
  پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ 
 1400سال نخست، شمارۀ دو، زمستان 

70 

 

 

 دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران   های روش های تدریس در برنامه درسی ملی علومبررسی ویژگی

 و انگلستان: یک مطالعه تطبیقی 
 

 (2)  نژادرضا معصومی                (1) اسماء صادقلو                        (1)یمهسا محمود                 (1)  سارا کاشانیان 

روش بود.     های تدریس در برنامه درسی ملی علوم دوره ابتدایی ایران و انگلستانهای روششناسایی ویژگیحاضر   تحقیق  از هدفچکیده   

روش تدریس  جامعه پژوهش شامل اسناد و متون علمی در حوزه    (است.پدیدارشناسی  و  سنتزپژوهی)مطالعه اسنادی  و از نوع  کیفی  پژوهش
به    برنامه درسی علوم دوره ابتدایی و هم چنین آموزگاران دوره ابتدایی بود. نمونه اول منابع علمی در دو دهه گذشته بوده و نمونه دوم نیز

اعتبار بخشی به دقت و صحت    جهت اطمینان وت.  نفر به صورت اشباع پذیری انتخاب شده  اس  11صورت هدفمند از نوع شاخص به تعداد  

پنج    با تحلیل مصاحبه  و  اطالعات به دست آمده از بررسی اسناد علمی .استفاده شد اعضا  تکنیک کنترل  داده ها از روش خود بازبینی محقق و

یافته های به دست آمده نشان به دست آمد.  (  2009)  ، فالورز و الرکیناسمیت  تفسیریروش تحلیل    ( و1994) گال، بورگ و گال  مرحله ای

گرایی مانند های نظریه سازندهداد که استفاده از روش های تدریس نوآورانه در برنامه علوم دوره ابتدایی نظام آموزشی انگلستان مبتنی بر ویژگی
هایی در این راستا صورت گرفته و شرایط جدید  حل مساله آموزی، یادگیری اصیل و یادگیری موقعیتی است. در نظام آموزشی ایران هم فعالیت  

با شرایط واقعی آموزش و   از طریق روش های تدریس اجرا می شود، ولی عدم تطابق  برنامه درسی ملی مانند رویکرد تماتیک  با  متناسب 

مولفه از برنامه درسی را در تحقق   وانمودسازی حقایق یادگیری برای دانش آموزان به دلیل نبود ذهنیت سازی و بسترهای زیربنایی آن، نقش این

نتایج نشان می دهد که پیاده سازی مطلوب روش های تدریس علوم در محیط های آموزشی باید بر مبنای    .اهداف آموزش، کم رنگ کرده است

توسعه ال  پذیریشاخص های   از طرفی روش های تدریس در چارچوب  باشد.  پژوهش  یادگیری و  ماهیت  مانند  گوهای  موضوعات علمی 
 های یادگیری داشته باشند تا بتوانند اثربخشی خود بر معناسازی مفاهیم علمی را گسترش دهند. آموزشی، کنش مستمری با مبانی نظریه
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Abstract: The purpose of this study was to identify the characteristics of teaching methods in the 

national curriculum of elementary science in Iran and the United Kingdom. The research method 

is qualitative and of the synthesis type (documentary study and phenomenology). The research 

population included scientific documents and texts in the field of teaching methods of elementary 

school science curriculum as well as elementary school teachers. To ensure and validate the 

accuracy of the data, the researcher's self-review method and member control technique were 

used.The findings show that the use of innovative teaching methods in the UK's elementary 

education curriculum is based on the features of constructivist theory such as problem-solving, 

original learning and situational learning. In the Iranian educational system, activities have been 

carried out in this direction and new conditions in accordance with the national curriculum such 

as thematic approach are implemented through teaching methods, but inconsistency with the real 

conditions of education and pretending learning facts for students due to lack of mentality Its 
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construction and infrastructure have diminished the role of this component of the curriculum in 

achieving the goals of education. The results show that the optimal implementation of science 

teaching methods in educational environments should be based on indicators of the development 

of scientific topics such as the nature of learning and research. On the other hand, teaching 

methods in the framework of educational models have a continuous interaction with the 

foundations of learning theories in order to be able to expand their effectiveness on the meaning 

of scientific concepts 
Keywords: Teaching method, national curriculum, science, primary course, comparative study 

 

 مقدمه

دوره ابتدایی اولین سطح آموزش رسمی به عنوان شکلی  

است  آموزان  دانش  برای  آموزش  دوره  .  [1]از  این  در 

آموزان   دانش  برای  مدارس  سطح  در  که  هایی  برنامه 

متنوع شود،  می  دیده  جنبهتدارک  کدام  هر  و  های  اند 

خاصی از انتظارات آموزشی را محقق می سازند. یکی  

از موضوعات مهم در این دوره حساس، برنامه درسی  

علوم است که یادگیری و درک آن برای اثرگذاری بیش  

تدوین برنامه  تر موفقیت دانش آموزان مورد تاکید است.  

درسی علوم یک روند مداوم و مهم برای همگام شدن با  

 [.2] اصر است تحوالت جهانی مع

دروس علوم درک درستی از وقایع زندگی روزمره و 

چگونگی استفاده از این حوادث در حل مشکالت دنیای 

واقعی ارائه می دهند و در عین جالب بودن، می توانند  

دانش چالشبرای  باشند  آموزان  اهداف  .  [3]انگیز  درک 

های مهم  آموزان برای یادگیری علم یکی از نگرانیدانش

کتب درسی  .  [4]آموزش علوم در سطح بین المللی است  

علوم مطالب قابل توجهی برای تدریس و یادگیری است  

که علم و مفاهیم مرتبط به آن را به دانش آموزان ارائه  

در   کند.  می  راهنمایی  را  آنها  یادگیری  فرایند  و  کرده 

حقیقت، کتاب های درسی برای افزایش عالقه و درک  

دانش آنها درباره  وزان در رابطه با علوم و ارتقادانش آم

کند چایلدز اشاره می [.  5]موضوعات، نقش مهمی دارند  

که به طور عمده حداقل سه الگوی اصلی از برنامه درسی  

)محتوا(،   علمی  مفاهیم  و  حقایق  شامل  مدارس،  علوم 

)رفتار یا روند(؛ و کاربردهای   ماهیت و فرآیندهای علمی

ه )زمینه( وجود دارد که هر یک از آنها علمی در جامع

نفوذ و تسلط خود را بر برنامه درسی علوم در مدارس  

 . [ 6]دارند 

پیشرفت  های مداوم زمینه رو به رشد دانش علمی و 

بی تا حدی  را  علوم  و  اجتماعی  مسائل  سابقه فناوری، 

پیوند داده است. این تحول، ضرورت اصالح برنامه های 

[. 7]ای افزایش داده است  به گونه  درسی علوم مدارس را

همه افراد از لحظه شروع زندگی خود شروع به   در واقع،

مبنای   که  کنند  می  رفتارهایی  و  مهارت  دانش،  کسب 

یادگیری را با زندگی و تجربیات شان تشکیل می دهند. 

های بعد از هایی که سالهای افراد با آموزشاین ویژگی

کند و به افزایش کیفیت فرد  آن می گیرند بیشتر رشد می

آموزشی کمک می کیفیت خدمات  دلیل،  به همین  کند. 

است.   برخوردار  مهمی  جایگاه  از  فرد  به  شده  ارائه 

خدمات   کیفیت  افزایش  در  زیادی  مسئولیت  معلمان 

آموزشی دارند. زیرا معلم شخصی است که یادگیری را  

کند   تأمین می  این  وظیفه اصلی  [..8]راهنمایی و    معلم 

است که بهترین و موثرترین روش را با کمک مهارت 

رفتاری  ه تغییر  و  گیرد  کار  به  و  کرده  پیدا  خود  ای 

مطلوب را در دانش آموزان ایجاد کند به عبارتی برای  

معلمان، هدف استفاده از یک روش برای آموزش یک 

 [.9] موضوع است 

های زندگی و مهارتدر برنامه درسی علوم،    

های فرایند علمی برای دستیابی به آنها  چنین مهارت  هم

منشا یادگیری واقعی،  ها این مهارتگنجانده شده است. 

