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  چكيده
 خـصوص نظران و معلمان در     بررسي ديدگاه صاحب   دنبال آن است كه ضمن      مقاله حاضر به  

، الگويي مناسـب را بـراي برنامـه درسـي آمـوزش علـوم               برنامه درسي آموزش علوم ايران    
ــشنهاددهد ــژوهش توصــ . پي ــوع پيفيروش پ ــماي از ن ــوديشي ــه در ه ب ــصاحبه ك  آن از م
 روايي صوري و .است هشد  استفادهداده، يگردآور عنوان ابزار  به نامه  و پرسش  ساختاريافته

 87/0بود؛ همچنـين ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـاالي              محتوايي اين دو ابزار، تأمين و تأييدشده      
 نظران و معلمان    جامعه آماري پژوهش شامل صاحب    . دهنده پايايي مناسب ابزارها بود      نشان
نظـران   نمونه آمـاري صـاحب  . علوم سراسر كشور در دوره ابتدايي و راهنمايي بودند درس

عبارتي بـا روش سرشـماري در نمونـه آمـاري             گيري و به     نفر بود كه بدون نمونه     10شامل  
با اسـتفاده از فرمـول       نفر از معلمان درس علوم از سراسر كشور          170گرفتند؛ همچنين     قرار

اي در  اي چندمرحلـه  گيـري تـصادفي خوشـه    ا استفاده از روش نمونه   برآورد و ب   حجم نمونه 
 در سـطح آمـار توصـيفي    SPSSافـزار     هاي پژوهش با استفاده از نرم       يافته. گرفتند  نمونه قرار 

 ويتنـي بـراي متغيرهـاي       -دو، يـو مـان      آزمـون خـي   (و استنباطي   ) جدول، درصد و ميانگين   (
 ،آمـده  دسـت  نتـايج بـه  محاسبه و ) دسطحيدوسطحي و كروسكال واليس براي متغيرهاي چن      

 در  بيانگر اين است كه هدف، محتوا و روش تـدريس برنامـه درسـي آمـوزش علـوم ايـران،                   
، مقـدار سـطح   دو خـي  زيـرا در آزمـون   اسـت   شـده  خـوبي تعيـين    به درصد   95سطح اطمينان   

هـاي    ، امـا شـيوه     اسـت  آمـاري معنـادار    رنظـ  ازهـا      فراواني پاسخ  ميانشده   تفاوت مشاهده لذا    است؛ 05/0معناداري كمتر از    
آمده  دست نتايج به همچنين   ؛است  نشده خوبي تعيين   به  درصد 95 با سطح اطمينان     ارزشيابي برنامه درسي آموزش علوم ايران     

تـر  به تدوين به   تر نسبت   وسيع يتا با ديد  كند    كهاي درسي و معلمان كم      ريزان، مؤلفان كتاب    تواند به برنامه    از اين پژوهش مي   
  به كمك الگوي پيشنهادشده،تر اهداف، محتوا، روش تدريس و ارزشيابي  درسي و انتخاب مناسب برنامه درسي، تغيير برنامه

  .كنند ماقدا
            

  .ديدگاه، برنامه درسي، آموزش علوم، عناصر اساسي آموزش علوم :ها واژه كليد
  

           

  

هاي  پژوهش
آموزش و يادگيري

  
)رفتار دانشور(

  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
 پژوهشي -  علميدوفصلنامه

  دانشگاه شاهد
   دوره جديد-بيستمسال 

  3شماره 
  1392پائيز و زمستان 

  

  
  
  
  
  

  
Scientific-Research  
Journal of Shahed  

University 
 

Twentieth Year, No.3 
Autumn & Winter 

 2013-14 
 
 
 
 

Training & Learning  
Researches 

 

    

 14/11/88  :دريافت مقاله  

 26/02/90  :پذيرش مقاله 



 

  
 

80

  3شماره /ره جديددو/بيستمسال /1392پائيز و زمستان/دانشگاه شاهد /هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches / Shahed University / 20th Year / Autumn & Winter 2013-14 / No.3

  مقدمه
ساسـي  هـاي ا     و فناوري، يكي از پايه     1آموزش علوم 

وپرورش است كه تـأثير مـستقيم آن در توسـعه             آموزش
ــزايش    ــاعي و اف ــي، اجتم ــصادي، سياس ــي، اقت فرهنگ

خوبي مـشخص   هاي مادي و معنوي يك جامعه به     سرمايه
 در تعيـين جايگـاه      2با پذيرش اهميت علـوم    . است  شده

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعـه، بـه اهميـت           
. بريم  مي  ن آن، بيشتر پي   كرد  آموزش علوم و لزوم همگاني    

ترين دستاوردهاي آموزش علوم، تربيـت افـرادي          از مهم 
توانند منطقي فكركنند و آگاهانه       است با معلومات كه مي    

  ]. 1[بگيرند  تصميم
بر نظريه و  آموزش علوم به معناي تدريس علوم مبتني    

اي است كه بايد آن را در افكـار متقـدماني             عمل، مسئله 
؛ ]2[داشتند، جـستجوكرد      و نظريه توجه  كه فقط به تفكر     

، استاد آموزش علوم در دانشگاه ايـالتي        3كوبرنازطرفي  
آريزونا معتقد است، علوم، معادل آموزش علوم نيـست،         

هـاي دانـش،      بر ديگر ويژگـي     بلكه آموزش علوم، عالوه   
  ]. 3[شود  شيوه و راه دانستن را نيز شامل مي

رنامـه درسـي    حاضر، براي آموزش علوم نيز ب       درحال
اي   طبق تعريف، برنامه درسـي، حـوزه      . تصور است   قابل

كم شامل عناصر اهـداف، محتـوا،         علمي است كه دست   
هـاي ارزشـيابي اسـت؛ ايـن          هاي تدريس و شيوه     روش

؛ ]4[عناصر مورد توافق متخصصان برنامه درسي هـستند         
اي علمي   حوزهلذا برنامه درسي آموزش علوم نيز، شامل        

هاي تدريس و     ، محتوا، روش  ها  هدف« كم  دستاست كه   
 .گيرد را دربرمي»  علومهاي ارزشيابي از شيوه

