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 دانشگاه فرهنگيان
 تخصصي پويش در آموزش علوم پايهـ فصلنامه علمي

 1396، بهار دوره سوم، شماره ششم

م هاي هارتبررسي مبحث انرژي در كتب علوم تجربي دوره ابتدايي با توجه به

 فرايند علمي

2منوچهر پرنو،1سميرا بهرامي

 چكيده

و گسترش صنايع از يكسو توسعه فناوري ،از سـوي ديگـر رشد فزاينده جمعيـت در سرتاسـر دنيـا،ها

و تكنولوژي و روابط دنياي امروز بر مبناي دادو ستد انرژي هاي مربوطه باعث شده بسياري از معادالت

و استوارباشد. در اين بي ن نياز كشـورهاي در حـال توسـعه همچـون ايـران بـه منـابع انـرژي بـراي رشـد

مي پيشرفت در همه زمينه ،رسد آشنايي با منابع انرژي ها از اهميت زيادي برخوردار است.بنابراين به نظر

و محدويت ميها كمبودها و آگـاه در آينـده در قالب برنامه درسي تواند به پرورش شهروندي مسـئول

و ند. از طرفي با توجه به تغييراتي كه در سالكمكك هاي اخير در رويكرد كتب علوم تجربي رخ داده

در ايـن مقالـه سـعي شـده اسـت بـا،بر آموزش از طريق فرايند علمي استها كتاباين تأكيدبيشترين 

فرايند ميزان توجه محتواي كتب به آموزش مبحث انرژي از طريق،استفاده از روش تحليل محتوا كمي

ابتدا صفحاتي از كتاب كه بـه مبحـث مـورد،آوري اطالعات علمي مورد بررسي قرار گيرد. براي جمع

و سپس جمالت مربوط با توجـه بـه مهـارت بـه كـار بـرده شـده طبقـه،اند نظر پرداخته بنـدي جدا شده

مر جدول مربوط به شمارش جمالت در نـرم.اند شده و نمودارهـاي بـوط رسـم افـزار اكسـل وارد شـده

 گرديدند.

 كتب علوم تجربي دوره ابتدايي.،هاي فرايند علمي مهارت،انرژي:ها كليدواژه
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و پرورش استان تهران، ايران. دبير فني مكانيك خودرو، اداره كل2  آموزش
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 مقدمه

امروزه نياز فزاينده جوامع در حال توسعه به منابع انرژي بر كسـي پوشـيده نيسـت. ايـران نيـز بـه

و فنـاوري  منـد هـاي تـازه نياز عنوان يكي از كشورهاي در حـال توسـعه بـراي گسـترش صـنايع

شـود كـه از منـابع استفاده از انرژي است. اگر چه ايران به عنوان كشوري در جهـان مطـرح مـي 

و الگــوي مصــرف شــهروندان،منــد اســت انـرژي خــدادادي بهــره  امــا نــوع منــابع انــرژي ايــران

اي نه چندان دور مطـرح كـرده اسـت. هاي زيادي را در خصوص بحران انرژي در آينده نگراني

ة توانـد ضـامن توسـع هاي مختلـف مـي استفاده درست از منابع انرژي در بخش بنابراين آموزش

 پايدار باشد.

و با توجه به اينكه يكي از اهداف كتب علوم تجربي دوره ابتدايي پروراندن شـهروندي مسـئول

و جامعه اطراف است در اين مقاله سعي شده است تـا مبحـث انـرژي را كـه،آگاه در قبال خود

هاي دنياي امروز است را در اين كتب مورد بررسي قرار گيرد. از سوي ديگر بـا يكي از دغدغه

و بـر آمـوزش تغييراتي كه در سال هـاي اخيـر در رويكـرد كتـب علـوم تجربـي رخ داده اسـت

ي ويژه صورت گرفته است لذا تالش شـده اسـت تـا ميـزان تأكيدمطالب از طريق فرايند علمي 