-هدف در برنامه[.  10] تولید دانش و سوادآوری هستند

مهارته به  دستیابی  علوم  همای  و  علمی  فرآیند  های 
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[. 11] چنین مفاهیم دانش اصلی برای دانش آموزان است 

دانش به  مهارتآموزان  کمک  کسب  فرآیند  برای  های 

گیرند علمی برای پرورش نسلی که به زبان واقعی یاد می 

و آموزش می دهند و دارای سواد علمی هستند، بسیار  

برای دستیابی به اهداف آموزش علوم از  [.  10]مهم است  

طریق تواناسازی دانش آموزان در یادگیری قابلیت ها  و  

اه علمی، از روش  عادت های مدیریت اطالعات با دیدگ 

های جدید در کالس های علوم استفاده می  ها و تکنیک

رویکردهای آموزش نوین بر یادگیری دانش  [.  12]شود  

آموز محور، شناخت، حل مسئله و تفکر انتقادی تأکید  

دارند. برنامه های درسی علوم بیش ترین فرصت را برای  

می    به دست آوردن این مفاهیم برای دانش آموزان فراهم

چرا که یادگیری مفاهیم انتزاعی و دشوار برای  [،  13]کنند  

دانش آموزان  از طریق تدریس با روش خالق آسان تر  

  .[14]است 

بنابراین نظام های آموزشی به دنبال این هستند تا منابع     

تالیف شده در حوزه های محتوایی گوناگون و باالخص  

کارآمدتری در کالس برنامه درسی علوم را  با روش های  

درس اجرا نمایند. تجربه نشان داده است که پیاده سازی  

توان از طریق راهبردهای مختلفی های درسی را میبرنامه

بهبود بخشید و مطالعات تطبیقی به عنوان یکی از این  

جامعروش اطالعات  هم  عملیاتی،  درباره  های  تری 

نظام اجرسیاستگذاری  نحوه  درباره  آموزشی  ای  های 

به درسی   میبرنامه  ماهیت  دست  درباره  هم  و  دهد 

تصمیماتی که افراد درگیر در موقعیت های مختلف در 

رابطه با اجرای محتوای انواع برنامه ها اتخاذ می کنند، 

ها را برای نقش آفرینی مجریان برنامه  مطلوب ترین داده

گفت که دالیل مختلفی برای تجدید  دهد. بایدها ارائه می

در برنامه درسی وجود دارد. این دالیل شامل بهبود    نظر

و پیشرفت در علم و فناوری است  [،  15]کیفیت آموزش  

بنابراین اطالعات به دست آمده از مطالعه نظام های [.  16]

عنوان یک منبع  آموزشی جهان در این مسیر می تواند به

پرداز باشد. در پژوهش حاضر نیز دغدغه اصلی این  ایده

که   اجرای  است  برای  هایی  و روش  رویکردها  از چه 

برنامه درسی علوم ابتدایی استفاده شود تا دانش آموزان  

و   فرایندی  دانش  موضوعی،  دانش  بر  عالوه  بتوانند 

 تری را کسب نمایند.مهارت های علمی مناسب 

پژوهشیافته کهرازهی  های  و  مقدم  و  [  17] براهوئی 

در  دهد که  نشان می  [18] یادگاری، یادگاری و سعادتی

روش از  انگلستان  تدریس کشور  نوین  الگوهای  و  ها 

روشبه بهویژه  مشارکتی  و  اکتشافی  فعال  های  صورت 

فعالیت  با  تدریس همراه  در  آزمایشگاهی  و  های عملی 

چنین برخورداری از    شود. همعلوم تجربی استفاده می

بهره و  آموزشی  مناسب  تجهیزات  و  از  امکانات  گیری 

ری اطالعات و ارتباطات از نکات برجسته موفقیت  فناو

های تدریس آموزش علوم در کشور انگلستان  در روش

است. اما در کشور ایران در بسیاری از مدارس همچنان  

روش استفاده  از  علوم  آموزش  تدریس  در  سنتی  های 

شود و کمبود امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی  می

ب  اکثر مدارس  آزمایشگاهی در  . هم خورده چشم میو 

آموزشی  درچنین   ژاپن  نظام  های   هم  کشور  از روش 

تدریس اکتشافی و با بهره گیری از فناوری اطالعات و  

نتایج    .شود  ارتباطات در تدریس علوم تجربی استفاده می

 نشان  [19]  زاده و فخیمی  حیدرقلی  ،هریس  عدل مطالعه  

ی ها  دهد که در کشورهای انگلستان و ژاپن از روش  می

گیری از فناوری اطالعات و  کتشافی و با بهرها  تدریس

استفاده می تجربی  تدریس علوم  در  اما ارتباطات    شود. 

های در کشور ما در برخی از مدارس همچنان از روش

می  استفاده  تدریس  در  مطالعه   شود.  سنتی  نتایج 

نشان می دهد  [  20]  اسفیجانی، زمانی، بختیار و نصرآبادی

تحقیق در  و پرورش مهارت    عملی تحقیقرویکرد  که  

میزان   برنامه درسی علوم دوره ابتدایی لحاظ شده، ولی

مهارت به  آنها  پژوهشی    هایتوجه  متفاوت  گوناگون 

پولوسکی وکیچ و الکسیچ نشان های مطالعه  یافتهاست.  

می دهد که مناسب بودن روش های مختلف تدریس،  

به ویژگی به   بسته  تواند  آموزان، می  های فردی دانش 
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ایجاد یک محیط یادگیری کمک کند که منجر به استفاده 

توانایی از  آموز و یادگیری موفق شود  بهینه  های دانش 

[21]  . 

آنچه که در حال حاضر در اجرای برنامه درسی علوم       

هاییست که تداعی کننده  قابل مشاهده است کاربرد روش

های پیشین است و با وجود  ها و اقدامات سنت فعالیت 

از  پیش استفاده  بر  ملی  برنامه درسی  تاکید سند  بینی و 

یادگیری،  جدید  های  نظریه  از  متاثر  تازه  رویکردهای 

مد از  عادت بسیاری  بر  آموزشی  موسسات  و  ارس 

این  نوع روش های تدریس  همیشگی خود در اجرای 

باقی مانده اند. عالوه بر این، یادگیری علوم مدرسه اغلب  

کسل   و  دشوار  مرتبط،  غیر  مباحث  سایر  با  مقایسه  در 

کننده توصیف می شود. بنابراین، معلمان در مورد قصد 

مر در حمایت از  دانش آموزان نگران هستند، زیرا این ا

است   ضروری  آموزان  دانش  طرفی [22]پیشرفت  از   .

عمل های  مولفه  روشبررسی  از  گرایانه  تدریس  های 

دیگر،   کشورهای  اجرایی  های  شیوه  مطالعه  طریق 

شاخصه های مناسب تری برای به کارگیری آنها متناسب  

های آموزشی کشورمان به دست می  با فرهنگ و موقعیت 

آنها  عیار    دهد، چرا که  در ورطه عمل و اجرا میزان و 

ارزشمندی خود را برای یادگیری مطلوب دانش آموزان 

دهند. دستیابی به شناخت از ماهیت، فلسفه و  نشان می

تواند مجریان  های تدریس میچگونگی اجرای این روش

و معلمان را به سوی ذهنیت مثبتی در استفاده از روش  

تری  زه و عالقه بیشهای جدید سوق دهد و آنها با انگی

پیاده  نمایند. برای  اقدام  درس  کالس  در  آنها  سازی 

شود این است که روش های  بنابراین سوالی که مطرح می

تدریس برنامه درسی علوم دوره ابتدایی در نظام آموزشی 

یا شاخصه هایی   مولفه ها  ایران دارای چه  و  انگلستان 

 است؟ 

در نوع کیفیت    چرا که یکی از ابعاد تغییر و بهبود   

یادگیری دانش آموزان  وابسته به نحوه فعالیت معلمان  

 
1 - Roberts 

فعالیت ارائه  و  درس  کالس  مناسب  در  یادگیری  های 

   برای دانش آموزان است.   

 روش تحقیق

پژوهش حوزه  در  هدف  لحاظ  به  حاضر  های  تحقیق 

کاربردی، و به لحاظ روش اجرا از نوع پژوهش کیفی با 

بود اکتشافی  پژوهش.  ماهیت  به  هدف  توجه  با  کیفی 

ی جانبه بر روی پدیدهی عمیق و همهماهیت آن، مطالعه 

مطالعه انواع  .  [32] است   مورد  دارای  کیفی  پژوهش 

این مطالعه   به  متعددی است که در  بهتر  برای دستیابی 

از   نظر  مورد  که  هدف  ترکیبی)سنتزپژوهی(  پژوهش 

شود، استفاده  می  پدیدارشناسی  اسنادی و  شامل مطالعه  

 گوناگون راهبردهای مشترک  عنصر  1. رابرتس شده است 

بندی  و تحلیل را  پژوهی سنتز  رویکرد  مجدد دسته 

 قابل سهولت به مراجعان برای  که  نحوی  به  اطالعات

ترتیب،  به    .  [24] است  دانسته باشد، برداری  بهره  این 

های  ترین گونهترین و پیچیدهپژوهش تلفیقی یکی از مهم

می که  است  عملی  مبادرت  پژوهش  آن  انجام  به  توان 

ورزید. ارزش این نوع پژوهش در ایجاد همخوانی بین  

نیاز و نیز مهارت آنها  دانش و  هایی است که به وسیله 

 .[25]فرایندهای ترکیب و تلفیق دانش انجام می پذیرد  

داده د حاضر،  ترکیبی  پژوهش  بهر  از  دست های  آمده 

مطالعه اسنادی و پدیدارشناسی با یکدیگر تلفیق شده و  

روش درباره  را  جامعی  برنامه دیدگاه  در  تدریس  های 

ارائه داده انگلستان  ایران و  با  درسی علوم  اند. در واقع 

استفاده از روش های مختلف پژوهشی، ماهیت و ویژگی  

های اجرای  برنامه درسی علوم دوره ابتدایی  های روش

های تدریسی مشخص شده و سعی شده است نوع روش

شود،   تلقی  رایج  علوم  درسی  برنامه  اجرای  در  که 

پژوهش    استخراج شود. آماری  کتاب هم  جامعۀ    شامل 

  ه ویژه ب  برنامه درسیهای حوزۀ  و پژوهش  ها، مقاالت،

ابتزمینۀ    در تدریس علوم دوره  و هم    داییروش های 
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معلمان آموزش ابتدایی شهرستان چایپاره در استان شامل  

