( :علوم فیزیکی) 3(گیاهان مخروط دار؛ ) ز( ؛گیاهان دانه یک قسمتی و دانه دو قسمتی 

 :زمـین  علـوم ) 4( ؛هـا و انـواع انـرژي    صـورت ) ه( ؛ آن منابع اصلی انـرژي و کـاربرد      ) ج( ؛انرژي )ب( ؛مواد
 آب در اسـتفادة ) ج( ؛امیدنیمنـابع آب و خـصوصیات آب آشـ   ) ب( ؛تغییر دائمی فشار و دماي هـوا     )الف(

 و  هـاي اسـتفاده    راه )و( ؛هـا  شکل، اندازه، شوري و دماي اقیـانوس      ) ه( ؛تشکیل ابرها و بارندگی   ) د( ؛صنعت
  . آب دریاهامنابع آلوده کنندة

) ب( ؛دسـتگاه گـردش خـون     ) الـف ( :علوم بهداشـت  ) 1(مطالبی در مورد    شامل  پایۀ چهارم ابتدایی؛    
نحـوة  ) ج( ؛گیاهـان  غذاسـازي ) ب( ؛آزمـایش رویانـدن نهـال   ) الف( :علوم زیستی  )2( ؛تنفس )ج( ؛ها کلیه

ــرگ  ــا ب ــشه ت ــان  راه) د( ؛رســیدن آب از ری ــاهی ) ه( ؛هــاي حفاظــت از گیاه ) و( ؛اهمیــت محــصوالت گی
 عنصر  ، ساختمان مولکولی و اتمی    )الف( :علوم فیزیکی  )3( ؛ تقسیم سلول  ساختمان و نحوة  ) ز( ؛مهرگان بی

جریـان الکتریـسیته و     ) د( ؛هـاي تخـت و خمیـده       بازتابش نور، آینـه   ) ج( ؛مخلوط و محلول  ) ب( ؛و ترکیب 
ز سـاخت آهنربـاي   طـر ) و( ؛یـابی  هاي آهنربا و جهـت    قطب) ه( ؛اثرات آن، مدار الکتریکی، رسانا و نارسانا      
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ساختمان ) ج( ؛ها سنگ کاربرد )ب( ؛ها چگونگی تشکیل سنگ) الف( :علوم زمین )4( دائمی و الکتریکی؛
مـاه و  ) ز( ؛شکل و حرکات زمین ) و( ؛ها علت زمین لرزه  ) ه( ؛چگونگی فعالیت آتشفشان  ) د( ؛درونی زمین 

  . شمسیسیارات منظومۀ
) ج( ؛هـا  هورمون) ب( ؛دستگاه عصبی ) الف( :بهداشت) 1( بی در مورد  مطال شاملپایۀ پنجم ابتدایی؛    

؛ گـل ) ب( ؛جنـسی  تولید مثـل جنـسی و غیر       )الف(:  زیستی علوم )2( ؛زا عوامل بیماري ) د( ؛هاي حسی  اندام
) ز( ؛تولیـد کننـده و مـصرف کننـده    ) و( ؛مراقبـت از فرزنـدان    ) ه( ؛هـا  تولید مثل جنسی مـاهی    ) د( ؛دانه) ج(

منـابع جبـران شـدنی و جبـران     ) ي( ؛منـابع طبیعـی زنـده و غیرزنـده     )ط( ؛محیط زیست) ح( ؛ غذایی زنجیرة
) ب( ؛تغییرات فیزیکی و شیمیایی   ) الف(: علوم فیزیکی  )3( ؛آغازیان)ل( ؛حیطسازي م   آلوده )ك( ؛نشدنی

) الـف ( :علوم زمین )4( ؛ها  آنها و منابع تأمین نیروي     ماشین) ج(؛  ها منشور و عدسی    نور و  ۀتجزی و   شکست
 ياجـزا ) د( ؛تـشکیل و خـصوصیات خـاك      ) ج( ؛هـا  ها و کـاربرد آن     رهتشکیل سنگوا ) ب( ؛تحوالت زمین 

  محـیط زیـست  عوامل انسانی نابود کننـدة ) ز( ؛منابع معدنی) و( ؛مواد مورد نیاز جانداران و انسان  ) ه( ؛خاك
  ).1386لیف کتب درسی، ریزي و تأ دفتر برنامه(