ـ  نشان در جهان     آموزش علوم  نهيشي پ يبررس  دهـد  يم
 برنامه درسي آموزش علوم از حيث اهداف، محتـوا،          كه

هاي ارزشيابي در طول تاريخ،       هاي تدريس و شيوه     روش
 و آمـوزش    علوم]. 5[است    هايي زياد داشته    فراز و نشيب  

علوم، عمري همزاد با عمر انسان دارد زيرا زيربنـاي آن           

                                                 
1 . Science Education 

كيد بـر دوره آمـوزش      أدر اين مقاله علوم تجربي با ت      وم   عل  از  منظور .2
 .است) ابتدايي و راهنمايي(عمومي 

3 . Cobern 

هــا در طــول تــاريخ  را مــشاهدات و تجربيــات انــسان
هـا زيـاد و       مرور زمان، تجربيات انسان     دهد؛ به   مي  تشكيل

يافتـه    صـورت سـازمان     زيادتر شد و سرانجام علـوم بـه       
پس از رنسانس علمي در قرن شانزدهم   ]. 6[شدند    تشكيل
تدريج آمـوزش     يافت و به    ه آموزش علوم افزايش   توجه ب 

علوم شكل رسمي گرفت؛ طي قرون هفدهم و هجـدهم          
توجه به علوم هر روز زيادتر شد و در طول قرن نوزدهم            

هاي آن، وضعيت توجه به آموزش علـوم          ويژه از ميانه    به
كه در مدارس، مباحث      طوري  به. تر شد   در مدارس جدي  

 ].7[شد  مي ر دروس تدريسمربوط به علوم در كنار ساي

در قرن بيستم و با گسترش سريع علـوم و فنـاوري،            
شـد، بـه      نياز به آموزش علوم، بيش از گذشته احـساس        

هـاي جهـان،      همين دليل، بسياري از مدارس و دانـشگاه       
ســاعاتي از برنامــه خــود را بــه آمــوزش علــوم      

طور جـدي     دادند؛ باوجوداين، آموزش علوم به      اختصاص
كه ايـن زمـان بـا        ]5[ به بعد آغازشد     1930 هاي  از سال 

 كـه   1918پيدايش و توسعه تاريخ برنامه درسي در سال         
 برنامـه درسـي   اولين كتاب را بـا نـام        ،  4فرانكلين بابيت 

 برنامه درسـي در  گروه كه اولين    1937منتشركرد يا سال    
 .، نزديكي معناداري دارد   ]8 [شد سيسأدانشگاه شيكاگو ت  

تعليم و تربيت پيشرو در ايـاالت        مؤسسه   1938در سال   
متحده آمريكا گزارشي را منتشركرد كه در آن به آموزش          

استفاده از روش حـل مـسئله    . بود    تأكيدشدهبسيار   ،علوم
 تـازه در    هـايي   سـبب بـروز تحـول     ،  در آموزش علـوم   

  ]. 9 [هاي درسي علوم شد برنامه
شايد بتوان اوج توجه به آمـوزش علـوم را پـس از             

 دانـست   1957 شوروي در سال     5ه اسپوتنيك پرتاب سفين 
در ]. 10[ منجرشـد    1960كه به انقـالب آموزشـي دهـه         

) 1990 (1370 ســال بعــد و از ســال 30ايــران حــدود 
هايي براي ايجاد تحول در برنامه درسي علوم و از            تالش

دوره ابتدايي آغازشد كه بـه تغييـر در محتـوا و تـأليف              
و سـپس راهنمـايي     هاي جديد براي دوره ابتدايي        كتاب

  ].5[منجرشد 

                                                 
4 . Franklin Bobbitt 
5 . sputnik 
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 آموزش علوم   بارههايي در  طرح،  1960در اوايل دهه    
ريزي درسي آن در آمريكا و انگلستان         هاي برنامه   و روش 

ها بر نحوه طراحي و تدوين       اجرادرآمد كه هريك مدت    به
 ند؛هاي علوم در سطح ابتدايي و متوسطه تأثيرداشت         برنامه

 بررسـي علـوم     ،يكـا آمر هـا در   طـرح ترين ايـن      برجسته
عنوان  علوم به« و 2»بررسي بهبود برنامه درسي«، 1»ابتدايي

 ايـن   ، در انگلـستان نيـز     ؛ بودنـد  3»ينديايك رويكرد فر  
، 4» علوم ابتدايي آكسفورد   طرح«: بودند از  ها عبارت  طرح

كـه   6»)13/5( علوم طرح« و   5» علوم ابتدايي نافيلد   طرح«
 را    تازه هايي  لهريك با فلسفه و ديدگاه خاص خود تحو       

ــه  ــد برنام ــوم    در رون ــوزش عل ــي و آم ــزي درس ري
هـا متناسـب بـا        طـرح  بـسياري از ايـن       ؛وجـودآورد  به

سرعت به ديگر كـشورها      اي به   خصوصيات ملي و منطقه   
 در آفريقـا    1965، در سـال     نمونهعنوان    به؛  كردند رسوخ

 و در اوايـل     شـد  مطرح   7» آفريقايي علوم ابتدايي   طرح«
 و در   طـرح ، در هنـد دو      طرحجريه دو    در ني  1970دهه  

هريك از كشورهاي ايران، فلسطين اشـغالي، سـريالنكا،         
  ].11[ نداجرادرآمد  بهطرحتايوان و ژاپن يك 

هـاي برنامـه درسـي دهـه          به برخي ويژگـي    7هارلن
ينـد  اهـاي تربيـت معلـم، فر        توجه به برنامه   ، مانند 1980

هـاي تفكـر، طـرح       پژوهش، حل مسئله، توسعه مهـارت     
هـاي    در برنامـه  . ]12[است   كرده  مفهوم سواد علمي اشاره   

شده، به تجربه   مطرح   1980كه پس از دهه     علوم  درسي  
 ،ينـد يـادگيري   اآموز و درگيرشدن او در فر       مستقيم دانش 

هـاي    عاليـق و قابليـت     ،عـالوه   به ؛شد  داده   ويژه ياهميت
ها   گرفت و در برنامه      بيشتر مورد توجه قرار    ،آموزان  دانش
آموزشـي و    شد كه طراحي و ساخت مواد كمـك        يهتوص