 م حج. در روش تحلیل اسنادی  بودندآذربایجان غربی  

سال    20اسناد و متون علمی    نمونه انتخاب شده شامل 

می سایت اخیر  از  که  مختلفباشد  علمی  )پایگاه   های 

، بانک اطالعات  1مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

تخصصی  (،  2ایرانکشور)مگ  نشریات مجالت  پایگاه 

اطالعات  3)نورمگز نور فناوری  و  علوم  پژوهشگاه   ،)

اسالم (،4ایران)ایرانداک جهان  علوم  استنادی  ، 5پایگاه 

علمی  اطالعات  اریک6موسسه  تحقیقات     ،7،  انجمن 

در  دریافت و مورد بررسی قرار گرفت.    8آموزشی برتیش 

با  تجربیات  آوری  جمع  برای  نیز  پدیدارشناسی  روش 

نمونه روش  از  هدفمنداستفاده  از    11  گیری  نفر 

آموزگاران ابتدایی انتخاب شدند. در واقع، برای دستیابی  

درسی   برنامه  تدریس  راهبردهای  از  بهتر  های  داده  به 

متفاوت استفاده شد تا با  علوم از دو نوع جامعه آماری  

اطالعات   مختلف،  اطالعاتی  منابع  از  مطالعه  و  بررسی 

آید. به دست  کاملی  و  داده  جامع  آوری  با  در جمع  ها 

روش    مربوط بهی  علم  از تحلیل اسنادی، منابع  استفاده

، مورد مطالعه و بررسی قرار  تدریس علوم دوره ابتدایی

راهبگرفت   ماهیت  از  مختلفی  های  ویژگی  ردهای  و 

های تدریس رایج در دو نظام اجرایی تدریس و روش

برداری فیش  طریق  از  مطالعه  مورد  استخراج    آموزشی 

روش  از این    حاکم بر هریک  یدیدگاه ها  هم چنین  .شد

تبیین  ها و  از طریق  .  شد  تشریح  ها  داده  در گردآوری 

 ، سواالت مورد نظر از جنبه های گوناگون هم  مصاحبه

رفت تا نحوه و میزان پرسش ها از  مورد بررسی قرار گ 

. عالوه بر این، سواالت  مصاحبه شوندگان مشخص شود

مربوط به موضوع با هدف نگه داشت مصاحبه شوندگان 

بیش اطالعات  تا  شد  مطرح  مصاحبه  جریان  و  در  تر 

 
1 - Scientific Information Databas(SID) 
2 - Magiran 
3 - Noormags 
4 - Irandoc 
5 - Islamic World Science Citation Center(ISC) 

مصاحبه فرایند  در  آید.  دست  به  درباره    ابتدا  بهتری 

این که چگونه    ماهیت روش تدریس  روش تدریسو 

تواند   درسیمی  برنامه  محتوای  باشد،   بر  گذاشته  تاثیر 

در ادامه با توجه به نوع پاسخ هایی که    سواالتی مطرح و

.  ادامه یافت مصاحبه شونده ها می دادند، روند مصاحبه  

جلسه    1یک دوره  در  طور میانگین   جلسات مصاحبه به

متن مصاحبه ها درطول   .ادامه یافت   ساعت   1  ای به مدت

بر روی    شد،   با مصاحبه شوندگان انجام می  جلساتی که

در   سازی شد.برگه های کاغذی نوشته و سپس خالصه

خالصه به  فرایند  که  مضامیینی  هم  های  نویسی  روش 

در جدولتدریس   و  داشت، جداسازی    مربوط   ارتباط 

 برای اعتبارپذیری داده های به دست آمده   قرار داده شد.

ازبینی محقق وچک  خود ب  از روش   های افرادمصاحبه  از

   )تکنیک کنترل اعضا(  کردن به وسیله مشارکت کنندگان

و اعتبارپذیری اطالعات به دست آمده از اسناد و متون 

برای تجزیه و تحلیل  علمی از مرور مکرر استفاده شد.  

سنتزپژوهی)مطالعه داده رویکرد  از  آمده  دست  به  های 

ورگ  گال، ب تحلیل اسنادی  از    ( پدیدارشناسی  اسنادی و

پدیدارشناسی    علمی و از  متونبرای محتوای    [26]  و گال

اسمیت  الرکینتفسیری  و  فالورز  محتوای  برای    ، 

 .[27] ها استفاده شدمصاحبه

 
 

 هایافته

یافته های به دست آمده برگرفته از بررسی اسناد و متون  

مختلف علمی در حوزه عناصر برنامه درسی علوم دوره 

عنصر روش تدریس در دو کشور ایران ابتدایی به ویژه  

و انگلستان و تبیین آن در مقام مقایسه با یکدیگر است.  

تر در حوزه روش  های غنیاز طرفی برای دستیابی به داده

6 -Institute for Scientific Information(ISI) 
7 Education Resources Information 

Center(ERIC) 
8 - British Educational Research 

Association(BERA) 
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 نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی   سال نخست، شمارۀ دو 

این   در  آموزگاران  تجارب  از  ایران،  در  علوم  تدریس 

 حوزه استفاده شده است.  
 

 نظام آموزشی ایران 

به آن در دوره ابتدایی  برنامه درسی علوم و عناصر مربوط  

مبتنی بر چشم انداز سند برنامه درسی ملی است که در  

هایی مانند تفکر، علم و عمل مورد تاکید قرار  آن مولفه

دانش آموزان به سوی این در واقع، سوق دادن  می گیرد.  

یکی از اساسی ترین وظایف نظام   ابعاد سه گانه آموزشی

برنامه   در  ایران است و  اسالمی  آموزشی در جمهوری 

درسی ملی ایران و سند فلسفه آموزش مورد تأکید قرار 

در برنامه درسی    در واقع موارد انتخاب شده  .گرفته است 

یافته تدریس  می تواند در مدارس و در شکل سازمان 

آن معیارهایی  چه  با  و  کسانی  چه  در  شود.  باید  را  چه 

انتخاب می کنند؟ این دو موضوع    ،مدارس تدریس شود

بسیار مهم عمدا نادیده گرفته شده است. در واقع، سنت  

انتخاب باید اصول خاصی را شامل شود و منعکس کننده  

در .  [28]  قدرتمند ترین ارزش در زمینه اجتماعی باشد

 یک رویکرد جدید به برنامه  واقع سند برنامه درسی ملی

  درسی است که تاکید بر اهمیت آموزش و دامنه ی عمل 

برنامه درسی   بدین صورت کهبرای معلمان دارد.    تدریس

به جای این که یک مانع یا سد باشد به عنوان یک مالک  

گرفته   نظر  در  معیار  یا  مییا  چارچوب  یک  شود، 

ساختاری از دانش که در برابر موفقیت یا دستاورد می  

برنامه درسی ملی  . با این که  سند  شود  تواند اندازه گیری 

 زیستی  مورد نیاز آموزش شهروند به ارائه دانش اساسی

ی مربوط به تفکراستدالل ولی به دانش آموزان می پردازد

بهتر محیطی و   به دستاوردهای  آن در راستای دستیابی 

گرفته   قرار  تدریس مورد غفلت  در روش های  اقلیمی 

آموزشی راهبرد یادگیری، استفاده از  در فرایند  .  [29]است 

را الزم یادگیری   روش ها، رسانه ها و الگوهای مناسب 

، به طوری که ایجاد فضای یادگیری که راحت  می داند

باشد و بتواند یادگیری دانش آموزان را در تمامی حوزه  

های موضوعی، به ویژه در موضوعات علمی در مدارس  

است.   ضروری  کند،  تحریک  علمی  ابتدایی  فرایند  در 

دانش   روزمره  زندگی  با  یادگیری  مواد  بین  یادگیری، 

، بدین صورت که  داردوجود    ن ارتباط نیمه واقعیآموزا

زندگی  با  درس  کالس  در  آموزان  دانش  فعالیت  بین 

مورد تاکید قرار گرفته، ولی در عمل    واقعی همبستگی

تعیین  قابلیت علمی معلم و غنی بودن محیط آموزشی 

ی مجموعه فعالیتمواد آموزشی دربرگیرنده ست.کننده ا 

کهه است  دانش  گاها  ایی  صورت توسط  به  آموزان 

 . [31] و [30]  گروهی یا جمعی دنبال می شود

شامل      تدریس(  مورد  درسی)منابع  برنامه  واقع  در 

متناسب    قالب واحدهای کاری هایی است که درموضوع

محتوای ارائه   شود، وارائه می با توانمندی دانش آموزان  

رویکرد آموزان  دانش  به  و  نیمه    شده  دارد  پژوهشی 

اجتماعی   محیط  با  معنادارسازی  طریق  از  آن  یادگیری 

به عبارت دیگر در برنامه درسی دوره   صورت می گیرد. 