  
    راهنماییدورة محتواي آموزش علوم

.  اسـت ه آمـد  دانشی، مهـارتی و نگرشـی  ۀ ابتدایی در سه حیطةدور راهنمایی نیز محتوا مشابه با    ةدر دور 
 مبـاحثی در مـورد  . انـد  هاي علوم آورده شـده  در محتواي این دوره تمام مباحث تحت چهار عنوان در کتاب 

  کـه ایـن مباحـث  .  زمین زیستگاه ما)4( ؛ دنیاي زنده)3(نیرو، انرژي و حرکت؛ ) 2( ؛ ماده و تغییرات آن )1(
 از کمیت و کیفیت بـاالتري برخـوردار    ابتدایی است امادورة تکمیل مباحث  در صورت تلفیقی ارایه شده    به

» زنـدگی در جهـان امـروز   «قـسمتی تحـت عنـوان      ها    در کتاب  یک از مباحث   در انتهاي هر  ،  همچنین. است
 سـالم مانـدن، جمعیـت، اعتیـاد، صـنعت، انقـالب       :اسـت موضـوعات   که مطالبی مانند این     ه است آورده شد 

حران انرژي، نگاهی به گذشـته،   هاي زیست محیطی، ب    ات، کاربرد مواد، بازیافت، بحران    الکترونیک، ارتباط 
 بیـان   دانـشی، مهـارتی و نگرشـی    ریز ایـن محتواهـا بـه تفکیـک سـه حیطـه             ،در ادامه ... . انداز آینده و   چشم

  . شود می
هـاي   ر زمینـه   قـوانین اصـلی و ضـروري علـوم د          )1( مبـاحثی در مـورد    شـامل    ؛ دانـشی  محتواي حیطۀ 

 )4( ؛ علـم اندازي به آینده و گذشـتۀ   چشم)3( ؛ربردهاي مهم علم در زندگی کا )2( ؛ تجربی  علوم ۀچهارگان
  ...  .هاي طبیعی و رژي، موجودات زنده، زمین و پدیدهان مفاهیم اصلی علوم همچون ماده،
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 برخـورد  درتفکـر   )2( ؛ مسئله تشخیص و شناسایی)1(مباحثی در مورد  شامل  ؛   مهارتی محتواي حیطۀ 
 بیان  )5( ؛حدس و تخمینبا  بینی نتایج پیش) 4( ؛موضوعتجزیه و تحلیل علمی  )3( ؛لراه ح  و ارائۀ با مسئله 
کشف یا مـشارکت فعـال    )7( ؛ها و تفسیر آن ... با آمار و ارقام و نمودار و  آشنایی   )6( ؛مقصود خود درست  
  .ها در آزمایش کنترل متغیرها  و  علمی وهاي تفکر منطقی کارگیري مهارت هب  )8( ؛مفاهیم علمی در تبین

  .ها هستند ه ابزارهاي براي یادگیري دانستنیهاي یادگیري علوم هستند ک این موارد در واقع مهارت
کاربردهاي  یافتن  )3( ؛ناظم نظم و    )2( کنجکاوي؛ )1( حثی در مورد  مبا شامل ؛ نگرشی حیطۀمحتواي  

 بهینـه از  جـویی، اسـتفادة   صرفه )5( ؛ها هرسان و هاي علمی تماشاي فیلم و ها  مطالعۀ نشریه عالقه به )4( ؛علمی
بـه  توجـه   )7( ؛هـاي ذوقـی، هنـري و مهـارتی     به انجام فعالیـت  عالقه  )6( ؛امکانات، هدر ندادن وقت و منابع     

  ).1386لیف کتب درسی، ریزي و تأ دفتر برنامه(زیست  محیط و عمومی و بهداشت فردي
  

  گیري بحث و نتیجه
 آمـوزش علـوم   ۀنیشی پیبررس .شود دست آوردن علم را نیز شامل می    ه راه ب  ،آموزش علوم عالوه بر علم    

 شی، گـرا ی دانش علمـ يریادگ به ی در آموزش علوم،   ی درس يها  برنامه شتری، ب 1960 ۀ تا قبل از ده    دانشان د 
 ت،یـ د بر ماهی جدی درسيها  آموزش علوم، برنامهۀنی در زم1960 ۀ شده در دهجادی با تحوالت ا   ، اما داشتند
 درسـی آمـوزش   هبرنامـ   برايتدریج ه ب. تمرکز داشتندی پژوهش علمندی بر فرآزی و وحدت علوم و ن     ساختار