هـاي دايي را در آمـوزش مبحـث انـرژي از طريـق مهـارت موفقيت كتب علوم تجربي دوره ابتـ

و بررسي قرار گيرد. در ادامه ابتدا مختصري در مورد مهارت هاي علمـي فرايند علمي مورد نقد

كنـيم شود سپس مطالب مربوط به مبحث انرژي را در كتب مختلف بررسي مـي توضيح داده مي

يند علمي در آموزش مبحـث انـرژي مـورد هاي مختلف فرا مهارت كارگيريبهو در انتها ميزان 

و بررسي قرار مي  گيرد. نقد

و مهارت  هاي مربوط فرايند علمي

مطرح1توسط دي بوئر 1991هاي فرايند علمي در آموزش علوم در سال ايده استفاده از مهارت

را انتشار يافت علوم تجربـي 1973كه در سال علم براي همهدر كتابش به عنوان2گرديد. ليتون

 
1 De Boer 
2 Layton 
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از به صورت علمي توصيف مي و خيلـي كند كه بايد آن را كسب كرد. به عبارت ديگـر ايشـان

كه تأكيدو ديگران بر اين نكته2ليورمور،1نظر در اين زمينه مانند گژنه دانشمندان صاحب دارند

 بـا اسـتفاده از فراينـد علمـي ها معتقدنـد فـردي كـه آموزش علوم تجربي بايد فرايندي باشد.آن

ميآ گيـري سـاده از يـك فعاليـت علمـي بـه دسـت شود چيزي بيشتر از يك نتيجـه موزش داده

). با توجه به اهميتي كه آموزش علوم از طريق فرايند علمـيYilmaz Senem،2013( آورد مي

و از طرفي  در تأكيددارد نويسندگان كتب علوم تجربي دوره ابتدايي به استفاده از همـين روش

لذا در اين مقاله سعي شده است مبحـث انـرژي كـه از جملـه مباحـث مهـم آموزش علوم است

و ميـزان موفقيـت  و تحليـل قـرار داده دنياي امروز است را در كتب علوم تجربـي مـورد تجزيـه

نويسندگان كتب علوم تجربي دوره ابتدايي را در آمـوزش ايـن مبحـث از طريـق فراينـد علمـي 

و بررسي قرار دهيم.  مورد بحث

به مهارت،نظر صاحبافراد كننـد. در ايـن بندي مـيي مختلفي طبقهها روشهاي روش علمي را

ارتبـاط،بينـي پـيش،بنـدي طبقـه،اسـتنباط،گيـري اندازه،هاي فرايند علمي مشاهده مقاله مهارت

و كنترل متغيرها،آزمايش،سازي فرضيه،علمي و تحليل داده جمع،تعيين و مدل آوري سـازي ها

،مشـاهده( هـاي پايـه فته شده است كه بـه صـورت كلـي در قالـب دو دسـته مهـارت در نظر گر

و مهارت،بيني پيش،بندي طبقه،استنباط،گيري اندازه ،سازي فرضيه( هاي تكميلي ارتباط علمي)

و كنترل متغيرها،آزمايش و تحليل داده جمع،تعيين و مدل سازي) طبقه آوري  انـد بندي شـده ها

)Yilmaz Senem،2013:p11.( 

 مبحث انرژي در كتب علوم تجربي دوره ابتدايي

كـل مباحـث مطـرح شـده در مـورد،94در كتب علوم تجربي دوره ابتدايي منتشر شده در سال

:شود انرژي در جدول زير خالصه مي

1 Gagne 
2 Livermore 
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 توزيع مبحث انرژي در كتب علوم تجربي دوره ابتدايي.1جدول

شماره صفحهپايه
68،76،77،78،101،103اول

)7درس(54-61دوم

-سوم

)4درس(25،26،27،31،32،38،40،)3درس(15-24چهارم

-پنجم

)8درس(62-63،)9درس(64-27،69ششم

توان به دو بخـش آشـنايي مطالب مطرح شده در مورد انرژي در كتب علوم دوره ابتدايي را مي