آمـوزان و معلمـان در مدرسـه          ابزارها، بايد توسط دانش   
 نقش معلم نيز برخالف گذشته به فردي كه         ؛گيرد صورت
آمـوزان در   دهنده يـادگيري دانـش    دهنده و جهت   سازمان

                                                 
1 . The Elementary Science Study (ESS)  
2 . The Science Curriculum Improvement Study (SCIS)  
3 . Science- A Process Approach (SAPA)  
4 . The Oxford Primary Science Project  
5 . The Nuffield Primary Science Project  
6 . Science 5/13 Project  
7 . Harlen 

  .]14 و13، 5 [شد جريان يادگيري است، تبديل
ـ       ، برنامه 1390در دهه     در  دليـل ه ايـن    هـاي علـوم ب

شـود كـه درس       مـي  هاي درسي مدارس گنجانـده      برنامه
 با دنياي پيچيـده امـروزي و دنيـاي          روياروييزندگي و   

كودكان و  . دنده آموزان آموزش   تر فردا را به دانش      پيچيده
 دانـش   ،هاي درسي علـوم     نوجوانان بايد از طريق برنامه    

هـاي اطـراف    بـه جهـان و پديـده      عمومي خود را نسبت   
به  شوند كه نسبت اي تربيت گونه  آنها بايد به؛دهند رشگست

دهـد، تفكـر      مـي  روزه در كنار آنهـا رخ      وقايعي كه همه  
؛ همچنــين برخــي از ]12 [منطقــي و انتقــادي پيداكننــد

در اواخـر قـرن     متخصصان آموزش علوم معتقدنـد كـه        
ـ       بيستم، نظريه   يـه ثير نظر أهاي يادگيري همچنان تحـت ت
شـدت   هاي درسـي علـوم بـه       امهبرن و    است جان ديويي 

، پـردازش   ماننـد هاي يادگيري شناختي     ثير نظريه أتحت ت 
  .]15 [دندار اطالعات و نظريه فرا شناخت قرار

، حـل مـسائل     )ويكـم   دهه اول قـرن بيـست     (امروزه  
 -ســواد علمــي ايجــاد و توســعه مــرتبط بــا جامعــه و

، هـدف آمـوزش علـوم اسـت و          )فناورانه (تكنولوژيك
بر نظريه حل مـسئله و    كيدأ ت ،ر يادگيري رويكرد غالب د  
 8وجيـان ؛ در ايـن راسـتا،       ]17و  16[ است   ساختارگرايي

.   ]18[است    كرده   را توصيه  محور استفاده از يادگيري مسئله   
 آموزش علوم را روشي مـؤثر       درگيري تعاملي در   9هيك

كـرد    آموزان به يادگيري معرفي     براي افزايش عالقه دانش   
 يادگيري(يادگيري آميخته   ،  10و پينتو  يمآموراز نظر   .   ]19[

 تشكيل تصوير، راهبردهـاي مختلـف       هايافزار برپايه نرم 
 )اســتفاده از فنــاوري ارتباطــات و اطالعــات، تــدريس

، كـرده  آموزان را در مطالعات خودخـوان تحريـك         دانش
 معتقـد   11الوز]. 20[شـود      مـي  موجب يادگيري معنـادار   

 علـوم   ارگـاهي كهاي    آموزاني كه در كالس     دانشاست،  
 ات در امتحانـــكننـــد، نتـــايجي بهتـــر مـــي شـــركت

سـازي   شـبيه ،  12همكاران  و ايلون]. 21[آورند    مي  دست  به

                                                 
8 . Vujian 
9 . Hake 
10. Amorim & Pinto 
11. Laws 
12. Eylon et al 
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 يـادگيري  عنوان ابـزاري بـراي تـدريس و          به اي را   رايانه
 ذكر است كه    قابل]. 22[اند    كرده  اثربخش در علوم معرفي   

 فراينـدهاي   بـاره هاي اخير، نگرش جهانيـان در      در سال 
كـه   طـوري  ه، ب كردهطور كامل تغيير   ه يادگيري ب  -ياددهي
هاي آمـوزش     هاي اخير در علوم تربيتي و روش        پيشرفت

آمـوزان بـراي زنـدگي در     داده كه بايد دانش علوم، نشان 
يك جامعه پيچيده و پيـشرفته كـه بـا مـسائل علمـي و               

  ].23 [دارد، آماده شوند طور تنگاتنگي ارتباط بهفناوري 
بـار     در عصر جديد ايران، اولين     پيشينه آموزش علوم  

 سال  43گرفت؛     شكل 1228با تأسيس دارالفنون در سال      
بعد و با وقوع انقالب مشروطه، نخستين مدارس به سبك   

 و در مدرسـه     1315در سـال    . جديد در ايران دايرشدند   
ملي، دروسي ماننـد رياضـي، فيزيـك، شـيمي و علـوم             

اب علوم كه   ترين كت   ؛ قديمي ]24[شدند    مي  طبيعي تدريس 
 جديد  االشياء  علمكتاب    شد،    در سال اول ابتدايي تدريس    

، آن را ميــرزا ســيد عليخــان، 1289بــود كــه در ســال 
، فرهوشـي  و   ثريـا گرگـاني   ،  1297در سـال    . كرد  تأليف
هاي مختلف ابتدايي      را براي كالس   االشياء  علمهاي    كتاب
هـاي     اولين مجموعه كتـاب    1308در سال   . كردند  تأليف

تدايي منتشرشد؛ كتـابي در ايـن مجموعـه بـا عنـوان             اب
هـاي پـنجم و شـشم دبـستان            بـراي سـال    االشـياء   علم

 بـود؛ در  بيرجنـدي بـود كـه مؤلـف آن         شده  درنظرگرفته
هـا بـا      اي از اين كتاب      مجموعه 1311 تا   1309هاي    سال

دنبال جنـگ جهـاني       به. شد   منتشرمي مجموعه امير عنوان  
 اوضاع داخل و ناتواني دولت،      ريختگي  هم  دوم، بر اثر به   

تأليف كتب درسي به دست بخش خصوصي افتاد؛ ايـن          
يافت؛ از     ادامه 1335وضع تا تغيير نظام آموزشي در سال        