هـاي   هاي تـدریس و شـیوه   ها، محتوا، روش  که حداقل شامل هدف    در نظر گرفته شد      اي علمی   حوزه ،علوم
   .باشد ارزشیابی از علوم می

اشتغال داشـتند، انتخـاب و   یا تدریس علوم  محتوا توسط دانشمندان و متخصصانی که به تحقیق     ،در ابتدا 
امـا در حـال   .  علـوم حـاکم بـود   هـاي   کتـاب  روش موضوع محوري بر محتـواي گرفت؛ ها قرار می در کتاب 
. عدي را تـسهیل نمایـد   تکنولوژیک چند ب-شود که دستیابی به سواد علمی   محتوا طوري انتخاب می   حاضر،  

هاي مناسب  دهی فرصت  جامعه را از طریق گزینش و سازمان  هاي هاي اجتماعی و آرمان    ها، مسئولیت  ارزش
  .روش علمی را به فراگیران آموزش دهد و یادگیري به فراگیران منتقل نماید

له ئهـاي حـل مـس    هاي تحقیق مانند مشاهده، مهارت ها و فعالیت  مهارتة محتوا در برگیرند  ،در این راستا  
 ها در تمام علوم مـشترك  این مهارت.  صدر استۀشتن سعمانند دا هاي علمی    له و نگرش  ئمانند تشخیص مس  

 جعفـري،  (شـود  یگـر علـوم، اصـلی الزامـی محـسوب  مـی      تنیدگی مفاهیم علوم تجربی بـا د  و لذا درهمبوده  
1388(. 
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 ۀهـاي چهارگانـ   زمینـه  در کشورهاي مورد مطالعه محتواي انتخابی حول    با مقایسۀ نتایج مشخص شد که     
 ، محتـوا در سـه حیطـۀ   عـالوه  بـه . شناسی اسـت   و زمین   و بهداشت  شناسی زیست شامل فیزیک، شیمی،     علوم

هارتی و نگرشی  مچند در زمینۀ میزان و نوع پرداختن به حیطۀ      هر ؛اند دانشی، مهارتی و نگرشی تدوین یافته     
  . ما و دیگر کشورها وجود دارداي بین کشور تفاوت قابل مالحظه

 آمـوزان ایرانـی در مجموعـۀ     که دانـش  نشان داد  2003تیمز در سال     میدانی   مطالعۀ نتایج   ،عنوان شاهد  به
 قـرار دارنـد، امـا در    ییخاطرسپردن و فهمیدن، در سطح نـسبتاً بـاال   ، از نظر به پرسش آزمون عملکردي   286

هاي علمی  کارگیري ابزار و روش هها، حل مسئله و ب ها، تجزیه و تحلیل داده یههایی چون ساختن نظر   مهارت
 ).2004مـارتین و همکـاران،    ( در سطح بسیار پایینی قـرار دارنـد   زیست، طبیعت و محیط     قیق دربارة  یا تح  و

 کـسب سـواد علمـی     مبـاحثی در مـورد  . جدید علـوم سـعی داشـته کـه ایـن فاصـله را کـم نمایـد              البته برنامۀ 
ین  کـه در بـ   محتـوا اسـت  ترین نکات برجـستۀ  ، عمدهله، تفکر و مباحثی در مورد طبیعت  آورانه، حل مسئ    فن

  . باشد کشورهاي مورد مطالعه مشترك می
 آمـوزش علـوم در بـین     محتـواي اي را بـین  هـاي قابـل مالحظـه     شـباهت  دست آمده،  هنتایج ب در مجموع   

یـا برنامـه   اسناد مکتوب برنامـه درسـی    ها بیشتر در شباهت این  .دهد کشورهاي مورد مطالعه و ایران نشان می      
  .باشد درسی قصد شده موجود می

ریزي کتـب   دفتر برنامه ریزي و تألیف و برنامه(اذعان خود ریزان درسی با توجه به      در این قسمت برنامه   
وري را بررسی آ هاي درسی آموزش علوم تعداد زیادي از کشورها پیشرو در علم و فن برنامه) 1386درسی، 
تـر   در برخـی مـوارد محتـوا کامـل    تـی  اند و لذا طبیعی است که ح نسبت به تدوین محتوا اقدام نموده نموده و   