منابع و واحدکاری بودن    زیستیبر کارکرد  علومابتدایی 

واقعیت این است که دانش آموزان   تاکید می شود. متون

های مختلف  های یادگیری و شخصیت ها، سبکبا توانایی

در وارد کالس درس می ملزم هستند  معلمان  شوند. و 

استانداردهای   با  را  درسی  برنامه  تدریس  روش  بحث 

راهبردهای  از  استفاده  با  ببینند.  محیطی  یا  ای  منطقه 

مختلف،   همه  آموزشی  نیازهای  به  توانند  می  معلمان 

از   آنها فراتر  تا  کنند  کنند و کمک  آموزان توجه  دانش 

 . [33] و [ 32] استانداردهای موجود، فعالیت نمایند

شود که های به دست آمده چنین برداشت میاز یافته   

می ارائه  صورتی  به  درسی  دانش موضوعات  که  شود 

می شوند که در  آموزان با موضوعات مساله دار روبرو  

آنها وجود دارد و درگیر آن موضوع در   محیط زندگی 

می پاسخ  یافتن  دانشجهت  واقع  در  به  شوند.  آموزان 

وارد   فردی  نگرش  ایجاد  در جهت  و  گروهی  صورت 

می مساله  حل  ارائه  فرایند  با  آن  یافتن  برای  و  شوند 

می عمل  مختلفی  های  شیوه  به  این  نظرات  ولی  کنند 
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نجایی که بیش تر بر اجرا تاکید دارد تا  فعالیت ها از آ

بنابراین واقعی،  در   یادگیری  فعال  درگیری  بر  توجه 

یادگیری مانند راهبردهای اکتشافی و حل مساله با وجود 

قابل مشاهده بودن در تدریس، بیش تر صوری و تبلیغی 

استفاده از راهبردهای آموزشی مختلف، هم چنین  است.

های یادگیری است تا  سازی فعالیتاغلب به دلیل متنوع 

دانشتوجه   نیازهای  طرفی،  .آموزانبه  های یافته  از 

سنتزپژوهی از  بحث  حاصل  در  که  است  این    بیانگر 

 دانش آموزان درگیری و مشارکت   تدریس،راهبردهای  

یادده فرایندهای  معلمان رابط ،ریادگیی-یدر   مداری 

آمو  محیط  و  درسی  برنامه  منابع  فراگیران،   زشی، بین 

آموزش انفرادی مبتنی بر    فرآیندهای یادگیری متفاوت،

جنبه رسمی تری ندارد. به عبارتی اولویت    نیازهای فردی 

ها در تدریس، بستگی به دانش شخصی دهی به این مولفه

حرفه   پنهان  درسی  برنامه  جزو  و  دارد  معلمان  عملی 

موقعیت  یک  در  تواند  می  که  شود  می  تلقی  معلمی 

اتفاق   نیفتد.آموزشی  اتفاق  یا  به   مباحث   بیفتد  درسی 

شودصورتی   می  با    سازماندهی  آموزان  دانش  که 

، ولی این چالش موضوعات مساله دار روبرو می شوند

  ی آنها در دارد و درگیرندر محیط زندگی آنها وجود    ها

بعد انتزاعی و ذهنی   ، آن موضوع در جهت یافتن پاسخ

فرایند حل مساله    هآموزان بدانشوارد شدن  . در واقع  دارد

تر با گروه  با انگیزه و عالئق فردی و عدم هماهنگی بیش

می حلصورت  راه  ارائه  و  بر  گیرد  مبتنی  بر  نیز  ها 

بلکه  نیست،  آن  از  حاصل  برونداد  و  واقعی  گفتگوی 

دانش  استنباط فردی  یادگیری  تجارب  و  شخصی  های 

است.   که  آموزان  است  دارای شرایطی  یادگیری  محیط 

ی موقعیت طبیعی و واقعی برای فراگیری  کنندهتداعی  

دارای   یادگیری  فضای  واقع،  در  نیست.  آموزان  دانش 

ویژگی هایی است که شکل گیری اصلی معرفت به عهده 

معلمان است و غنی سازی علمی یا شناختی در یک    ی

وضعیت سلسله مراتبی از معلم به دانش آموز قرار دارد.  

محیط یادگیری محرک اصلی برای  در پردازش اطالعات،  

تلقی می شود و معلمان سعی در  فعالیت دانش آموزان 

بسترسازی موضوعات درسی متناسب با بافت فرهنگی  

های جدید دارند،  شکیل ایدهجامعه محلی در راستای ت

ولی با توجه به این که توازن بین کتاب درسی با مسائل  

نمی اتفاق  واقعی  شکل  به  بروندادهایی محیطی  افتد، 

متناسب با محیط زندگی دانش آموزان به دست آورده  

شود. دانش    نمی  ذهن  در  شده  کسب  دانش  نتیجه  در 

ناخت  آموزان از لحاظ کاربردی، کمک قابل توجهی به ش

دغدغه های زیست محیطی و رفع مسائل مربوط به آن  

 . [34]نمی کند 

دهد که در چارچوب برنامه  چنین نشان مییافته ها هم   

به دلیل   ابتدایی، روش های تدریس  درسی علوم دوره 

این که محتوای برنامه کمتر با ماهیت اجرای آن تالیف  

جدید   شده است، هماهنگی ندارد. بدین معنا که نیازهای

بتوان   که  شود  مطرح  درسی  برنامه  در  نحوی  به  باید 

استفاده از روش های نوین تدریس را در کالس درس  

از   پیگیری استفاده  که  توان گفت  کرد. می  پیاده سازی 

و   معلمان  قابلیت  مستلزم  هرچند  جدید  های  روش 

سازی   غنی  برای  شان  جایگاه  درک  در  آنها  توانمندی 

ولی محتوای برنامه ها باید   تجارب دانش آموزان است،

قدرت مانور بیش تر و اختیار بیش تری به معلمان بدهد 

فراهم   را  آموزان  دانش  علمی  نیازهای  بتوانند  آنها  تا 

را   درسی  برنامه  در  محور  نتیجه  نگاه  طرفی  از  سازند. 

های تدریس فرایند محور دنبال نمی توان با اجرای روش

محت بین  هماهنگی  باید  بلکه  تدریس  کرد،  روش  و  وا 

 وجود داشته باشد. 

مصاحبه     از  آمده  به دست  های  یافته  بررسی 

های آموزگاران دوره ابتدایی نشان می دهد که سیاستی  

دادن ماهیت روش های تدریس که برای مطلوب جلوه

در برنامه درسی علوم دنبال می شود،  بیش تر تاکید بر  

مدرن و نوآور بودن آنها دارد. به عبارتی ایجاد فضایی 

جه برساند که روش های تدریسی  که معلمان را به این نتی

که در مدارس اجرا می شود یا باید اجرا شود، به دلیل 
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کارآمد بودن آنها با نیازهای روز آموزشی دانش آموزان 

است. باید گفت که در پیش گرفتن این نوع راهبرد برای  

اجرای روش های تدریس، شرایط را به سمتی سوق می  

پرورانیم مورد توجه  دهد که بیش تر آنچه را در ذهن می  

قرار گیرد، تا این که بخواهیم با واقعیت روبرو بشویم.  

به عبارتی، حقیقت اجرای روش تدریس نشان می دهد  

برنامه سازی  پیاده  عمل که  در  را  کاربردپذیری  درسی، 

دنبال نمی کند، بلکه با ارائه مصادیقی از مسائل محیطی  

ا در  کند و  آن می  دادن  مناسب جلوه  در  کار سعی  ین 

معلمان را درگیر فعالیت های علمی با ماهیت نظری می 

کند تا آنها را نسبت به مطلوب بودن روش های تدریس 

قانع کند. از طرفی برای پذیرش بهتر این نگرش که آنچه 

که در اجرا مشاهده می شود، مطابق با اصول آموزشی  

است، با استفاده از نمونه اقدامات انجام گرفته از طریق  

دنیای   در  آنها  اثربخشی  و  ها  پیامد  ها،  نوع روش  این 

امروز و جایگاه آنها در نظام های آموزشی توسعه یافته،  

مندنمایی  دهد و سعی در دغدغهبه مخاطبان خود ارائه می

آموزان  دانش  نیازهای  با  متناسب  تدریس  های  روش 

دارد، در حالی که آنچه که مالحظه می شود اغلب مطرح 

چارچوب موضوعات    شدن  محتوای  شده  سازماندهی 

درسی است و رویکرد تماتیک محوری که مفاهیم علمی 

کتاب درسی را به بافت محلی سوق دهد، کمتر در اجرا 

یافت می شود. ماهیت اجرای روش های تدریس سعی  

دنبال  به  و  دارد  یادگیری  محیط  دادن  نشان  واقعی  در 

واقعی یکسان تلقی کردن موقعیت یادگیری با موقعیت  

از طرف دانش آموزان است، در حالی که این طرز تلقی  

-دهی برنامه فعالیت های یادگیری را در راستای جهت 

مفاهیم  بخشی  توسعه  جای  به  و  داده  قرار  ریزی شده 

یادگرفته شده و معنادارسازی درست آن، بر ظاهر سازی  

از   اصلی  هدف  چنین  هم  دارد.  تاکید  یادگیری  فضای 

دریس ایجاد ذهنیتی است که ذینفعان اجرای روش های ت

عملکرد  قبال  در  را  آموزان  دانش  ویژه  به  و  آموزشی 

تدریس، متعهد سازد و آنها به این باور برسند که آنچه 

 شود، روشهایی است که که در تدریس معلمان دیده می

 

 مفاهیم کد گذاری شده  : 1جدول 

مضمون 

 اصلی 

 مضامین اولیه  مضامین فرعی

 

راهبرد  

 نمایی نوین 

 معنادار نمایی محتوا، اصیل سازی یادگیری، بافت دهی مطالب، هدفمند بودن یادگیری  تداعی کاربرد 