هاي چهار پايه ابتدايي با هزينه سازمان          كتاب 1337سال  
ــرانكلين   ــا مباشــرت انتــشارات ف برنامــه و بودجــه و ب

سـازمان  «يس   دولت با تأسـ    1341در سال   . شد  مي  تأليف
ريزي، تأليف و نـشر       ، كار برنامه  »هاي درسي ايران    كتاب
هـاي    ، تـأليف كتـاب    1342گرفت و از سـال        عهده  را به 

درس علـوم تـا پـيش از        . ابتدايي و متوسطه را آغازكرد    
هاي چهارم،     در كالس   »االشياء  علم« با عنوان    1342سال  

در اين سـال دكتـر      . شد  مي  پنجم و ششم ابتدايي تدريس    

هاي سوم و      براي كالس  علوم دو كتاب را با عنوان       بهزاد
كـرد    چهارم ابتدايي همراه بـا روش تـدريس آن تـأليف          

]25.[  
 و ايجـاد    1345با تحـول نظـام آموزشـي در سـال           

هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، درس علـوم، از           دوره
يكـي از دروس    . كالس اول دبستان وارد مـدارس شـد       

هـاي    محتواي كتاب . وم تجربي بود  دوره راهنمايي نيز عل   
گانـه   هاي سـه   علوم تجربي راهنمايي، با استفاده از كتاب      

 مـيالدي بـراي     1957  آمريكا كه در سـال        1مسائل علوم 
ــوزان ســيكل اول متوســطه آن كــشور   دانــش ــود،   آم ب
هاي علوم تجربي دوره      زمان با تأليف كتاب     هم. شد  تأليف

ماي تـدريس علـوم بـا    هاي راهن  راهنمايي مؤلّفان، كتاب  
ايـن  ]. 25و  10[عنوان كتاب معلم ترجمه و منتشركردند       

ــه    ــداي ده ــا ابت ــالب و ت ــا پــس از انق ــد ت  1370رون
  . داشت ادامه

ريـزي و     پس از پيروزي انقالب اسالمي دفتر برنامـه       
تأليف كتب درسي، طرح شوراي آموزش علوم ايـران را        

 1370ال  ريزي آموزش علوم از سـ       گروه برنامه . كرد  تهيه
ايـن  . در دفتر مذكور تشكيل و فعاليت خود را آغازكرد        

هاي آموزش علوم     ها و كتاب    گروه ابتدا به بررسي برنامه    
ــسياري از     ــشور و ب ــايي ك ــدايي و راهنم در دوره ابت
كشورهاي جهان ازجمله كانادا، ژاپن، استراليا، انگليس،       

در پـي ايـن     ]. 26 و   24[آمريكا، چين و مالزي پرداخت      
 طرح    گروه علوم تجربي،    ،1371 – 72لعات در سال    مطا

طراحـان برنامـه در     . كـرد   جديدي را در كشور اجرايـي     
مقدمه كتاب راهنماي معلّم اول دبستان، در مورد فلـسفه          

انـد    و اهداف برنامه جديد علـوم ابتـدايي چنـين گفتـه           
 سـال   20هاي درسي علوم دوره ابتـدايي بعـد از            برنامه«

در دوره ابتدايي نيـازي بـه       . نيادي است نيازمند تغييري ب  
هـاي    تأكيد بر آموزش مفاهيم گوناگون و كسب آگـاهي        

ــار      ــد در كن ــه باي ــدارد، بلك ــراوان وجودن ــي ف علم
هاي مطلوب در كودكان      اندوزي به پرورش مهارت     دانش

در ]. 27[» هاي مطلوب در آنان پرداخـت       و ايجاد نگرش  
 پـنج    ديـد،  براساس برنامـه ج    78 تا   72هاي    فاصله سال 

                                                 
1 . Science Problems 
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. شد  هاي اول تا پنجم دبستان تأليف       جلد كتاب براي سال   
ها پس از يك سال اجراي آزمايشي با تغييراتي           اين كتاب 

  ].25[شد  در كل كشور تدريس
 وارد 1350 -51دوره راهنمــايي از ســال تحــصيلي 

ها، درس علوم  طول اين سال در. نظام آموزشي ايران شد
ازطرفي ]. 28[است    شده  ديدهتجربي همواره در اين دوره      

دنبال تغيير علوم ابتدايي، گروه علوم تجربـي از سـال             به
هايي را براي تغيير برنامه درسي علـوم           اقدام 1378 – 79

ها و با     ها و رويكرد    دوره راهنمايي با همان فلسفه، هدف     
هـاي فراگيـران      هاي دوره راهنمايي و نياز      تأكيد بر هدف  
لـوم دوره راهنمـايي را نيـز        هاي جديـد ع     آغاز و كتاب  

ــأليف و پــس از  اجــراي آزمايــشي در تمــام كــشور ت
  ].29و 25[داد  اشاعه

، بـه   هـا    درس يـك از   شايد در چند دهه اخير، هـيچ      
رچه محتواي  گ.ندا  نشده، دچار تغييربهاندازه درس علوم 

 ةخود به دليل پيشرفت فزايند خودي درس علوم تجربي به   
شـود، ايـن      ز جديـدتر مـي    رو علم و دانش بشري روزبه    

 ايـن   ؛گيرد   تنها از جنبه محتوايي، علوم را دربرنمي       ،تغيير
است كه كودكان مـا در آينـده در          مورد قبول همه     نكته

شـــرايطي متفـــاوت بـــا شـــرايط زنـــدگي كنـــوني 
كامل جديد روبرو   طور    به يخواهندكرد و با مسائل    زندگي

 هـا  آن بسياري از مسائلي كه آنان در آينده با       . خواهندشد
 وجودندارنـد  وجـه  هيچ بهاكنون يا    هم ،مواجه خواهندشد 

طـرح در برنامـه       كه قابـل   نيستنديا آنقدر به نظر ما مهم       
  .  ]29 و 23 [دنآموزان باش درسي دانش

هاي درسي جديد آمـوزش علـوم         راستي برنامه   اما به 
 مطالعـه ايران چقـدر توانـسته مثمرثمـر، واقـع شـود؟            

