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 1گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان ،تبریز ،ایران

انتشار ویروس کرونا و تعطيلي مدارس بهانه ای شد که بعد از سالها چهرهای نزدیک به
واقعيت از نظام آموزشي رسمي کشور از دریچه شبکه آموزش دیده شود .گرچه برنامههای معرفي
موسسات کنکور سالهاست شبکههای مختلف تلویزیون را اشغال کردهاند اما هيچکدام نماد سيستم
آموزش رسمي کشور نيستند و بيشتر آموزش تجاری و صرفا در راستای کنکور ارزیابي ميشوند.
برنامههای اخير شبکه آموزش کامال رسمي بوده و تصویری نسبي از شيوه آموزش دروس مختلف در
کشور را به نمایش مي گذارد .به عنوان مدرس آموزش علوم در دانشگاه فرهنگيان چند برنامه مربوط
به درس علوم دوره ابتدایي را مشاهده کردم .تالش معلمان عزیز و آماده سازی سریع یک تدریس
تلویزیوني در کوتاهترین زمان ممکن قابل تقدیر و شایسته سپاسگزاری است .اما نقد نظام آموزشي
کشور حداقل انتظاری است که از یک مجله مدعي پژوهش در آموزش ميرود .اصالح متناوب کتب
درسي به عنوان پاسخي به نقدهای گذشته و تالش برای انطباق با متدهای روز آموزش علوم کار
ارزشمندی است که سالهاست انجام ميشود اما گام مهم و اصلي ،اصالح شيوه عملي آموزش علوم در
مدارس است که متاسفانه فاصله زیادی با روشهای روزآمد دنيا دارد و در همين برنامههای اخير پخش
شده خود را نشان ميدهد.
برای اثبات به جا بودن نگراني درباره آموزش علوم در ایران و لزوم اصالح آن رجوع به نتایج
آزمون تيمز ميتواند کمک کننده باشد .سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي کشور گزارش اوليهای
از نتایج آزمون تيمز سال  2019منتشر کرده است (گزارش آزمون تيمز  . )2019در این گزارش آمده
است که متوسط درصد پاسخ دانشآموزان ایراني به سواالت در مقایسه با ميانگين کشورهای شرکت
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کننده  20تا  30درصد پایينتر است .خوشبختانه درصد پوشش سواالت طرح شده در مطالعات تيمز
به طور متوسط بين  80تا  90درصد مي باشد ،یعني بيش از  80درصد مطالب سوال شده از دانش
آموزان جزء برنامه درسي اجرا شده در مدارس ایران مي باشد .اما نکته تاسفآور این است که درصد
پاسخ درست دانشآموزان ایران به همان مطالبي که خواندهاند به طور متوسط بين  30درصد ميباشد.
به این معني که دانش آموزان کشورمان به  30درصد سئواالت مطالب درسي خود پاسخ درست
دادهاند .این نسبت برای سایر کشورها به طور متوسط حدود  45درصد و برای کشورهای باالی جدول
نظير سنگاپور و کره تا  75درصد مي باشد .نکته قابل توجه دیگر گزارش آن است که پاسخ دانش-
آموزان به سواالت چهار گزینهای بهتر از سئواالت تشریحي است و پاسخ به سواالت دانشي سطح
پایين ،بهتر از الیههای عميقتر یادگيری (استدالل و کاربرد) است .خود گزارش از این یافته چنين
نتيجه گيری ميکند که عوامل آموزشگاهي ،برنامهریزی درسي ،روشهای یاددهي -یادگيری در
مدارس و دامنه توجه و تمرکز پایينتر دانشآموزان در پاسخ به سواالت تشریحي و نبود مهارتهای
پشتکار در تفکر ،حل مساله ،دامنه تحمل و بردباری دانشآموزان دالیل این ناکامي است .با فرض
پذیرش این دالیل باید توجه داشت که آنچه دانشآموزان را به این مهارتها مجهز ميکند روش
آموزش از جمله آموزش علوم در مدارس است.
محققان زیادی در جهان و از سالهای دور درباره مشکالت یادگيری علوم تحقيق کردهاند و
به این نتيجه رسيدهاند که بخشي از دشواریهای یادگيری علوم به روشهای آموزش علوم مربوط
ميشود .در این راستا داگالس تپر در مقالهای با عنوان «بعد چهارم آموزش علوم» به نقد آموزش
علوم در جهان پرداخته است (تپر .)2019 ،2وی مينویسد :متاسفانه یکي از مهمترین مشکالت در
راه تدریس علوم ،کمتوجهي به آن در دوره آموزش پيشدبستان و دبستان است .در آموزش
پيشدبستاني معموال توجه اصلي بر آموزش ریاضي و زبان است و کودکان فرصت کافي برای ارضای
کنجکاویهای علمي در زمينههای مختلف ندارند .در دوره ابتدایي نيز همچنان آموزش علوم ،توجهي
کمتر از تدریس ریاضي و ادبيات به خود جلب ميکند و دانشآموزان چندان فرصتي برای علمورزی
مقدماتي که پایهای برای دروس پيشرفته علوم در حوزههای زیستشناسي ،شيمي ،فيزیک و مکانيک
در سالهای باالتر است پيدا نميکنند .او معتقد است بسياری از معلمان از دانش یا اعتمادبهنفس کافي
برای ورود به مباحث علمي برخوردار نيستند و ترجيح ميدهند حتي درس علوم را نيز به صورت
درس گفتار و خواندن صرف از روی کتاب درسي تدریس کنند .اما امروزه روشهای آموزش و یادگيری
به طور کلي عوض شده است .دیگر قرار نيست معلم ،متکلم وحده باشد ،درس را توضيح بدهد و
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دانشآموزان یادداشتبرداری کنند .معلم یک راهنما است که قرار است به دانشآموزان کمک کند،
قابليت اکتشاف و یادگيری مستقل را در خود پرورش دهند .