یادگیری، معلم  دوره های بازآموزی، برگزاری الگوی تدریس، خط مشی سازی پژوهش در  تلقین سازی 

 پژوهی، تدریس پژوهی

های  برجسته سازی تجربیات جهانی، تشریح جایگاه رویکردهای نوین تدریس، پیامدسنجی روش الگو پذیری  

 نوین تدریس، توجیه کیفیت آموزشی، محوریت بخشی روش های نوین تدریس

 دانش آموزی، فراگیرمحوربودگینیازسنج بودن روش تدریس، هماهنگی با قابلیت های  چالش نماسازی 

شبیه سازی  

 محیطی 

 فضا آفرینی آموزشی، کانالیزه کردن یادگیری، غنی سازی ابزارهای آموزشی 

 تصورسازی، باورمندی، تعهد خواهی ذینفعان آموزشی،  کلی گرایی عملکرد، واقعیت ستیزی  ایده گرایی
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و   بر جدید  کلی  تاکید  طور  به  دارد.  آنها  بودن  کارآمد 

مفهوم روش ابتدایی  دوره  در  علوم  تدریس  های 

تضادپذیری را به دنبال می آورد، جایی که فقط استفاده  

از آنها می تواند شرط الزم باشد، ولی شرط کافی نباشد،  

بدین معنا که هرچند این روش ها ممکن است توسط  

شود،   گرفته  کار  به  مدارس  در  و  معلمان  بسترها  ولی 

های مناسبی که بتواند از اجرای آنها حمایت کند،  زمینه

وجود ندارد، از طرفی، بسته به امکانات مدارس ممکن  

است در برخی حوزه های آموزشی بیش تر در راستای  

مناطق   از  برخی  در  کند، و  اهداف خود حرکت  تحقق 

آموزشی این شرایط میسر نباشد. بنابراین روش تدریس  

-گیرد که نمیوضعیت پارادوکس گونه قرار میدر یک  

های   بخش  در  را  خود  اقتضامدارانه  رویکرد  تواند 

وجود  مختلف آموزشی توجیه کند، چرا که نه امکاناتی  

موضع   آن  مقابل  در  که  انسانی  نیروی  نه  و  دارد 

 . [35]پذیری نشان دهد انعطاف 

 

 نظام آموزشی انگلستان

آموزش ابتدایی مربوط  صریح ترین اظهارنظر در حوزه  

درباره اهمیت    2010ای است که در سال  به انتشار مقاله

تدریس نگارش شده است. در حقیقت این اظهار نظر به  

دهه   )اواخر  تاچر  مارگارت  از طرح های  پیروی  دنبال 

درصدد   که  است  میالدی(  نود  دهه  اوایل  و  هشتاد 

تغییرات   دامنه  آنهاست.  کردن  جایگزین  و  گسترش 

هبری پیشنهادی شامل موضوعاتی از جمله تدریس و ر 

از طریق رفتار، برنامه درسی، سنجش و کیفیت سنجی،  

نظام مدرسه ای جدید، مسئولیت پذیری، بهبود مدرسه 

است.   مدارس  بودجه  بررسی  و  برای  چارچوب  ایجاد 

های و راهبردهای اجرایی آموزش در برنامه درسی  روش

بر   که  است  ملی  درسی  برنامه  سند  بر  مبتنی  انگلستان 

های تفکر و آموزش شناختی تاکید  سازی مهارت  پیاده

 . [37] و  [36]دارد 

آموزش      مغز،  ذهن،  علم  مانند  مفاهیمی  درحقیقت، 

های تدریس و یادگیری  برخی اصول را برای بهبود روش

کند و یادگیرندگان متفکر و مادام العمر برای  معرفی می

در حقیقت، حمایت ارزشمند و   جوامع فراهم می آورد.

برنام از  ابتدایی در جهت فرایند هدفمند  ه درسی علوم 

یادگیری جهانی، توسعه رویکردهای آموزشی است که  

متقابل   وابستگی  از  جهانی  درک  و  آگاهی  بر  مبتنی 

برنامه    آنهاست. چهارچوب  در  انگلستان  درسی  برنامه 

درسی ملی طراحی شده است. این برنامه درسی ملی در  

مورد  مراحل و سال و  های مختلف  گرفته  قرار  بازبینی 

متناسب با آن تغییرات و اصالحات آن، نوع نگرش در  

روش است.  اجرای  کرده  پیدا  تغییر  نیز  تدریس  های 

همزمان با نوع هدف، تحقق آن نوع جدیدی از اجرا را  

در برداشته، بنابراین روش های تدریس را نیز تحت تاثیر  

درس برنامه  اصالحات  موازات  به  است.  داده  ی،  قرار 

عناصر برنامه درسی هم تغییر یافته است و روش تدریس  

به عنوان محور اجرای تغییرات پیش بینی شده از حالت 

کالسی به بیرون از کالس منتقل شده است. در دروسی  

مهارت بر  که  علوم  روشمثل  دارد  تاکید  های  آموزی 

حوزه   از  نوآفریتی  به  شروع  ابتدایی  دوره  در  تدریس 

  ه شرایط برون مدرسه ای کرده استدرون مدرسه ای ب

[38] . 

تاکید بر مهارت آموزی مولفه ای است که مورد توجه     

بسیاری از سازمان هایی بین المللی قرار گرفته، در نتیجه 

ضروری است که در برنامه درسی دانش آموزان اجرایی 

سازمان و  شود.  یونسکو  جهانی،  بهداشت  مانند  هایی 

ندگی را مهارت های ضروری  سازمان ملل مهارت های ز

میمی کمک  افراد  به  که  که  دانند  را  مشکالتی  تا  کند 

تصور   و  کنند  مدیریت  موثر  طور  به  می شوند،  روبرو 

است.می مهم  آنها  زندگی  در  آنها  پذیرفتن  که  به   کنند 

هایی  عالوه، این سازمان ها بر لزوم توسعه چنین مهارت

خوا  با  را  خود  افراد  تا  کنند  می  عصر  تأکید  های  سته 

   .[93]اطالعات هماهنگ کنند
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به      وابسته  آموزشی  رویکردهای  مناسب  اجرای 

چگونگی تعامل معلمان و حمایت آنان از ارائه آموزش  

به   و  است  آینده  شهروندان  به  مربوط  که  است  علمی 

کند. در واقع، پیامد تعامل معلم، پیشرفت آنها کمک می

تحقیقات  از  ترکیبی  است.  آموزشی  کیفیت  توسعه 

-دهد توسعه حرفهمی  صورت گرفته در این حوزه نشان

معلمان،   خود  نیازهای  نقش  باید  باال  کیفیت  با  ای 

حرفهنگرش رفتارهای  و  و  ها  دانش  زیربنای  که  را  ای 

مهارت ارزش و فعالیت های حرفه ای فکری آنهاست،  

دانش  و  معلمان  اهمیت  بر  تاکید  عبارتی  به  کند.  تأیید 

محتوای آموزشی است که به معلمان امکان می دهد در  

صمیماتی که برای اجرای برنامه درسی علوم اتخاذ می  ت

 . [40]کنند، استقالل داشته باشند

ابتدایی در نظام     رویکرد کلی آموزش علوم در دوره 

یا   یادگیری  جهانی  رویکرد  از  متاثر  انگلستان  آموزشی 

است که اجرای برنامه    " آموزش شهروند جهانی"همان  

کند. پرورش میهای درسی را به صورت تلفیقی دنبال  

دانش جهانی  شخصیت  شهروند  چارچوب  در  آموزان 

شعار   که  است  پایدار  توسعه  مفهوم  راستای  در  بودن 

تغییر   برای  ملل  سازمان  مانند  جهانی  های  اندیشکده 

که   چرا  است،  جهان  این  شکل  تسهیل  برای  آموزش 

 .[41]تغییرات جایگاه ویژه ای دارد

توان گفت که برنامه درسی علوم در انگلستان در  می   

را    2013سال   تحقیق  بر  مبتنی  یادگیری  استراتژی  یک 

دانش به  که  است  کرده  میاتخاذ  اجازه  دهد آموزان 

به طور  بگیرند، و  عهده  بر  را  یادگیری خود  مسئولیت 

فعال فرآیند یادگیری و آموزش را درگیر کنند و دانش 

را دوباره در ذهن خود مستقر کنند. زمینه این نوع نگرش 

ب علوم،  درسی  برنامه  از  به  قبل  های  سال    2005ه 

که برنامه درسی علوم و فناوری را  بر اساس   گرددبرمی

استراتژی یادگیری سازنده طراحی کرده است. در برنامه 

بیان شده است که یادگیری غیررسمی    2013درسی علوم  

بلکه در زندگی روزمره  تنها در محیط مدرسه،  نه  باید 

تیب ، در واقع،  به همین تر آموزان نیز انجام شود.دانش

-دهد که فعالیت چندین مطالعه صورت گرفته نشان می

های تفکر سطح باالیی را های خارج از کالس مهارت

می فراهم  آموزان  دانش  مشاهده برای  طریق  از  و  کند 

های دانشی آنها را افزایش می دهد. بنابراین می  دیدگاه

های  حوزه  مکان  در  تغییر  که  بود  باور  این  بر  توان 

اجرای   کننده  تسهیل  عنوان  به  تواند  می  موضوعی 

یکپارچگی و کاربرد متنی موضوعات درسی تصور شود. 