 بـا نـام     1 و علـوم   اتياضي ر زشي روندهاي آمو  الملل نيب
 يالملل نيانجمن ب  كه تاكنون چهار مرتبه زير نظر        2»تيمز«
شده، نتـايج بـسيار        خوانده IEA كه     3يلي تحص شرفتيپ

آموزان ايران را در تمام آزمون هاي علـوم           ضعيف دانش 
رسـاند كـه      داد؛ اين مطالعه مي     ابتدايي و راهنمايي نشان   

                                                 
1 . Trends in International Mathematics and science study 
2 . TIMSS 
3 . International  Association for the Evaluation of Educa-
tional Achievement 

ــا    ــشور م ــوم در ك ــوزش عل ــت آم ــايينكيفي ــر از  پ ت
ذكـر    قابل]. 33و  32،  31،  30[استانداردهاي جهاني است    

 ينسبت جامع از برنامه درس     به يچارچوب ،است كه تيمز  
ــوم و ر ــيعل ــاد آني و اض ــامل ابع ــي  ش ــه درس برنام
نتـايج  . دهد يم ارائه 6شده    و كسب   5، اجراشده 4قصدشده

هاي هـشتم و      براي پايه  2 و   1هاي    در جدول آزمون تيمز   
دهد مـا     مي  ند كه نشان  ا  شده  مقايسه  در درس علوم   مچهار

شـده،    كـم در بعـد كـسب        در برنامه درسي علوم، دست    
فاصله زيادي با كشورهاي پيـشتاز در علـوم و فنـاوري            

  ].40[داريم 
دهـد   مي مقايسه وضعيت ايران در اين مطالعات نشان      

آموزان ايراني    ، ميانگين نمرات دانش   سال 12كه در طول    
تـر اسـت؛      المللـي پـايين     وارد از ميانگين بـين    در تمام م  

حال ميانگين نمرات در تمام مـوارد بـه ميـانگين             درعين
تنهـا   در پايـه هـشتم، نـه      . است  تر شده   المللي نزديك   بين
نـوعي دچـار     ، بلكـه بـه    نـشده    مشاهده  محسوس يرشد

  چشمگير ي رشد ، اما در پايه چهارم    يم،ا پسرفت نيز شده  
هاي ايران در درس علـوم در         شود؛ درضمن رتبه    مي  ديده
بخـش    وجـه، رضـايت     هـيچ   هاي چهارم و هشتم، بـه       پايه

بر ايـن   ؛  ]5[نيستند و جزو چند كشور رو به آخر هستيم          
 تيمز  از حاصل   در چند سال اخير با تكيه بر نتايج       اساس  
به تغيير محتـوا و      ، نسبت 2003 و   1999،  1995هاي   سال

اد و عمـق    و بـر تعـد    شـده    عملكردهاي آموزشي اقـدام   
در بعضي  . است  شده هاي درسي گنجانده   در برنامه  مفاهيم

 يمطـالب ...   انـسان و محـيط زيـست و   ماننـد ها  از زمينه 
، زيـرا در    اسـت   شـده  جديد بـه كتـاب درسـي افـزوده        

گونـه    فراگيران ايراني با موضـوع ايـن       ،هاي تيمز  آزمون
 همچنين بـر    ؛اند  نداشته پيشينگونه آشنايي     هيچ ها  پرسش

شـده در عرصـه زنـدگي تأكيـد          برد مفاهيم آموختـه   كار
ــه ــشتري ب ــل بي ــه  عم ــست آموخت ــده و كارب ــا در  آم ه

هاي جديد و آموختن مطالب مفيد و مـرتبط بـا            موقعيت
 33،  32،  31،  30[ است   مورد توجه قرارگرفته   زندگي، بيشتر 

  ].34و 
                                                 
4 . Intended Curriculum 
5 . Implemented Curriculum 
6 . Attained Curriculum 
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  ،سوم راهنمايي  و ابتداييچهارم پاية، در دو  علوم درسآموزان ايراني در دانش ميانگين نمره مقياس .1جدول 
  2007 و 2003، 1999، 1995هاي  در سال

  پايه
ميانگين نمره مقياس 

  1995ايران در سال 
  المللي ميانگين بين

ميانگين نمره مقياس 
  1999ايران در سال 
  المللي ميانگين بين

ميانگين نمره مقياس 
  2003ايران در سال 
 المللي ميانگين بين

مقياس ميانگين نمره 
  2007ايران در  سال 
  المللي ميانگين بين

  380  چهارم دبستان
501  *-  414  

489  
436  
500  

  463  سوم راهنمايي
516  

448  
488  

453  
474  

459  
500  

  .است ،  براي پايه چهارم برگزارنشده1999آزمون تيمز در سال  *
 1387المللي تيمز و پرلز،  مركز ملي مطالعات بين: منبع

        
  ،  و سوم راهنمايي ابتداييچهارم دو پاية در علوم آموزان ايراني در درس به دانشرت .2جدول

  2007 و 2003،  1999، 1995 هاي در سال

  پايه
  1995رتبه ايران در سال 

تعداد كل كشورهاي 
  كننده شركت

  1999رتبه ايران در سال
تعداد كل كشورهاي 

  كننده شركت

  2003رتبه ايران در سال
 تعداد كل كشورهاي

  كننده شركت

  2007رتبه ايران در سال 
تعداد كل كشورهاي 

  كننده شركت

  25  چهارم دبستان
26  *-  22  

25  
27  
36  

  38  سوم راهنمايي
41  

31  
38  

31  
46  

29  
49  

 .است ،  براي پايه چهارم برگزارنشده1999آزمون تيمز در سال  *

  1387المللي تيمز و پرلز،  ت بينمركز ملي مطالعا: منبع  
          

هاي درسي و راهنمـاي       در يك طرح پژوهشي، كتاب    
معلم علوم دوره ابتدايي ايران و آمريكـا مـورد بررسـي            

هرچند كـه  : است كرده گرفته و پژوهشگر بيان   تطبيقي قرار 
هاي علـوم دوره ابتـدايي ايـران در           اهداف درسي كتاب  
 درصــد بــيش از اهــداف درســي 14ســطح كاربــستن، 

رسـد    نظرمي  آمريكاست، به هاي علوم دوره ابتدايي       كتاب
هـاي   هاي درسي آمريكا بسيار بيـشتر از كتـاب          كه كتاب 