ب و و استفاده درست هينه از انرژي تفكيك كرد. در جدول زير مباحـث مطروحـه با منابع انرژي

مي را در اين دو بخش طبقه  كنيم. بندي

 بندي مطالب مربوط به انرژي در كتب علوم تجربي دوره ابتدايي بخش.2جدول

موضوع مطالبپايه
استفاده از انرژي)(77ص،منابع انرژي)(103ص،101ص،78ص،76ص،68صاول

 دوم
اسـتفاده(61ص،58ص،57ص،55ص،منابع انـرژي)(60ص،59ص،56ص،54ص

 از انرژي)

-سوم

 چهارم
اسـتفاده(40ص،32ص،31ص،24ص،منابع انـرژي)(27ص،25ص،23ص،15ص

 از انرژي)

-پنجم

 ششم
ــرژي)(69ص،68ص،67ص،66ص،65ص،64ص،63ص،62ص ــابع ان 27ص،من

 اده از انرژي)استف(
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و استفاده از انرژي.1 نمودار .فراواني مباحث انرژي كتب علوم دوره ابتدايي در دو بخش منابع انرژي

و جداول باال مي : توان نتيجه گرفت با مشاهده نمودار

روي مبحث آشنايي با منابع انرژي است تأكيددر كتب علوم تجربي دوره ابتدايي بيشترين-

درو مياستفاده و توصيه خالصه  شود. ست از منابع انرژي فقط در حد چند فعاليت

 در كتاب علوم تجربي پايه چهارم بيشتر از كتب ديگر به بحث انرژي پرداخته شده است.-

و پنجم هيچ اشاره-  اي به مبحث انرژي نشده است. دركتب علوم تجربي پايه سوم

ا در تمامي كتب به جز پايه اول درس- و فقـط هايي به مبحـث نـرژي اختصـاص يافتـه اسـت

 هاي ديگر به اين مبحث پرداخته است. كتاب پايه اول است كه در قالب درس

و در بخش بعدي مباحث مربوط به انرژي را از ديدگاه مهارت هاي فرايند علمي مـورد در ادامه

و تحليل قرار مي  دهيم. تجزيه

منابع انرژی

استفاده از انرژی
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 هاي فرايند علمي بررسي مبحث انرژي از ديدگاه مهارت

ي كه كتب علوم تجربي دوره ابتدايي بر اسـتفاده از فراينـد علمـي در آمـوزش تأكيدبا توجه به

از مطالب درسي دارند مي خواهيم ميزان توفيق اين كتب را در آموزش مطالب مربوط به انـرژي

هـاي طور كه در بخش مقدمه هم اشاره شده در اين مقاله مهارت طريق اين روش بسنجيم. همان

،ارتبـاط علمـي،بينـي پـيش،بنـدي طبقـه،اسـتنباط،گيـري انـدازه،علمـي شـامل مشـاهده فرايند 

و كنترل متغيرها،آزمايش،سازي فرضيه و تحليل داده جمع،تعيين و مـدل آوري اسـت سـازي ها

،اسـتنباط،گيـري اندازه،اي شامل مشاهده هاي پايه كه به صورت كلي در قالب دو دسته مهارت

و مهارت،بيني پيش،بندي طبقه و،آزمايش،سازي هاي تكميلي شامل فرضيه ارتباط علمي تعيين

و تحليل داده جمع،كنترل متغيرها و مدل آوري  اند. بندي شده طبقهسازي ها

 هـاي مختلـف همچـون بخـش،هـاي فراينـد علمـي در بررسي مطالب كتاب بـه جهـت مهـارت

و،ايستگاه فكر،كنيد وگو گفت،آزمايش كنيد آوري جمع،هاي آفرينش شگفتي،زندگيعلم

و  و تصاوير مورد توجه قرار گرفته است. گاهي اوقات يـك جملـه مـتن اطالعات به همراه متن