داگالس معتقد است :دانشآموزان به طور غریزی نسبت به دنيای اطرافشان کنجکاو هستند.
این مهندسهای کوچک دوست دارند در ساختن یک دستگاه جدید ،یک سازه و حل مسئله همکاری
کنند .دانشآموزان تنها به فرصت نياز دارند و معلم همان کسي است که ميتواند به آنها اعتمادبهنفس
و لذت جستجو در طبيعت و جهان پيرامونشان را در هر جایي که اثری از علم هست بدهد ،از نوری
که ميبينيم تا وسایلي که استفاده ميکنيم؛ از غذایي که ميخوریم تا زميني که بر آن قدم ميگذاریم.
وی با انتقاد از کساني که تصور مي کنند آزمایشهای عملي علوم به تجهيزات و مواد گرانقيمت و
زیاد نياز دارد مينویسد :بسياری از آزمایشهایي که برای تدریس مفاهيم علوم در دوره ابتدایي
مناسب هستند با وسایل کامال معمولي و با کاربرد روزمره در زندگي قابل انجام هستند :مثل آب و
نمک ،دانهها و برگها ،چراغقوه و جعبه کفش ،آهن ربا و گيرههای کاغذ .بله حتما آزمایشهای علوم
باعث ایجاد سروصدا ،شلوغي ،ریختوپاش و گاهي حتي کثيفي لباسها و ميز کار است اما در همينجا
نقش معلم این است که دانشآموزان را به سمت بحث و گفتگوهای سازنده و آموزنده در مورد
کشفياتشان در علم سوق دهد و به والدین و مسئولين مدرسه ،توضيح دهد که چرا اهميت دارد
آموزش علوم به این شيوه و متفاوت از سایر برنامههای درسي پيش رود.
داگالس با یادآوری نقش مهم معلم در آموزش علوم مينویسد :هر معلم کارآزموده و قابلي
ميداند که در واقع تدریس ،بيش از آنکه علم و فن باشد ،هنر است .وقتي پای تدریس علوم به ميان
ميآید هنر تدریس ،به معنای سوق دادن دانشآموزان به سمت پرسيدن سواالت درست ميل ميکند.
معلم کمک ميکند حس کنجکاوی دانشآموزان تحریک شود ،تفکر انتقادی ،کار گروهي ،صبر و
استقامت و پشتکار در آنها شکل بگيرد .وی در پایان مقاله با اشاره به سه بعد اصلي (محتوا ،روش و
تفکر بين رشته ای) در استاندارهای جدید آموزش علوم و اهميت برابر هر سه بعد در این چارچوب
جدید ،بعد چهارم را معرفي ميکند و مينویسد :الزم است طراحان روش تدریس و کتابهای درسي
علوم ،هر سه جنبه را در برنامهریزی و تدوین درسها لحاظ نمایند .اما آنچه در این ميان نباید پنهان
بماند ،بعد چهارم و در واقع نقش کليدی معلم است .این معلم است که سکاندار اصلي آموزش است
و بدون نقش کليدی او ،بهترین طرح درسها ،مجهزترین آزمایشگاهها و جذابترین فعاليتهای علمي
نيز نميتوانند به نتيجه مورد نظر برسند .معلم با راهنمایي در فعاليتهای علمي مختلف و هدایت
بحث و گفتگوهای آموزنده پيرامون روند و نتایج این فعاليتها ،افق فکری دانشآموزان را فراختر کرده
و به آنها کمک ميکند حس کنجکاوی خود را در مسير درستي هدایت کنند و با استفاده از روش و
ابزار مناسب ،در دریای علم ،غوطهور شوند (تپر.)2019 ،
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نگراني از آینده آموزش علوم اختصاص به کشور ما ندارد .انتشار مقاالت مختلف در مجالت
معتبر بينالمللي با عنوان چالشهای آموزش علوم در قرن حاضر شاهدی بر این مدعاست (اوسبورن3
 .)2013 ،مساله مهم این است که کشورهای پيشرفته دنيا با انجام این پژوهشها و تحليل نتایج
حاصل درصدد غلبه بر چالشهای پيشرو هستند و برای تربيت نسلي سازگار و مناسب برای زندگي
در قرن  21برنامهریزی ميکنند .پيشبيني مهارتهای الزم برای زندگي در قرون آتي و ارائه
پيشنهاداتي برای اصالح برنامه درسي به منظور کسب این مهارتها توسط دانشآموزان از جمله
اهداف این پژوهشها است (گلز ، 2018 ،4گو و بالند .)2015 ،5به نظر ميرسد کشور ما ایران به
عنوان کشوری اثرگذار و مهم در منطقه باید همگام با کشورهای پيشرفته دنيا نسبت به آسيب شناسي
آموزش علوم در نظام آموزشي خود اقدام نموده و برای غلبه بر مشکالت موجود و مشکالت احتمالي
آتي به صورت جدی و موثر در سياستهای کالن آموزش علوم بازنگری نماید.
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