چهارم  مقطع  درسی  برنامه  در  فناوری  و  علوم  دوره 

آغاز شد. با این حال، محوریت    2005ابتدایی در سال  

 2013برنامه درسی علوم در کالس سوم ابتدایی از سال 

در برنامه درسی، پیشنهاد    مهم ترین بحث  آغاز می شود.

ملی   درسی  برنامه  برای  نیاز  مورد  جدید  رویکرد  یک 

است  تا مدل دقیق تر و ساختارمندی از دانش را تعیین  

به   باشد در هر مرحله  انتظار داشته  کند که هر کودکی 

در این راستا، آنچه که    .[42]موضوعات اصلی تسلط یابد  

سطوح   به  توجه  است  افتاده  اتفاق  تر عمال  پایین 

تصمیمات آموزشی در حوزه برنامه درسی است. در واقع  

مدارس  به  اجازه دادن  هدف کاهش رویکرد تجویزی، 

برای تصمیم گیری در مورد نحوه تدریس با حفظ تمرکز  

بر دانش موضوع اصلی است. در نتیجه دولت در سال 

مسئولیت    2011 با  ملی  برنامه درسی  بازبینی  به  شروع 

ب محتوا و ساختار برنامه درسی ملی در پذیری در انتخا

به طور کلی رویکرد .  [43]سطوح ابتدایی و متوسطه کرد  

اجرای  برنامه درسی علوم در دوره ابتدایی به صورت  

توان گفت که  غیر متمرکز به مدارس واگذار شده و می

مدرسه   مدیریت  از  متاثر  درسی  برنامه  تدریس  روش 

برنامه درسی  از طرفی، روش تدریس دمحور است.   ر 

ماهیت   با  کامل  تعامل  در  ابتدایی  دوره  در  انگلستان 

ارزشیابی   با  تدریس  عبارتی، روش  به  است.  ارزشیابی 

تکوینی به عنوان محور ارزشیابی در برنامه درسی دوره  

 های تدریس است.  ابتدایی،  جهت دهنده فلسفه روش
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در      انگلستان  درسی  برنامه  در  تدریس  و  آموزش 

مل فزایندهسطوح  طور  به  محلی  و  یادگیری  ی  بر  ای 

های شخصی همه دانش آموزان تأکید  متناسب با قابلیت 

دارد. به عبارتی برنامه درسی از طریق نظریه هوش های  

در  آموزان  دانش  مشارکت  گسترش  دنبال  به  چندگانه 

یادگیری است تا سبک های یادگیری و روش های متنوع  

کند. دنبال  عمل  در  را  اجرای   تدریس  نحوه  واقع،  در 

تدریس معلمان دانش آموزان را در مسیری قرار می دهد  

آموزش فردی و   زمینه  نقاط قوت خود،  بر  تکیه  با  که 

 .[44]استقالل یادگیرنده فراهم شود 

اقتصادی،      بسترهای  انگلستان  آموزشی  نظام  در 

از   استفاده  راستای  در  آموزشی  و  فرهنگی  اجتماعی، 

نوآوری های جدید در روش های تدریس تدارک دیده 

از فناوری اطالعات و  شده است   با استفاده  و مدارس 

ب و  در در  فناوری    این  کارگیریه  ارتباطات،  آموزش 

های   روشاز طریق  رسی  اجرای هر چه بهتر این برنامه د

مناسب   هم  فعالتدریس  درسی  هستند.  برنامه  چنین، 

  ر تر ببیشو  علوم قابلیت محور یا مهارت محور است  

معلمان بتوانند در    تا  داردرشد مهارت های عملی تاکید  

  های مورد بحث را به فعالیت درسی، موضوعکنار کتاب

آموزش و  لمس  های عملی  قابل  تبدیل  تهای   نمایندر 

[7] . 
آموزشی انگلستان، مدارس موظف هستند تا    مدر نظا   

دانش استفاده  برای  را  ملی  درسی  تنظیم  برنامه  آموزان 

نمایند. در واقع برنامه درسی ملی نقطه آغاز برنامه ریزی  

برنامه درسی یک مدرسه محسوب شده و نیازهای اولیه  

 آموزان راآموزشی برای آموزش فردی و گروهی دانش

با همکاری  مشخص می تا  کند. مدارس موظف هستند 

های آموزشی، تدریس و ارزشیابی  معلمان مجرب، روش

ریزی کرده و برای آموزش موثر علوم  مناسب را برنامه

راستای    توانند درچنین می  ریزی نمایند. معلمان همطرح

برنامه  سیاست  اصالح  به  نسبت  مدارس،  آموزشی  های 

های آموزشی معلمان در  فعالیت  ند.درسی ملی اقدام نمای

 است های دانشی، مهارتی و درک مفاهیم  برگیرنده حیطه

های تدریس و برای این کار با به کارگیری انواع روش

  ، روش آزمایشگاهی و نمایشی  ی،از جمله روش اکتشاف

نقش ایفای  روش،  روش  انواع  و  پردازی  های  بدیعه 

دیگر می   ،تدریس  رشد سعی  و  یادگیری  میزان  تا    کنند 

به باالترین سطح برسانند.تحصیلی دانش  در   آموزان را 

 رویکردهای مورد استفاده درآموزش علوم در  این راستا،

معلم در نقش راهنما   کامالً فعال بوده و  مدارس انگلستان

در   آموزان نیز فعاالنهدانشو    کندو مشاور ایفای نقش می

وزشی و فوق برنامه مدرسه فعالیت داشته  های آمبرنامه

به   این روند آموزشی راضی هستند. و والدین آنها نیز از

طور کلی، روش های تدریس دغدغه های جدیدی را 

آموزان مورد توجه قرار داده و  در فرآیند یادگیری دانش

نگرش آنها،  آموزشی  زندگی  محیط  و  برای  ها 

تا رویکرد   استعدادهای جدیدی را تدارک دیده است  

دانش آموز محوری فعال را بر معلم محوری منفعل سنتی 

معلم  محیط  از  پارادایم  تغییر  واقع،  در  دهد.  ترجیح 

محوری به دانش آموز محوری به عنوان رویکرد تعاملی  

با محیط واقعی در چارچوب تدریس، به دانش آموزان  

ر این فرآیند فعال باشند و راه حل را با  اجازه می دهد د

برای خود   آنچه  عبارتی  به  کنند.  کشف  آن  از  استفاده 

شود،  شود، بهتر از آنچه که گفته می آموز کشف میدانش

یاد گرفته  شده و درک می شود. در این شرایط  هدف 

اصلی روش های تدریس توسعه مهارت های تفکر در 

یل شدن به یادگیرندگان سطح باالتر و آمادگی برای تبد

 . [46]و  [45]مادام العمر است 

مجموعه ای متشکل از دانش، مهارت علوم  برنامه درسی  

به فرزندان خود و    هایی است نگرشو   که یک جامعه 

قصد برنامه درسی ملی .  [47]می دهد  افراد جوان انتقال  

از یادگیری از معلومات و   ،آن است که  سطح حداقلی 

و ه  مهارت ها توسط دانش آموزان کل کشور مطمئن شد

 . [48] سطح اولیه ای از یادگیری را فراهم سازد
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  به   علوم معلمان  د که عملکردده می  نشان شواهد این 

در    در آموزش می انجامد، چرا که مستقل مدارس  ایجاد

 تفسیر  هستند.برخوردار    یادیاز استقالل ز  سینحوه تدر

ل  تکام واقعیت مورد  در  پیش بینی  هرگونه شرایط، این

مانند  گرایانه تعالی تئوری  یک همیشه که آموزشی

 برای را ،در تدریس هوشمند طراحی  یای علم خالقیت 

می   قرار استفاده مورد راحتی به ،دتصور می کن پیشرفت 

تدریس در   درسی برنامه اصلی الزامات دهد و جایگزین

 شود. علوم مختلف می

 

 
 : شاخصه های برنامه درسی علوم دوره ابتدایی در نظام آموزشی انگلستان2جدول 

 شهروند جهانی تربیت  رویکرد کلی برنامه درسی 

 سازنده گرایی نظریه 

 توسعه خودآگاهی با رویکرد تلفیقی( مهارتی)  -نگرشی-شناختی هدف 

 تحقیق و پژوهش  راهبرد یادگیری 

 محتوا 
تلفیق   - گذاری تجربه یادگیری بین معلم و یادگیرندهاشتراکبه  -از کتاب درسی به خود دانش آموز

 یادگیری مدرسه و زندگی واقعی 

 کاوشگری علمی  -بدیعه پردازی -ایفای نقش -نمایشی -آزمایشگاهی -یاکتشاف های تدریس روش 

 فعالیت های یادگیری فراگیران 

ارتقای مسائل و دیدگاه -به اشتراک گذاری انواع گسترده تر تجربه -سرگرمی ذهنی دانش آموزان 

درگیری دانش آموزان در -بر عهده گرفتن یادگیری -های جدید خاص به مجموعه ای از دروس 

 فعالیت های زندگی واقعی و معناسازی دانش 

 تعامالت برای ایجاد دانش جدید در زمینه های مربوطه  گروه بندی فراگیران 

 نوآفریتی از حوزه درون مدرسه ای به شرایط برون مدرسه ای  محیط یادگیری 

 مسائل دنیای واقعی کاربرد دانش برای ایجاد راه حل برای  ماهیت یادگیری 

هایی  آنچه در برنامه درسی علوم دنبال می شود فعالیت 

آموزان   دانش  توسط  برجسته  ویژگی  چند  با  که  است 

شود. یادگیری دانش آموزان شامل مباحثی است  دنبال می

که با آن به طور روزمره در تعامل هستند و از طریق قرار  

این   کند.  را کسب می  آنها   موقعیت واقعی  در  گرفتن 

دانش   همکاری  و  معلمان  راهنمایی  طریق  از  شناخت 

یکد با  طول  آموزان  در  آنها  و  آید  می  دست  به  یگر 

یادگیری بر میزان آن و این که چه مباحثی را دنبال می 

کنند وآیا این مسائل جزو دغدغه های ذهنی آنهاست،  

نظارت می کنند. به طور کلی از ترکیب یافته ها نیز می  

هنگامی   آموزان  دانش  یادگیری  که  کرد  استنباط  توان 

یک در  ها  فعالیت  که  است  اتفاق    مناسب  بومی  زمینه 

بیفتد. از طرفی بحث پایداری مطالب نیز پیش می آید، 

آن هم به دلیل واقعی بودن آموخته ها، چرا که خود دانش 

آموزان میزان یادگیری واقعی خود را کنترل می کند و از  

قِبَل آن مهارت های عملی در زندگی به دست می آورند. 