 مـورد  هاي کـشور مـا بـا کـشور     آموزش علوماي بین  قابل مالحظهۀهر چند در عمل فاصل . باشد شده تدوین
ر برنامـه  را ناشی از اجراي برنامه درسی دانست کـه د  مل دارد و شاید بتوان آنأوجود دارد که جاي تمطالعه  

  .دهد ن می نشا خود راآموزان درسی کسب شده توسط دانش
 تـا  1995 ( سـال 12  تیمز طیمطالعات وضعیت ایران در. شود این موضوع به مواردي اشاره می     یید  در تأ 

 تر اسـت  المللی پایین نی در تمام موارد از میانگین بینآموزان ایرا  میانگین نمرات دانش  دهد    نشان می  ،)2007
بخـش نیـست     رضـایت ایی و سوم راهنمایی، اصالًهاي چهارم ابتد  در درس علوم در پایه نیزهاي ایران رتبهو  
 در معتقـد اسـت کـه   ) 1380(، احمـدي   از طرف دیگـر ).1387 ،المللی تیمز و پرلز   مرکز ملی مطالعات بین   (

 علـوم بـر آن   ۀهاي اساسی که رویکرد جدید برنامـ   فلسفه و فرض   اهداف، برخی موارد هنوز معلمان علوم با     
اندرکان به دالیلی همچـون   جا عدم آشنایی معلمان و سایر دست   در این  .د ندارن  را مبتنی است، آشنایی الزم   
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مربوط شود که جا ... افزاري و   افزاري و سخت    اهم نبودن امکانات و تجهیزات نرم     هاي نامناسب، فر   آموزش
  . جویی در این زمینه باشند ریزان به فکر چاره دارد برنامه

 ضـمن خـدمت نتوانـسته    يهـا  دوره و  معلـم تیـ ا و مراکـز ترب    هـ   دانشگاه ی درس يها برنامهدر این راستا،    
 ةدربـار  سنتی  آموزشیها، اغلب شامل نوع   برنامه نیا. کند جادی آموزش علوم ا   يها  در روش  یتحول اساس 

 بـا توجـه  بـه ضـعف در       یولـ  .)1380 احمـدي،    ؛1385بـدریان،   ( آموزش علوم اسـت      يها دانش و مهارت  
 آمـوزش علـوم کـشور،    تی در وضـع ی چندانریی ضمن خدمت، تغی فعل يها معلمان، در دوره   جذب   ساختار

 در یشناسـ  نی و زمـ شناسـی  ستیـ  ز،یمی شـ ک،یـ زیف دبیـران  تیـ  ترباگرچـه  .شـود  ی نمـ دهیـ نسبت به قبـل د    
 یی معلمان علوم راهنمـا تی کشورها دارد، اما تربگری آموزش ديها وهی با ش ییها  کشور، تفاوت  يها دانشگاه

 آمـوزش  ی فعلـ يهـا  وهی بـا شـ  ی تفاوت اساسـ یش آموزي آموزش و هم از نظر محتوا هم از نظر سطح ران،یا
 آمـوزش در حـد    و محتـواي تـرین آن ایـن اسـت کـه سـطح       که مهم داردافتهی توسعه يمعلمان در کشورها 

  .کاردانی است
 ساله نی و تحول چندی آموزش علوم در سطح جهان   نی نو يها ها و روش   وهی به توجه روزافزون به ش     نظر

 کـشور،  ی آموزشـ يهـا   و طراحان پروژهزانیر به برنامه یی  ها پژوهش چنین   در ساختار آموزش علوم، انجام    
 آموزش دیجدي ها  دورهجادی آموزش علوم جهت ا  زانیر ساختار آموزش علوم کشور و برنامه      يدر بازنگر 

 وم در سـطوح  آمـوزش علـ  تی آمـوزش علـوم و بهبـود وضـع    نی با توجه به اهداف نو یعلوم در آموزش عال   
  .گردد پیشنهاد می مختلف

 درسی آموزش علـوم در کـشورهاي منتخـب، مقایـسه و     ، در یک جدول محتواي برنامه   در انتهاي مقاله  
   .ها ارایه شده است توضیحاتی در مورد آن

  
   آموزش علوم در کشورهاي مورد مطالعهنکات برجستۀ محتواي مقایسۀ

ریـزان   گـذاران و برنامـه   ، سیاسـت  گـر نـوع نگـرش مـسئوالن     آموزشی هر کشور بیانها و محتواي   کتاب
 سـعی شـده    ایـن مقالـه،  در ادامه .دهد نشان میرا   علوم در آن کشور       آموزش آموزشی بوده و میزان اهمیت    