دارند و در محتواي  كارگيري يا عمل توجه درسي ايران به
سـاختن    هايي بيـشتر بـراي عملـي        درسي خود، موقعيت  

ويـژه    هاي جديـد و بـه       هاي فراگيران در موقعيت     آموخته
عـالوه،   كننـد؛ بـه     مـي   هاي عيني زندگي فـراهم      موقعيت
هـاي علـوم دوره    ها و تكاليف درسـي در كتـاب      پرسش

ابتدايي ايران بيـشتر بـه پـرورش سـطح تفكـر همگـرا              
هـاي علـوم دوره ابتـدايي         كه كتاب   دارند، درحالي   توجه

آمريكا، بيشتر به پرورش تفكر همگرا و واگرا تأكيددارند         
اي ديگر اينكه در محتـواي توصـيفي          ترند؛ نكته   و متوازن 

 علوم دورة ابتدايي ايران و آمريكـا، عملكـرد          هاي  كتاب
مورد انتظار، بيشتر عملكرد يادآوري و كاربردي است و         

  ]. 35[است  شده به عملكرد كشف و ابداع، كمتر توجه
در پژوهشي ديگر، ميزان همخواني و هماهنگي ميـان       

شـده در برنامـه       سه برنامه قصدشده، اجراشده و كـسب      
ايي، مــورد بررســي جديــد آمــوزش علــوم دوره ابتــد

و پژوهشگر از طريق مقايـسه ايـن سـه          ] 18[گرفته    قرار
نامه، مصاحبه و مشاهده    برنامه درسي و استفاده از پرسش     

معلمــان و نمــرات پيــشرفت تحــصيلي و آزمــون     
   : اسـت   يافتـه   آموزان به نتايجي به شرح زير دسـت         دانش

هـا و رويكردهـاي       بيشتر مديران و معلمان بـا هـدف       . 1
دارنـد و نگـرش آنهـا         در آموزش علـوم آشـنايي     جديد  
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. 2به اجراي برنامه علوم در مدارس مثبـت اسـت؛             نسبت
هاي علوم ابتدايي را      بيشتر معلمان، كيفيت محتواي برنامه    

 درصد معتقدنـد كـه برخـي از        23دانند ولي     مطلوب مي 
فهـم    آموزان قابل   ها براي دانش    شده در كتاب    مفاهيم ارائه 

دهند كه در برخـي       مي  وع، نتايج نشان  درمجم. 3نيست و   
هاي اساسـي     موارد، هنوز معلمان علوم با فلسفه و فرض       

كه رويكرد جديد برنامه علوم بـر آن مبتنـي اسـت، بـه              
  ]. 36[ندارند  ميزان كافي آشنايي

هـاي   ، نتـايج حاصـل از پـژوهش        ديگر در پژوهشي 
 تجربـي دوره    درسـي علـوم      شده در حوزه برنامـه      انجام

نامه تحصيلي     طرح پژوهشي و پايان    بيستيي، تعداد   ابتدا  
 ميـان كـه   )  عنـوان  يك ده از هر (دوره كارشناسي ارشد    

اند، انتخاب و با توجه        اجراشده 1385 تا   1375هاي   سال
هاي آنها در چهـار حـوزه از          به موضوع، اهداف و يافته    

اهـداف، محتـوا،    «درسـي شـامل        عناصر اصلي برنامـه   
ــاددهي  ــاي يـ ــا-راهبردهـ ــيابي يـ  »دگيري و ارزشـ

آمـده بـراي اسـتفاده       دست   و نتايج به   شدند  وتحليل تجزيه
  ]. 37[ند ا شده ن علوم تجربي دوره ابتدايي تنظيمامعلم

گفـت كـه تـاريخ        تـوان   اجمال مي   شد به   از آنچه بيان  
ويـژه در قـرن اخيـر، شـاهد طـرح             وپرورش به   آموزش
امـا  اسـت؛     هايي جديد درزمينه آموزش علوم بوده       نظريه

متأسفانه، كمتـر كـشوري از كيفيـت آمـوزش علـوم و             
دارند؛ لذا آمـوزش علـوم همچنـان،          بازدهي آن رضايت  

يكي از مباحث اساسي و عمده در جريان ايجـاد تحـول      
؛ در  ]38[آيـد     مي  حساب  هاي آموزشي به    مطلوب در نظام  

اين راستا برنامه درسي جديد آمـوزش علـوم ايـران از            
هـاي    هـاي تـدريس، شـيوه       حيث اهداف، محتـوا، روش    

ــتخوش    ــر، دس ــر از عناص ــسياري ديگ ــيابي و ب ارزش
دارد به كمك نظريـات       تغييرهايي شده و اين مقاله سعي     

نظران و معلمان علـوم بـه بررسـي آن بپـردازد؛              صاحب
گفت هدف اصـلي ايـن پـژوهش، آن           توان  درمجموع مي 

نظـران و معلمـان      است كه به بررسـي ديـدگاه صـاحب        
شود تـا      ايران پرداخته  درسي آموزش علوم   برنامهدرباره  

از آن در معرفي الگويي براي برنامه درسي آموزش علوم          
 اين راستا، پرسش كلـي پـژوهش        درشود؛    ايران استفاده 

نظر پاسخگويان دربـاره برنامـه درسـي        : است از   عبارت
هـاي    هدف، محتـوا، روش   آموزش علوم ايران از حيث ا     

   ؟ت چيسهاي ارزشيابي تدريس و شيوه

  هاي پژوهش پرسش
هـاي برنامـه درسـي        نظر پاسخگويان دربـاره هـدف     . 1

  آموزش علوم ايران چيست؟
نظر پاسخگويان درباره محتواي برنامه درسي آموزش       . 2

  علوم ايران چيست؟
هـاي تـدريس برنامـه        نظر پاسخگويان دربـاره روش    . 3

  درسي آموزش علوم ايران چيست؟
ي ارزشـيابي برنامـه     هـا   نظر پاسخگويان درباره شيوه   . 4

  درسي آموزش علوم ايران چيست؟
الگوي پيشنهادي برنامه درسي آموزش علوم ايـران از     . 5

