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 1  ي مسعود سعادت

 ، ایران بریز، دانشگاه فرهنگیان، تعلوم پایه گروه  1

ا  يليکرونا و تعط  روسیانتشار و از سالها چهره  یمدارس بهانه  به   کینزد  ایشد که بعد 

  يمعرف  هایشود. گرچه برنامه  دهیشبکه آموزش د  چهیکشور از در  يرسم  ياز نظام آموزش  تيواقع

  ستم يس  اد نم  چکدام هي  اما   اند را اشغال کرده  ونیزیمختلف تلو  هایموسسات کنکور سالهاست شبکه

ب  ستندينکشور    يآموزش رسم راستا  یآموزش تجار  شتريو  ارز  یو صرفا در  .  شونديم  يابیکنکور 

آموزش دروس مختلف در   وهياز ش ينسب یریبوده و تصو يشبکه آموزش کامال رسم رياخ هایبرنامه

برنامه مربوط    چند   اني گذارد. به عنوان مدرس آموزش علوم در دانشگاه فرهنگ  ي م  شی کشور را به نما

  سیتدر  کی  عیسر  یو آماده ساز  زیرا مشاهده کردم. تالش معلمان عز  یيبه درس علوم دوره ابتدا

  ياست. اما نقد نظام آموزش  یسپاسگزار  ستهیو شا   ریزمان ممکن قابل تقد  ن تریدر کوتاه  يونیزیتلو

اصالح متناوب کتب  .  روديدر آموزش م  پژوهش  ي مجله مدع   کیاست که از    انتظاری  حداقل  کشور

روز آموزش علوم کار   یبا متدهاانطباق    یبراتالش  و  ی گذشته  به نقدها   يبه عنوان پاسخ  يدرس

آموزش علوم در    يعمل  وهياصالح ش  ،ي گام مهم و اصل  ما ا  شودياست که سالهاست انجام م  یارزشمند

پخش    رياخ  هایبرنامه  نيدارد و در هم  اي روزآمد دن  یبا روشها  یادیمدارس است که متاسفانه فاصله ز

 .دهدي شده خود را نشان م

 جیو لزوم اصالح آن رجوع به نتا  رانیآموزش علوم در ا  درباره  ياثبات به جا بودن نگران  یبرا

  ی ا ه يکشور گزارش اول  يآموزش  یزیکمک کننده باشد. سازمان پژوهش و برنامه ر  توانديم  مزيآزمون ت

گزارش آمده   نی( . در ا2019  مزي منتشر کرده است )گزارش آزمون ت  2019سال    مزيآزمون ت  جیاز نتا

به سواالت در مقایسه با ميانگين کشورهای شرکت   يرانای  آموزاناست که متوسط درصد پاسخ دانش
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 تيمز  مطالعات   در  شده   طرح  سواالت  پوشش  درصد  خوشبختانه.  است  تردرصد پایين  30تا    20کننده  

  دانش  از  شده   سوال  مطالب   درصد  80  از  بيش   یعني   باشد،   مي   درصد  90  تا   80  بين  متوسط  طور  به

است که درصد   نای آورمي باشد. اما نکته تاسف رانای مدارس  در شده اجرا درسي برنامه جزء آموزان

.  باشد مي   درصد  30  بين  متوسط  طور  به  اند خوانده  که  مطالبي   همان  به  ایران  آموزانپاسخ درست دانش

به    يمعن  نای  به آموزان کشورمان  دانش  پاسخ درست   يدرس  لبدرصد سئواالت مطا  30که  خود 

درصد و برای کشورهای باالی جدول    45کشورها به طور متوسط حدود    ریسا  ینسبت برا  نای.  اندداده

-گزارش آن است که پاسخ دانش  گریقابل توجه د  نکته  .درصد مي باشد  75نظير سنگاپور و کره تا  

  سطح  دانشي   سواالت  به  پاسخ  و   است  تشریحي  سئواالت  از  بهتر  ایگزینه  چهار  سواالت  به  موزانآ

  ن يچن  افتهی  نای  از  گزارش  خود.  است(  کاربرد  و  استدالل)  یادگيری  عميقتر  هایالیه  از  بهتر  پایين،

آموزشگا  کنديم  یريگ  جهينت عوامل    در  یادگيری  - یاددهي  روشهای  درسي،  ریزیبرنامه  هي،که 