 محتـواي  آمـوزش علـوم در کـشورهاي مـورد مطالعـه       نکات برجستۀ ۀمقایس   به  3به کمک جدول    است تا   
   . پرداخته شود
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   آموزش علوم در کشورهاي مورد مطالعهمحتواي نکات برجستۀ  قایسۀم:  3 جدول
  

  شرح محتوا  کشور

  ژاپن

هاي  هاي تفکر، مهارت جا که ژاپن داراي برنامه درسی ملی بوده و در آن بر رشد مهارت از آن
گیري و حل مسئله تأکید شده است، لذا مطالب و مباحثی  هاي تصمیم فرایندي، نگرش و نیز مهارت

گیري و شناخت طبیعت و قوانین  توانایی فکر کردن، تصمیموري، آ مورد آموزش علوم و فندر 
حاکم بر آن، همچنین مطالب و مباحثی در ارتباط با رشد دانش و توانایی حل مسئله، عالقه به 

  .ي برنامه درسی قرار داردها و اشیاء طبیعی در محتوا ت و انس گرفتن با آن و درك پدیدهطبیع
رسی با نظارت دولت هاي د فعالیت محور بوده و تنوع کتاب برنامه درسی علوم در ژاپن ن، در ضم

  .شود مرکزي دیده می

  انگلستان

آماده کردن کودکان   موردمباحثی درانگلستان داراي سند ملی برنامه درسی بوده و محتوا شامل 
کلیدي مثل برقراري ارتباط، هاي  براي رشد معنوي، ذهنی و فرهنگی از طریق علم، یادگیري مهارت

له، و نیز کسب ئوري اطالعات، کار گروهی، خود ارزشیابی و حل مسآ کاربرد اعداد، فن
 فعالیت و هاي انجام کار، یادگیري بر پایۀ هاي ضروري مثل مهارت فکر کردن، مهارت مهارت

  .  استدار یابی به یک رشد پایدار و دامنه آموزش براي دست
ورانه باال در محتوا آ   فن-ر ارتباط با باال بردن سطح دانش و کسب سواد علمی مباحثی د،همچنین

گري علمی،  کاوش:  که عبارتند از اصلی استمشتمل بر چهار حیطۀ محتوا ،در ضمن. قرار دارد
   .ها و فرایندهاي فیزیکی روند زندگی و موجودات زنده، مواد و خواص آن

  استرالیا

تنیده   یک چارچوب درهمنامه درسی بوده و در برنامه درسی علوم،استرالیا فاقد سند ملی بر
  .:د که از شش زمینه تشکیل شده استشو آموزان ارائه می یادگیري براي همۀ دانش

ی  مباحث)3(؛  مباحثی در مورد آشنایی با جهان ماده)2( ؛ مباحثی در مورد  آشنایی با جهان زنده)1 (
) 5( ماوراي آن؛ زمین و مباحثی در مورد  آشنایی با سیارة) 4( در مورد آشنایی با جهان فیزیکی؛

 مباحثی در مورد  تشخیص ماهیت علوم )6(هاي علمی و  ها و نگرش  مهارتمباحثی در مورد توسعۀ
  .وريآ و ارتباط آن با فن

  آمریکا

مل بر ي آموزش علوم مشتمحتوااسنانداردهاي اي، علوم آمریکا،  در برنامه درسی متوازن و مرحله
  .  کلی استچهار زمینۀ

 ؛زمین و پیرامون آن) 3( ؛ جهان مادي)2( ؛ طبیعی و پردازش شدهمواد اولیۀ) 1(مباحثی در رابطه با 
هاي سنتی، شیمی، فیزیک،  همان حوزهها در واقع  این زمینه. حیات و گذران زندگی) 4(

ب سواد علمی، دانش، درك  مباحثی در ارتباط با کس،همچنین. شناسی است شناسی و زیست زمین
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  . وري در محتواي برنامه درسی قرار داردآ درك رابطه بین علوم و فنگري و  مفاهیم علمی، کاوش

  ایران

. مطرح است» دانش، مهارت و نگرش« سه حیطه محتوا در فاقد سند ملی برنامه درسی بوده و یران ا
زیست، فیزیک، ( علوم اي چهارگانۀه هاي ضروري در زمینه مباحثی در ارتباط با کسب دانستنی