و در برخـي مـوارد ديگـر  يا گامي از يك فعاليت براي محاسبه مهارت در نظر گرفته شده است

و يا چند پاراگراف از متن براي محاسبه در نظر  ،گرفته شده است. در ادامهمجموع يك فعاليت

مي فراواني مهارت  شود. هاي شمارش شده در هر پايه در قالب نمودار گرافيكي نمايش داده

.هاي فرايند علمي مربوط به بحث انرژي در كتاب علوم تجربي پايه اول فراواني مهارت.2 نمودار
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 هستند. هاي پايه مهارت،هاي به كارگرفته شده در كتاب علوم تجربي پايه اول تمام مهارت

و ارتباط علمي است. تأكيدبيشترين، هاي پايه در بين مهارت  اين كتاب بر مهارت مشاهده

.هاي فرايند علمي مربوط به بحث انرژي در كتاب علوم تجربي پايه دوم فراواني مهارت.3 نمودار

كت درصد فراواني مهارت .اب علوم تجربي پايه دومهاي فرايند علمي مربوط به بحث انرژي در

و هـاي پايـه هاي به كارگرفته شده در اين پايه طبق نمودار بـاال در دو بخـش مهـارت مهارت اي

 اند. تكميلي توزيع شده

مهارت هاي

پايه اي

81%

مهارت هاي

تكميلي

19%
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و پيش تأكيدبيشترين  بيني است. كتاب علوم پايه دوم روي مهارت مشاهده

ا گيري از تمام مهارت در اين كتاب به جز مهارت اندازه  ستفاده شده است.هاي ديگر

.هاي فرايند علمي مربوط به بحث انرژي در كتاب علوم تجربي پايه چهارم فراواني مهارت.4 نمودار

.هاي فرايند علمي مربوط به بحث انرژي در كتاب علوم تجربي پايه چهارم درصد فراواني مهارت

و تكميلي توزيـع پايه هاي هاي به كار گرفته شده در اين پايه هم در دو بخش مهارت مهارت اي

 اند. شده

مهارت هاي

پايه اي

88%

مهارت هاي

تكميلي

12%
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 كتاب علوم پايه چهارم روي مهارت مشاهده است. تأكيدبيشترين

.هاي فرايند علمي مربوط به بحث انرژي در كتاب علوم تجربي پايه ششم فراواني مهارت.5 نمودار

پا رصد فراواني مهارت .يه ششمهاي فرايند علمي مربوط به بحث انرژي در كتاب علوم تجربي

و تكميلي توزيع شده است. هاي پايه هاي اين كتاب هم در دو بخش مهارت مهارت  اي

 مشاهده بيشترين مهارت به كار گرفته شده در اين كتاب است.

مهارت هاي

پايه اي

86%

مهارت هاي

تكميلي

14%
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 گيري نتيجه

و بررسي نتايج زير به دست،هاي كيفي انجام شده در مورد مباحث انرژي با توجه به مطالب باال

: آيند مي

ك همان هاي قبل هم اشاره شد مباحـث مربـوط بـه انـرژي را در دو بخـش منـابعه در بخشطور

و استفاده از انرژي قرار داديم. مباحثي كه در پايه هاي مختلـف تحـت عنـوان آشـنايي بـا انرژي

آب منابع انرژي دسته ، هاي فسيلي نظيـر بنـزين سوخت،خورشيد،باد،بندي كرديم شامل انرژي

نظ سوخت،...و و الكتريكـي اسـت. دو مـورد آخـر،ير چوبهايي هـاي از شـكل انرژي صوتي

آموزان پس از پايـان رود دانش انرژي است. با توجه به اهميتي كه موضوع انرژي دارد انتظار مي