  هایمهارت  نبود  و  تشریحي  سواالت  به  پاسخ  در  آموزاندانش  ترپایين  تمرکز  و  توجه  دامنه  و  مدارس

است. با فرض    ي ناکام  ن یا  لدالی  آموزانپشتکار در تفکر، حل مساله، دامنه تحمل و بردباری دانش

روش   کند مي   مجهز  ها مهارت  نای  به  را  آموزانآنچه دانش  کهتوجه داشت    دی با  لیدال  نیا  رشیپذ

 .علوم در مدارس استاز جمله آموزش آموزش 

و    اندکرده  قيعلوم تحق  یريادگی دور درباره مشکالت    یدر جهان و از سالها   یادیز  محققان

ا به روشها  یريادگی  هاییاز دشوار  يکه بخش   انددهيرس  جهينت  نیبه  آموزش علوم مربوط    یعلوم 

ش بعد چهارم آموزش علوم« به نقد آموز با عنوان »  یاداگالس تپر در مقالهدر این راستا  .  شوديم

مشکالت در    نیتراز مهم  يکی: متاسفانه  سد نویيم  ی (. و2019،  2جهان پرداخته است )تپر علوم در  

تدر کم  سیراه  پ   يتوجهعلوم،  آموزش  دوره  در  آن  آموزش   دبستانشيبه  در  است.  دبستان  و 

 یارضا یبرا ي و زبان است و کودکان فرصت کاف  ياضیبر آموزش ر يمعموال توجه اصل  ي دبستانشيپ 

  ي همچنان آموزش علوم، توجه  زين  یي مختلف ندارند. در دوره ابتدا  یهانهيدر زم  ي علم  ی هایکنجکاو

 ی ورزعلم  یبرا   يآموزان چندان فرصتو دانش  کنديبه خود جلب م  اتيو ادب  ياضیر  سیکمتر از تدر

  ک يو مکان  کیزيف  ، يميش  ، يشناسستیز  ی هاعلوم در حوزه  شرفتهيپ   دروس  یبرا  یاهیکه پا   ي مقدمات 

  ي نفس کافاعتمادبه  ایاز معلمان از دانش    یاري. او معتقد است بسکنندينم  دايباالتر است پ   یدر سالها

به صورت    زيدرس علوم را ن  يحت  دهنديم  حيو ترج  ستنديبرخوردار ن  ي ورود به مباحث علم  یبرا

 ی ريادگیآموزش و    ی هاکنند. اما امروزه روش  سی تدر  ي کتاب درس  ی رف از روص  واندندرس گفتار و خ

بدهد و    حيمعلم، متکلم وحده باشد، درس را توض  ستيقرار ن  گری د  شده است.عوض    يبه طور کل
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آموزان کمک کند،  راهنما است که قرار است به دانش  ک یکنند. معلم    یبردارادداشتیآموزان  دانش

  .مستقل را در خود پرورش دهند یريادگیو   اف اکتش تيقابل

اطرافشان کنجکاو هستند.    یاينسبت به دن  یزیآموزان به طور غرمعتقد است: دانش  داگالس

  یسازه و حل مسئله همکار  کی  د،ی دستگاه جد  کیکوچک دوست دارند در ساختن    یهامهندس  نیا

نفس  به آنها اعتمادبه  تواندياست که م  ي دارند و معلم همان کس  ازيآموزان تنها به فرصت ن کنند. دانش

 ی از علم هست بدهد، از نور  یکه اثر  یيرا در هر جا  رامونشانيو جهان پ   عتيو لذت جستجو در طب

.  م یگذاريکه بر آن قدم م   ينيتا زم  میخوريکه م  یياز غذا  م؛ يکنيکه استفاده م  يل یتا وسا  مينيبيکه م

و    متيقگران   ادو مو  زاتيعلوم به تجه  ي عمل  یشهایکنند آزما   يکه تصور م   ي با انتقاد از کسان  یو

م  ازين  ادیز بسسدنویيدارد  آزما  یاري:  برا  یيهاشیاز  ابتدا  ميمفاه  سیتدر  یکه  دوره  در    یيعلوم 

قابل انجام هستند: مثل آب و    يو با کاربرد روزمره در زندگ   يکامال معمول  ل یمناسب هستند با وسا

علوم   یهاشیکاغذ. بله حتما آزما  یهارهيقوه و جعبه کفش، آهن ربا و گها، چراغها و برگنمک، دانه