هاي  العمر و نگرش مثل روش یادگیري و یادگیري مادامهاي ضروري  ، مهارت)زمین و بهداشت
. ضروري جهت تبدیل شدن به یک شهروند مطلوب در محتواي آموزش علوم مشهود است

  : کلی استي آموزش علوم مشتمل بر چهار زمینۀ محتوا،همچنین
 )3(در رابطه با نیرو، انرژي و حرکت؛  مطالبی )2( ؛ ماده و تغییرات آنمطالبی در رابطه با )1(

هاي  کتاب ،در ضمن. مطالبی در رابطه با زمین زیستگاه ما) 4(مطالبی در رابطه با دنیاي زنده و 
  . رویکرد فعال تهیه شده استدرسی بر پایۀ

زیستی، فیزیکی، زمین وم  اصلی علي دانشی آموزش علوم در چهار زمینۀقابل ذکر است که محتوا
  .شود تاب با نام علوم تجربی ارایه  میصورت درهم تنیده و در یک عنوان ک و بهداشت به

  
ها محتوا بر   آندر همۀ. نمایند  علوم، محتواي مشخصی را دنبال میهر کدام از کشورها در آموزش

 ،شده است، لیکن از یک طرفدهی و تدوین  اساس اهداف آموزشی از قبل تعیین شده، انتخاب، سازمان
دهی، ضوابط انتخاب   سازمان، نحوةنحوه، میزان و نوع پرداختن به محتوا متفاوت بوده و از طرف دیگر

  . محتواهاي مختلفی را ایجاد نموده است،محتوا، متفاوت بوده و در نتیجه
لمان واگذار شده اما ریزي در برخی کشورها حتی انتخاب محتوا به مع هر چند با توجه به نظام برنامه

ایران به علت نظام متمرکز، انتخاب محتوا  در. شود گذران ارایه می خطوط راهنماي کلی از طرف سیاست
  .دوش  میکتب درسی انجام لیف تأریزي و  برنامهتوسط دفتر

ز آموزش رویکردهاي فرایندي، هاي عملی، آزمایش و نی  به علت عدم پرداختن به فعالیت،همچنین
در حال حاضر انتخاب ، ر حال ه به.باشند هاي مهارتی و نگرشی داراي ضعف می موزان در حیطهآ دانش

اذعان نموده، یکی از ) 1994(گونه که آیزنر  ش تولید شده و در حال تولید همانمحتوا از میان انبوه دان
  . هاي آموزشی کشورها است هاي حال حاضر نظام ترین دغدغه بزرگ
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  منابع
 .سمت: تهران، آموزش و پرورش تطبیقی .)1386(قازاده، احمد آ

، اجراشـده و   بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه برنامـه قـصد شـده           .)1380(احمدي، غالمعلی   
 .پژوهشکده تعلیم و تربیت: تهران ،کسب شده در برنامه جدید آموزش علوم دوره ابتدایی

جی روش تدریس علوم از اواخر قرن نوزدهم تا عصر حاضر،       تکامل تدری  .)1352(اسفندیاري، مهتاش   
 .26-17، ، شماره دومربیتی دانشگاه تهراننشریه دانشکده علوم ت

مقایـسه کتابهـاي درسـی      ).1387 ( بختیار بی عشرت و نصرآبادي، حسنعلی      اعظم، زمانی، بی   ،اسفیجانی
 ،ر فراینـد پـژوهش بـا آمریکـا و انگلـستان     علوم ابتدایی ایران از نظر میزان توجـه بـه مهارتهـاي گونـاگون د          

    . 155 -132، 8 سال سوم، شماره ،مطالعات برنامه درسینامه  فصل

مطالعه تطبیقی اسـتانداردهاي آمـوزش علـوم تجربـی دوره آمـوزش عمـومی در              .)1385(بدریان، عابد   
 .ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه:  تهران،فقوایران و کشورهاي م

ش علـوم ایـران و کـشورهاي منتخـب     بررسی تطبیقی برنامه درسی آموز ).1388(ندي، رضا  جعفري هر 
ریـزي   نامه دکتري رشتۀ برنامه  پایان. آموزش علوم درکشور ایران برنامه درسی  ي الگویی براي    منظور ارائه  به

  .دانشگاه اصفهان درسی

، ترجمـه مهتـاش   ر آموزش علـوم روشها و فنون د    .)1385(جمعی از صاحبنظران و کارشناسان یونسکو       
پـرورش انتـشارات     وزارت آمـوزش و :اسفندیاري، مرتضی خلخالی، حسین دانشفر، جواد هاشـمی، تهـران        