در اين دوره شناختي هر چند كم از منابع انرژي داشته باشند كه با توجه به مطالـب مطـرح شـده

اينها كتابهاي مختلف اين نشده است. در صورتي كه در بخش اين بخش اين انتظار برآورده

زمـين،فرصت فراهم شده است كه در مورد انواع ديگري از منابع انـرژي همچـون امـواج دريـا 

و،گرمايي  ... صحبت شود. زيست توده

و محدويت و معضالت هايي كه ممكـن در هيچ كجاي كتب علوم تجربي به منابع انرژي كشور

آ  ينده گريبانگير كشور شود اشاره نشده است.است در

در مورد اشكال مختلف انرژي صحبت شده ولي هيچ بحثي از انـرژي مغناطيسـي مطـرح نشـده

 است در صورتي كه در قالب مباحث مربوط به آهنرباها اين فرصت كامال وجود داشته است.

و پنجم هيچ مطلبي در مورد انرژي آورده نشد در كتاب پايه و در كتـاب پايـه هاي سوم ه اسـت

تواند باشد چـرا نمي چهارم بيشترين مطلب در مورد انرژي آورده است. اين مورد نتيجه مطلوبي

 هاي مختلف نتايج بهتري در آموزش در پي خواهد داشت. كه توزيع يكنواخت مطلب در پايه

پ رداخته نشـده اسـت. با توجه به بحران انرژي در دنيا به مسئله استفاده درست از انرژي به خوبي

شـود بايـد دغدغـه آموز در دوره ابتدايي داده مـي رسد در قالب آموزشي كه به دانش به نظر مي

حفاظت از منابع انرژي براي او ايجاد گردد كه بازهم كتب علوم تجربـي دوره ابتـدايي در ايـن 
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در امر ناموفق عمل كرده و مطلـب و استفاده درست از انرژي به چنـد توصـيه سـطوح پـايين اند

 مهارتي بسنده شده است.

توان دريافت بـه جـز پايـه اول كـه هاي مختلفمي هاي به كار رفته در پايه با مقايسه نوع مهارت

هـاي هاي ديگر نحوه توزيع مهـارت هاي پايه هستند در پايه مهارت،هاي به كار رفته همه مهارت

و اين نتيجه  و تكميلي تقريبا شبيه به هم هستند ميپايه رود با بـاالتر مطلوبي نيست چرا كه انتظار

و به تبع آن پايه آمـوز نيـز پيشـرفت كنـد. هاي آموزشـي بـه دانـش بايد سطح مهارت،رفتن سن

 ها باشد. هاي تكميلي بيشتر از ساير پايه رفت در پايه ششم ميزان استفاده از مهارت انتظار مي

دي كتاب علوم تجربي پايه دوم به نسـبت پايـه هـاي مهـارت كـارگيري بـه گـر از نظـر تنـوع هـاي

هـاي علمـي بـا سـن مهـارت كـارگيري بـهو كتاب علوم تجربي پايه اول از نظر تناسب،مختلف

 مخاطب خوب عمل كرده است.
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Abstract 

The development of technology and the expansion of industries, on the one 
hand, and the growing population around the world, on the other, have made 
many of today's equations and relationships based on energy trading and related 
technologies. The need of developing countries such as Iran for energy 
resources is very important for growth and development in all fields. Therefore, 
it seems that familiarity with energy resources, deficiencies and limitations in 
the form of curriculum can be helpful in cultivating responsible and informed 
citizens in the future. On the other hand, according to the changes that have 
taken place in recent years in the approach of experimental science books, the 
greatest emphasis of these books is on teaching through the scientific process. 
In this article, we have tried to use the quantitative content analysis method to 
examine the level of book content allocated to teaching the topic of energy 
through the scientific process. To gather information, first the pages of the book 
that deal with the topic are separated, and then the sentences are classified 
according to the skill used. The table for counting sentences was entered in 
excel software and the corresponding graphs were drawn. 
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