  جانيکار است اما در هم  زيها و ملباس  يفيکث  يحت  يو گاه  پاشوختیر  ،ي صدا، شلوغ سرو  جاد یباعث ا

ا معلم  دانش  ن ینقش  که  گفتگوهااست  و  بحث  سمت  به  را  مورد    یآموزان  در  آموزنده  و  سازنده 

دارد    تيدهد که چرا اهم  حين مدرسه، توضيو مسئول  نیدر علم سوق دهد و به والد  شاناتيکشف

 .رود  شيپ   يرسد یهابرنامه ریو متفاوت از سا وهيش نیآموزش علوم به ا

  ي: هر معلم کارآزموده و قابل سدنویينقش مهم معلم در آموزش علوم م یادآوری با  داگالس

  انيعلوم به م  سیتدر یپا ياز آنکه علم و فن باشد، هنر است. وقت شيب س،یکه در واقع تدر  دانديم

.  کنديم  ل يسواالت درست م  دنيآموزان به سمت پرسسوق دادن دانش  یبه معنا  س، یهنر تدر  د یآيم

انتقاد  کیآموزان تحردانش  یحس کنجکاو   کنديمعلم کمک م تفکر  صبر و    ، يکار گروه   ،یشود، 

)محتوا، روش و    يمقاله با اشاره به سه بعد اصل  ان یدر پا  ی. وردياستقامت و پشتکار در آنها شکل بگ

 رچوب چا  نیبرابر هر سه بعد در ا  تيآموزش علوم و اهم  دیجد  ی( در استاندارها یرشته ا  نيتفکر ب

  يدرس  یهاو کتاب  سی: الزم است طراحان روش تدرسدنویيو م  کنديم يبعد چهارم را معرف د،یجد

پنهان    د ی نبا  ان يم  ن ی. اما آنچه در اند یها لحاظ نمادرس  نیو تدو   یزیرعلوم، هر سه جنبه را در برنامه

آموزش است   ياصل دارمعلم است که سکان نیمعلم است. ا یديبماند، بعد چهارم و در واقع نقش کل

  يعلم  یهاتيفعال  نیترو جذاب  ها شگاهیآزما  نیها، مجهزترطرح درس   نیاو، بهتر  یدي و بدون نقش کل

  تیمختلف و هدا  ي علم  یهاتيدر فعال   یيمورد نظر برسند. معلم با راهنما  هجيبه نت  توانندينم  زين

تر کرده  آموزان را فراخ دانش  یها، افق فکرتيفعال  ن یا  جیروند و نتا   رامون يآموزنده پ   یبحث و گفتگوها

کنند و با استفاده از روش و   تیهدا  يدرست ريخود را در مس یحس کنجکاو کند يو به آنها کمک م 

 .(2019ور شوند )تپر، علم، غوطه  یایابزار مناسب، در در
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. انتشار مقاالت مختلف در مجالت داردکشور ما ن   اختصاص بهآموزش علوم    ندهیاز آ  ينگران

  3اوسبورن مدعاست )  نیبر ا  یشاهد  ن حاضرآموزش علوم در قر  یها با عنوان چالش  الملليبين  معتبر

ا  ايدن  شرفتهيپ   یاست که کشورها  نیمهم امساله  (.  2013،     جینتا  ليها و تحلپژوهش   نیبا انجام 

  ي زندگ  یبرا  سازگار و مناسب  ينسل  تيترب  یرو هستند و  براشيپ   ی هاچالش  برحاصل درصدد غلبه  

قرن پ کننديم  یزریبرنامه  21  در  برا  یمهارتها  ينيبشي.  آت  يزندگ  یالزم  قرون  ارائه   يدر  و 

برنامه درس  یبرا  يشنهاداتيپ  ا  ياصالح  منظور کسب  دانشمهارت  نیبه  توسط   جمله   از  آموزانها 

به    رانیرسد کشور ما امي  نظر  به(.  2015  ،5بالند   و  گو  ،  2018  ،4گلز )  است  ها پژوهش   نای  اهداف

  ي شناس  بينسبت به آس  ا يدن  شرفتهيپ   یهمگام با کشورها  د یاثرگذار و مهم در منطقه با  یعنوان کشور 

  يغلبه بر مشکالت موجود و مشکالت احتمال یخود اقدام نموده و برا يآموزش علوم در نظام آموزش

 . د ینما یکالن آموزش علوم بازنگر یاستهاي و موثر در س یبه صورت جد يآت
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