 .ها امورکمک آموزشی وکتابخانه دفتر

 و ي ابتـدایی  ي درسی علوم تجربی دوره راهنماي برنامه  .)1386( ریزي و تألیف کتب درسی      دفتر برنامه 
 .ریزي آموزشی ازمان پژوهش و برنامهس :تهران، راهنمایی
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 ي بـرا ی درسـ يزیـ ر برنامـه  .)1384(ی ، آرتـور جـ    سیلـوی  ، ام، و  امیـ لی الکـساندر، و   ،، گالن یج ،لوریس
 . آستان قدس انتشارات: مشهد،نژاد يرضا خو غالم ترجمه.  بهتريریادگی و سیتدر

  .رات فروردین انتشا:، تهرانشناسی آموزش و پرورش جامعه .)1384(عالقه بند، علی 
ریزي درسـی در آمـوزش علـوم در سـطح جهـانی،            سیر تحول برنامه  . )1374( فتحی واجارگاه، کورش  
 .34- 21،  8، دوره دهم ، شماره رشد تکنولوژي آموزشی

 ،ي ابتـدایی  ي درسی علـوم تجربـی دوره   مروري بر مطالعات انجام شده در برنامه .)1383( فرشاد، مجید 
 .هاي آموزشی ریزي درسی و نوآوري برنامه پژوهشی  مؤسسه:تهران

بررسی تطبیقی کتابهاي درسی و راهنماي معلـم علـوم دوره ابتـدایی ایـران و              ). 1379( قادري، مصطفی 
آمریکا براساس طبقه بندي حیطه شناختی بلوم، بعد اعمال فکري در ساختار هوشی گیلفـورد و طبقـه بنـدي       

 . دانشگاه تربیت معلمی ارشدنامه کارشناس  پایان.هدفهاي آموزشی مریل

 . انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان:، اصفهان علومفلسفه). 1382(لستانی، سید هاشم گ

، 2007گزارش اجمالی مهمتـرین یافتـه هـاي تیمـز     . )1387 (کز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز      مر
 .پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش: تهران

، سـال هجـدهم، شـماره    رشد آموزش فیزیـک  آموزش علوم پایه در ایران، .)1382(مدي، اسفندیار  معت
65 ،32 - 39. 

 . سمت:، تهرانمقدمات برنامه ریزي درسی .)1386(ملکی، حسن 

 تـا  1288هـاي آموزشـی ابتـدایی ایـران از         ریـزي   تحول هدفها در برنامـه    ). 1376( نعمت اهللا    موسی پور، 
      .92 - 75، 49 شماره مسلسل ،1 شماره ،سال سیزدهم، فصلنامه تعلیم و تربیت هجري شمسی، 1368

 شـناختی،  هـاي زیبـایی   معاصر، آموزش علوم طبیعـی و قابلیـت   فلسفه علم .)1379(مهرمحمدي، محمود  
   . و پرورش استان اصفهان اداره کل آموزش: اصفهان،اولین همایش علوم تجربی ابتدایی

 انتـشارات  :  مـشهد ،نظرگاهها، رویکردهـا و چـشم انـدازها    : برنامه درسی  .)1386(مهرمحمدي، محمود   
 .آستان قدس رضوي

 . سمت: محمود مهرمحمدي، تهرانترجمه. هاي برنامه درسی  نظریه.)1386(میلر، جی، پی 

فراتحلیلی بر مطالعات انجام شـده در حـوزه برنامـه درسـی علـوم تجربـی دوره                .)1386(ولیزاده، حسن   
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشترود: هشترود، ییابتدا

  
 



  259   ...بررسی تطبیقی عنصر محتوا در                                                                           1389، سال 1دهم، شماره یازدوره   

      http://www.mext.go.jp. Available(10/5/2007)                  :پرورش ژاپن   آموزش و   وب سایت 
  http://www.edu.uk.go. Available(9/9/2007)              :  آموزش و پرورش انگلستانوب سایت
  http://www.bmbwk.gv.at. Available(7/4/2007)          :   یا آموزش و پرورش استرالوب سایت
  http://www.ed.gov. Available)5/13/2007        (         :    آموزش و پرورش آمریکاوب سایت
 http://science-dept.talif.sch.ir. Available(4/10/2007)                : دفتر تالیف ایران  وب سایت 
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