گی ها و کیفیات  بنابراین، وجود طیف گسترده ای از ویژ

پذیرش   نیازمند  سازمان،  یا  گروه  یک  در  انسانی 

هایشان را در برنامه درسی آموزانی است که ویژگیدانش

دارای  آموزان  دانش  کنند.  مشاهده  متنوع،  و  گسترده 

سطوحی مختلفی از انگیزه هستند، نگرش های متفاوتی  

های مختلفی  یادگیری دارند، و پاسخ  -در رابطه با یاددهی

محیط فعالیت به  و  ویژه  کالسی  می  های  آموزشی  های 

 دهند.

 

 بحث و نتیجه گیری

برنامه درسی   تدریس  بررسی روش  به  پژوهش حاضر 

علوم در نظام آموزشی انگلستان و ایران پرداخته است.  
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در واقع، تدوین سند برنامه درسی ملی در هر دو کشور  

تاثیر برنامه درسی ارائه شده بر مولفه روش   تدریس  و 

در دوره ابتدایی، به عنوان یک شاخصه مهم در رابطه با  

پیاده اجرای  شده کیفیت  مطرح  درسی،  مفاهیم  سازی 

توان گفت که چگونگی اجرای روش تدریس است. می

آموزشی  مفاهیم  کردن  هماهنگ  و  درس  کالس  در 

موقعیت   دو  در  یادگیرندگان  های  قابلیت  با  متناسب 

اهد با  باید  مختلف  امکانات  آموزشی  و  ها  برنامه  اف، 

 مربوط به آن سازگار باشد.  

بنابراین آنچه از یافته های این پژوهش به دست آمده    

سیستم این  دوی  هر  در  که  دهد  می  نشان  های  است، 

های تدریس منتج از ذهنیتی است که از  آموزشی، روش

موضع   ولی   ، شود  می  ناشی  ملی  درسی  برنامه  اسناد 

ذی جامعه  های  آموزشی،  گیری  محیط  معلمان،  نفعان، 

در   ... و  آموزان  دانش  های  شایستگی  مدارس،  بافت 

غیر یا  واقعی  با  تدریس  رابطه  های  روش  بودن  واقعی 

مبتنی بر تعهد و کارایی مسئوالنی است که تصمیم گیری  

ها و میزان جدیت خود را قبال اجرای برنامه های درسی  

 دنبال می کنند.

پژوهش حاضر استنباط می شود    به طور کلی آنچه از   

 شامل موارد ذیل است: 

واقعیت  و  رویکرد  انگلستان  آموزشی  نظام  در  پذیری 

انعکاس آن در روش برنامه درسی  متعاقبا  های تدریس 

علوم که نشان از جدیت مسئوالن و مجریان و شناخت  

واقعی  نیازهای  و  آموزشی  نظام  انتظارات  درست 

محوری دارد. در برنامه  آموزان به عنوان یک اصل  دانش

درسی  علوم دوره ابتدایی ایران  و متعاقبا در روش های  

دنبال  پذیری  اصل واقعیت  نیز  آن  از  برخاسته  تدریس 

حرکت  می دارد،  اهمیت  که  آنچه  عمل  در  ولی  شود، 

کردن بیش تر درآن مسیر مورد توجه مسئولین امر قرار  

برآورده    می گیرد، کما این که تا چه حد این واقعیت ها

شوند، در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. به عبارتی بیش  

ظاهر جامعه تر  به  آن  القای  و  آموزشی  امورات  سازی 

مدنظر  ذینفعان  کلی  طور  به  و  والدین  آموزان،  دانش 

 است. 

درسی-     برنامه  عناصر  یکپارچگی  با   اصل  رابطه    در 

نشان می دهد که ارتباط   نظام آموزشیدر  روش تدریس  

اجزا   این دیگر  با  باید  مولفه  درسی  صورت    برنامه  به 

عناصر برنامه درسی به صورت   در حقیقت،متقابل باشد.  

متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و در جهت تحقق اهداف 

برنامه درسی، در یک مجموعه مشترک قرار گرفته  سند  

متاثر عبارتی  از   و  به  هستند،  کل    ، آن  یک  صورت  به 

مان رویکرد جدید را نمایان ویژگی ها و خصوصیات ه

در برنامه درسی علوم دوره ابتدایی ایران با  می سازند.  

این عناصر و   بین  در  تدریس  نقش روش  تغییر  وجود 

توجه بیش تر به آن در فرایند طراحی کتاب های درسی  

جدید، ارتباط دو سویه آن با دیگر عناصر، اغلب قابل  

ه شرایط فراهم شان وابسته بپیش بینی نبوده و تاثیرات 

اسناد   و  شواهد  انگلستان  درسی  برنامه  در  است.  شده 

دهد که روش تدریس به عنوان ابزاری  علمی نشان می

ویژگی درسی،  برنامه  اهداف  تحقق  قابلیت  برای  و  ها 

هایی دارد که توجه به آنها در ابتدای امر، تصمیم گیری  

تدریسی که  درباره انواع اهداف را با توجه به نوع روش  

به کار گرفته خواهد شد، مشخص می کند. به عبارتی، 

این محوریت روش تدریس است که شناخت آن باعث  

با   متناسب  را  درسی  برنامه  اهداف  ماهیت  شود،  می 

 قابلیت های اجرایی آن تعیین کنیم.

های تاکید بر چارچوب پژوهش محورانه در فعالیت   -    

این است که  بیانگر  های یادگیری  فرصت   برنامه درسی 

فراهم شده در آموزش برای دانش آموزان، زمانی تحقق  

روش با  متناسب  آن  اجرای  که  یابد  که  می  باشد  هایی 

قابلیت های مهارت های پژوهشی را در ساختار علمی  

برنامه  توسعه می دهد. به عبارتی می توان گفت که در 

استراتژی کاربرد  طریق  از  انگلستان،  های  درسی 

سازی یادگیری مانند انواع روش های  رانه در پیادهکاوشگ

حل مساله، دعوت به پژوهش، اکتشاف و .. ضمن آشنایی  
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دانش آموزان با مبانی علمی فعالیت های پژوهشی، آنها  

زای علمی قرار می دهد، تا با  را در موقعیت های چالش

به   مساله،  به  مربوط  محیطی  های  محرک  شناسایی 

انفرا یا  گروهی  یکپارچه  صورت  تفهیم  و  درک  به  دی 

روزمره   مسائل  با  آن  دهی  ارتباط  و  درسی  موضوعات 

ایران  نظام آموزشی  برنامه درسی  آیند. در  نائل  زندگی 

این تصور ایجاد شده است که با وجود همین اهداف و 

برنامه ها در سند برنامه درسی ملی، توجه به رویکردهای  

می اجرا  درسی  های  در کالس  تدریس  در  نوین  شود، 

حالی که اوال نیروی انسانی توانمند برای اجرای این نوع  

ذهنیت  روش که  چرا  است،  مواجه  مشکل  با  ها 

ایده سمت  به  حرکت  و  در تغییرپذیری  نوآورانه  های 

روش های تدریس اغلب در مبانی نظری دنبال می شود  

مستلزم   که  آموزشی  های  زمینه  دیگر،  طرف  از  و 

فرهنگ اقتصادی،  مورد  بسترهای  است،  اجتماعی  و  ی 

گیرد و انعطاف حمایت سیاستمداران آموزشی قرار نمی

الزم برای مجریان برنامه های درسی فراهم نمی شود.                        

تر جنبه بنابراین بحث از روش های نوین تدریس، بیش

تبلیغی و تظاهر به اسناد باالدستی دارد و استفاده از آنها  

توجی محیط  در جهت  در  غنی  آموزشی  های  فعالیت  ه 

 های یادگیری دارد.  