هـاي    هاي تدريس و شيوه     حيث اهداف، محتوا، روش   
  ارزشيابي چگونه است؟

  روش پژوهش
 هـاي    پـژوهش  نـوع پژوهش حاضر، نوعي مطالعه از      

شده به بررسـي      كه در آن تالش    توصيفي پيمايشي است  
 از فرايند برنامه درسـي      نظران و معلمان    صاحب نظريات

شود و نظريات آنهـا درخـصوص         آموزش علوم پرداخته  
هـا، محتـوا،      عناصر اساسي برنامه درسي شـامل، هـدف       

شـود   آوري هاي ارزشيابي جمع هاي تدريس و شيوه     روش
تا از آنها براي معرفي الگوي مناسب آموزش علوم ايران          

 اين پژوهش از نظر هدف و نتايج        شود؛ همچنين،   استفاده
هـاي كـاربردي و از نظـر          آمده در گروه تحقيـق      دست  به

هاي توصيفي    آوري و كنترل متغيرها در گروه تحقيق        جمع
نگـر    دارد؛ درضمن، اين پژوهش حال      قرار) غيرآزمايشي(

هـاي چهـار پرسـش اول،         است؛ درنهايت با تلفيـق داده     
 . شود مي معرفيالگوي مناسب براي آموزش علوم ايران 

  گيري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه
ــروه     ــاري در دو گ ــه آم ــژوهش، جامع ــن پ در اي

نظران شـامل اعـضاي شـوراي         صاحب. 1: گيرند  مي  قرار
ريـزي و تـأليف وزارت        ريزي علوم در دفتر برنامه      برنامه
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معلمان درس علـوم    . 2 نفرند و    10وپرورش كه     آموزش
ي و راهنمـايي كـه مطـابق        سراسر كشور در دوره ابتداي    
وپــرورش در دوره ابتــدايي،  آمارهــاي وزارت آمــوزش

 30 هزار نفـر و در دوره راهنمـايي، حـدود            140حدود  
 هـزار نفرنـد؛ نمونـه       170هزار نفر و درمجموع، حدود      

نظران كه    صاحب. 1: آماري نيز، در دو گروه مطرح است      
عبـارتي بـا روش       گيـري يـا بـه        نفرند، بدون نمونـه    10
. 2گرفتنـد و   شماري، در نمونه آماري گروه اول قـرار       سر

 نفـر از معلمـان درس علـوم در          170گروه دوم، شـامل     
شود، نمونه آماري با توجه       بايداشاره. سراسر كشور است  

شـود از     مـي   به اينكه جامعه آماري نامحدود درنظرگرفته     
  :فرمول

2

2



 
 
 

Z
n

 
  

 كه در اين فرمول نفر برآوردشده 170محاسبه و حدود 

n    ،برآورد نمونـه      درصـد  5 سـطح خطـا كـه برابـر 
مقدار احتمال نرمال استاندارد كـه      zشود،    مي  درنظرگرفته
  ،96/1 درصـد برابـر بـا        95 سطح اطمينان با توجه به    

دقـت    و  /. 667انحـراف معيـار و برابـر        ش برآورد   پي
ز است؛ درضمن، پس ا     بوده /. 1 و برابر    احتمالي مطلوب 

. نامه، كفايت نمونـه، بررسـي و تأييدشـد          اجراي پرسش 
گيـري تـصادفي      براي انتخـاب معلمـان از روش نمونـه        

شد؛ بـدين صـورت كـه         اي استفاده   اي چندمرحله   خوشه
ابتدا كشور به پنج خوشه شمال، جنوب، مشرق، مغرب،         

طور تصادفي، يك اسـتان       مركز تقسيم و از هر خوشه به      
بر مركز استان، يك منطقه       عالوهشد؛ در هر استان       انتخاب
گرفت؛ سپس در هـر       طور تصادفي در نمونه قرار      ديگر به 

منطقه آموزشي، دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پـسرانه          
شدند؛ همچنـين     به قيد قرعه انتخاب   ) از هر جنس، يكي   (

ــد    ــران، مانن ــه وضــعيت خــاص شــهر ته ــا توجــه ب ب
نـوزده  . گرفت بودن، شهر تهران نيز در نمونه قرار      پايتخت

منطقه آموزشي شهر تهران بـه پـنج منطقـه جغرافيـايي             
شمال، جنوب، مشرق، مغرب، مركز تقسيم و از        ) خوشه(

شـدند و از      طور تصادفي يك منطقه انتخاب      هر خوشه به  
از (آن منطقه نيز دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه           

معلمـان  . شـدند   به قيـد قرعـه انتخـاب      ) هر جنس، يكي  
هاي گلستان، بوشهر،     صورت تصادفي از استان     بهمنتخب  
هر مدرسه ابتدايي،   (وبلوچستان، همدان، اصفهان      سيستان

و از شهر تهران    )  معلم 1 معلم و هر مدرسه راهنمايي،       5
)  معلــم1 معلـم و راهنمـايي،   4هـر مدرسـه ابتـدايي،    (

 :شدند؛ تعداد مدارس و معلمان به شرح زير است انتخاب

  5×2×2×2=40 راهنمايي در پنج استان مدرسه ابتدايي و

       5×2×2=20 مدرسه ابتدايي و راهنمايي در شهر تهران
   5×2×2×6=120معلم و كالس ابتدايي در پنج استان 

    5×2×2×1=20استان معلم و كالس راهنمايي در پنج 
 5×2×2=20معلم و كالس ابتدايي در شهر تهران 

  5×2×1=10 و كالس راهنمايي در شهر تهرانمعلم 

  ابزارهاي پژوهش
منظـور    در اين پژوهش با توجه به اطالعات الزم بـه         

نظـران    ها، براي گـروه اول كـه صـاحب          بررسي پرسش 
شـد؛ ايـن      بودند، برگه مصاحبه ساختاريافته درنظرگرفته    
ها، محتـوا،     برگه داراي دوازده پرسش درخصوص هدف     

هاي تدريس و ارزشيابي آموزش علـوم در ايـران            روش
هاي اين مصاحبه با اندكي دخل و تصرف از           د؛ پرسش بو

) 1388 (جعفــري هرنــديبرگــه مــصاحبه روا و پايــاي 
شد تـا پاسـخگويان، ضـمن مالحظـه وضـعيت             استفاده