جهت گیری های برنامه درسی به طور اعم و روش   -   

های تدریس به طور اخص در نظام آموزشی انگلستان و 

های اساسی دارد. در برنامه درسی انگلستان ایران تفاوت

نظریهروش حمایت  مورد  علوم  تدریس  های  های 

ه از نوع اجتماعی است و آنچه که گرایی به ویژ سازنده

وسیله   به  عمل  در  سازد،  می  را  ها  برنامه  این  مبنای 

شود. به عبارتی  گرا حمایت میهای تدریس سازندهروش

زیربنای برنامه های درسی، حاکمیت نظریه های جدید 

یادگیری است، بنابراین در موقعیت اجرا یا همان رو بنا  

مشاهده قابل  هماهنگیوآنچه  یکپارچه  ست،  سازی  و 

نظری روش مبانی  این  بر  حاکم  اصول  با  تدریس  های 

هایی در کالس درس  یادگیری است و به دنبال آن فعالیت 

می های  فراهم  شبکه  ایجاد  با  آموزان  دانش  که  آید 

موضوعات   در  موجود  مفاهیم  چارچوب  هم  ارتباطی، 

مختلف را به صورت کل درک می کنند و هم این که به  

ی مفاهیم با زندگی روزمره می پردازند و آن تعادل ساز

اکتشافی   یادگیری های  انواع  و  الگوی حل مساله  با  را 

دنبال می کنند. در نظام برنامه درسی ایران نیز شاید در  

سال های اخیر تاکید بر  استفاده از مبانی نظریه سازنده  

های تدریس مورد تاکید  گرایانه برای پیاده سازی روش

و اسناد برنامه درسی ملی نیز به به حمایت  قرار گرفته  

نظری از آن پرداخته است، ولی در مقام عمل، انتظارات 

خود   یادگیری  اول  وهله  در  آموزان  دانش  از  معلمان 

محتوای کتاب های درسی است و فرصت های آن چنانی  

برای پرداختن به معناسازی بیش تر آن و این که آیا اصال 

عه امروزی نمود دارد یا ندارد،  این مفاهیم درسی در جام

نمی برنامه  فراهم  عمل  و  نظر  توازن  عبارتی  به  شود. 

و  دارد  کمتری  عینیت  تدریس(  روش  و  درسی)نظریه 

این   راستای  در  حرکت  به  تمایل  تدریس  های  روش 

می اتفاق  که  آنچه  ولی  دارد،  ها  کسب نظریه  افتد 

صالحیت توانمندی و  ویژگی  ها  که  است  هایی 

 انه و شناختی دارد.رفتارگرای

هوش  -    مختلف  ابعاد  به  در توجه  چندگانه  های 

جایگاه   انگلستان  درسی  برنامه  تدریس  رویکردهای 

مهمی دارد. روش های تدریس شرایطی را برای دانش 

می فراهم  فعالیت آموزان  از  تنوعی  آنها  که  های  کند 

دهند، بدین صورت که غنی سازی  یادگیری را انجام می

تجارب یادگیری، مستلزم استفاده از توانایی های هوشی  

توان گفت که بحث  مختلف برای دانش آموزان است. می

های چندگانه در بحث روش های تدریس علوم  هوش

از دو منظر قابل مالحظه است: اوال پیش زمینه های ذهنی  

دهد و  دانش آموزان را در حوزه های مختلف رشد می

توانند متناسب با قابلیت های فردی  یثانیا دانش آموزان م

بخشند.   توسعه  را  استعدادشان  خاصی  حوزه  در  خود 

بنابراین رابطه روش تدریس با انواع هوش های چندگانه 
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های همه جانبه افراد، به آموزش  عالوه بر پرورش توانایی

دانش  ذاتی  استعداد  راستای  در  آنها  از  خاصی  جنبه 

مانند پژوهشگری، حل مس اله، موقعیت شناسی  آموزان 

شود. در ماهیت روش های تدریس محیطی و ... منجر می

مورد   نیز  های چندگانه  ابعاد هوش  نیز  ایران  در  علوم 

این  از  مختلفی  استعدادهای  و  است  گرفته  قرار  توجه 

جهت شکوفا می شود، ولی آنچه نقطه اختالف بین این  

نظام آموزشی در مولفه هوش های چندگانه است،   دو 

تردگی و تنوع قابلیت هایی است که وجود دارد، به  گس

روش انگلستان  عبارتی  کشور  در  علوم  تدریس  های 

که   در حالی  دهد،  می  پرورش  را  استعدادها  از  تنوعی 

ایران،  آموزشی  نظام  در  اجرا شده  تدریس  های  روش 

بنابراین   آنها را توسعه می دهد.  از  محدوده ی خاصی 

رنامه درسی علوم در های تدریس در دو ب ماهیت روش

دوره ابتدایی، از لحاظ محوریت موضوع )هوش افزایی(  

مشابه هم بوده ولی تفاوت ساختاری در میزان گستردگی  

 برنامه های آموزش هوش و ابعاد مختلف آن دارد.

دستیابی به رویکرد آموزشی خالق گرایانه مبتنی بر    -   

ستون از  یکی  که  آفرینش  فلسفه  و  اصلی نظریه    های 

برنامه درسی و عناصر برخاسته از آن در نظام آموزشی 

مربوط به زندگی   انگلستان است. به عبارتی برنامه درسی

تا  دارند  اختیار  در  فضایی  معلمان  که  به طوری  است، 

شان تهیه  موضوعاتی را برای درگیر ساختن دانش آموزان 

های خود را برای درک،  کنند، و دانش آموزان تواناییمی

می  حفظ و توسعه  اند،  آموخته  آنچه  این کاربرد  دهند. 

شود که ذهنیت دانش آموزان بر مبنای طور استنباط می

تحلیل طبیعت گرایانه از سوژه های علمی قرار می گیرد 

های  روش  در  است  آموزان  دانش  مدنظر  که  آنچه  و 

با   ها  روش  این  واقع،  در  است.  مشاهده  قابل  تدریس 

ر یادگیری مفاهیم علمی، به پیاده سازی عنصر خالقیت د

دنبال تحلیل طبیعی و واقعی از پدیده های زیستی هستند  

کنند و به تفسیر  و آنها را آن طور که هستند، بررسی می

و تبیین شخصی و خلق ایده های نوآورانه می پردازند.  

اجرای   مرحله  در  آن  تبع  به  و  ایران  درسی  برنامه  در 

دساخته ذهنی هستند تر خو مفاهیم علمی، سوژه ها بیش

و بیش تر در شرایط کنترل شده مورد بررسی قرار می  

دانش  که  است  ترسیم شده  موقعیتی  عبارتی  به  گیرند. 

نه   گزینشی روبرو هستند  طبیعی  پدیده های  با  آموزان 

آنچه واقعا در محیط زیست آنها وجود دارد، چرا که کار 

است که  و تشریح این گونه از نمونه ها مطابق با اهدافی  

یافته بر  بیشتر  و  هستند  آن  تحقق  پی  تاییدی  در  های 

کنند تا آنچه  های درسی تاکید میمنطبق با محتوای کتاب

 که ممکن است در تضاد با یافته های کتاب درسی باشد.  

توان گفت این است که روش  به طور کلی آنچه که می

های تدریس در هر دو برنامه درسی علوم دوره ابتدایی  

سب با نیازهای علمی و یادگیری معنادار آن تدارک متنا

سیاست  جایگاه  عمل،  در  ولی  است،  شده  و  دیده  ها 

رویکردهای کلی موجود، درباره اهداف علم در جامعه 

انسانی و زیستی است که نوع اجرای آن را که آیا دغدغه  

به   قناعت  یا  علمی  توسعه  کسب  آموزشی  نظام  اصلی 

به این توسعه است، تضمین نشان دادن و وانمود کردن  

 می کند. 
 

 پیشنهادات کاربردی

زیست   - اهداف  تحقق  جهت  فعال  تدریس  الگوهای 

محیطی، در برنامه درسی دوره ابتدایی مورد توجه قرار  

   گیرد.

نسبت به نیازسنجی و شناسایی مطلوب مهارت های    -

 به دست آمده از تدریس برنامه درسی علوم  اقدام شود. 

آموزان در  های زیست پذیری اجتماعی دانششاخصه  -

   های درسی علوم  قرار گیرد.اولویت برنامه

مهارت محور    هایطرحتر  بیش  غنی سازینسبت به    -

برنامه درسی علوم  فعالیت در حوزه    دانش آموزی های 

 . اقدام شود

 پیشنهادات پژوهشی 
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ذیل   های  زمینه  در  هایی  پژوهش  شود  می  پیشنهاد 

 صورت پذیرد:
در    - تدریس  های  نقش روش  با   رابطه  در  پژوهشی 

آموزان    دانش  محیطی  زیست  های  مهارت  توسعه 

 صورت گیرد. 

پژوهشی درباره رابطه بین روش های تدریس علوم با    -

دوره   در  مساله  حل  های  مهارت  ماهیت  گیری  شکل 

 ابتدایی صورت گیرد. 

 های  های روشپژوهشی در حوزه شناسایی مولفه -

سازنده  برنامهتدریس  در  ابتدایی گرایانه  علوم  درسی 

 صورت گیرد. 

پژوهشی در ارتباط با نقش الگوهای تدریس مشارکتی    -

آموزان دوره ابتدایی  دانشدر بهسازی کارکردهای زیستی  

 صورت گیرد. 

 پژوهشی درباره جایگاه روش های تدریس در اجرای   -

ابتدایی   دوره  علوم  درسی  برنامه  شناختی  بوم  رویکرد 

 صورت گیرد. 

پژوهشی درباره تبیین مبانی فلسفی و علمی روش های    -

ابتد دوره  درسی  برنامه  در  علوم  صورت  تدریس  ایی 

گیرد. 
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