ــان   ــود را بي ــاي خ ــشور، نظره ــود در ك ــرده و  موج ك
پيشنهادهاي خود را براي الگوي مناسب آمـوزش علـوم          

صوري و محتوايي   براي تأمين روايي    . كنند  در ايران ارائه  
آن، نظريات چند نفر از اسـتادان متخـصص دانـشگاه و            

ريــزي و تــأليف  چنــد نفــر، متخــصص از دفتــر برنامــه
هـاي   شدند و براي تـأمين پايـايي آن نيـز از روش     لحاظ

مناسـب آمــاري ماننــد تــأمين و تأييــد ضــريب توافــق  
شد؛ بدين منظور، ضريب توافـق چنـد          ارزشيابان استفاده 

 يبرا. شد  درخصوص نتايج مصاحبه بررسي   نفر ارزشياب   
 از  پيش ،ها، محقق   مصاحبه يياي اعتبار و پا   زانيباالرفتن م 

ـ ، به مطالعه عم   آغاز هـاي مربـوط بـه انجـام          هي توصـ  قي
ـ  در   يهاي مختلف پرداخت و حت      مصاحبه در كتاب    كي

 ؛كـرد  عنـوان نـاظر شـركت        بـه  ينمونه مصاحبه حضور  
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هنگـام انجـام     نكـات بـه      يشد تا تمام    كوشش تيدرنها
؛ براي گروه دوم كه معلمان علوم       دنشو تيها رعا   مصاحبه

شـد؛ دوازده پرسـش،       نامـه درنظرگرفتـه     بودند، پرسـش  
شد   نامه پس از مصاحبه و با اندكي اصالح تدوين          پرسش

 وضـعيت موجـود در       مالحظـه  تا پاسـخگويان، ضـمن    
كرده، پيـشنهادهاي خـود را        كشور، نظريات خود را بيان    

كننـد؛     مناسب آمـوزش علـوم ايـران ارائـه         براي الگوي 
درضمن براي تـأمين روايـي صـوري و محتـوايي ايـن             

نامـه اوليـه و اعمـال        پس از طراحي پرسش   نامه،    پرسش
استادان متخصص دانشگاه و چند نفر متخصص        هاينظر

 روايي صوري و محتـوايي آن       ،مجددطور    به،  دفتر تأليف 
 نفر از معلمان  ي چند اه و پيشنهاد  هااز طريق دريافت نظر   

فـت؛  گر  قـرار نهـايي   يد  أيو ت   مورد اصالح  باتجربه علوم 
طور مجدد، پـس از       نامه مزبور به    همچنين، پايايي پرسش  

 از طريق روش آماري آلفاي كرونبـاخ        1اجراي مقدماتي 
دهنده پايايي مناسب ابزار است؛       شد كه نشان     تعيين 87/0

ـ   شسـ رپدرمجموع، برگه مـصاحبه سـاختاريافته و         ه نام
 3 تـا    1هاي    است؛ پرسش ) پرسش(حاوي دوازده گويه    

 به  6 تا   4هاي    اند؛ پرسش   به اهداف آموزش علوم مربوط    
هـاي     به روش  9 تا   7هاي    محتواي آموزش علوم، پرسش   

 بـه   12 تـا    10هـاي     تدريس آمـوزش علـوم و پرسـش       
انـد؛ درضـمن،      هاي ارزشيابي آموزش علوم مربوط      شيوه

پاسخ و هشت پرسـش       تهبس) 10 و 7،  4،  1(چهار پرسش   
  . بازپاسخ است) 12 و11، 9، 8، 6، 5، 3، 2(

  ها شيوه تحليل داده
گيـري    با توجه به ماهيت، هدف و نوع مقياس اندازه        

هاي مناسب توصـيفي و       آمده، از آزمون    دست  هاي به   داده
در . شـد   وتحليل اطالعات، اسـتفاده     استنباطي براي تجزيه  
ابزارهـاي پـژوهش،    هاي حاصل از      تحليل توصيفي داده  

هـاي حاصـل بـا اسـتفاده از           پس از ارائه فراواني پاسخ    
هـا، ميـانگين      هاي عـددي اعطاشـده بـه فراوانـي          ارزش
هـاي    شد و از آماره     ها محاسبه   هاي حاصل از مؤلفه     پاسخ

بنـدي، ارائـه      توصيفي مناسب مانند نسبت، درصد، طبقه     
                                                 
1 . Pilot study 

هاي آماري مانند مجذور خـي        جدول و نمودار و آزمون    
شد؛ امـا در تحليـل        راي توصيف مقدماتي نتايج استفاده    ب

بـودن توزيـع      هاي پـژوهش، ابتـدا نرمـال        استنباطي داده 
ــالموگروف   ــون ك ــق آزم ــرات از طري ــميرنف -نم  اس

شد و با توجه به عـدم توزيـع نرمـال نمـرات از                بررسي
 - ويتني -هاي آماري ناپارامتريك مناسب نظير مان       آزمون

ي و كروسكال والـيس بـراي       يو براي متغيرهاي دوسطح   
شـد؛ درضـمن، عمليـات        متغيرهاي چندسطحي اسـتفاده   

  .شد  انجامEXCEL   و  SPSSافزارهاي  آماري در نرم

  ها  يافته
هـاي پـژوهش      ترتيب پرسـش    در اين بخش، نتايج به    

شوند؛ در ابتدا نتايج آمار توصيفي و سپس نتـايج            مي  بيان
مت، ابتـدا   در ايـن قـس    . شـوند   مـي   آمار استنباطي بيـان   

شود و سپس     مي  دو بررسي   معناداري به كمك آزمون خي    
ــمت     ــك س ــه تفكي ــخگويان ب ــات پاس ــاوت نظري تف

 -بـه كمـك آزمـون مـان    (و جنس   )  معلم -نظر  صاحب(
 يو با توجه بـه اينكـه هـر دو متغيـر دوسـطحي               -ويتني
، مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، شـغل و اسـتان          )است

اليس با توجه   به كمك آزمون كروسكال و    (محل خدمت   
 .      شود مي بيان) به اينكه متغيرهاي باال چندسطحي هستند

هـاي    نظر پاسخگويان درباره هدف   : پرسش اول پژوهش  
  برنامه درسي آموزش علوم ايران چيست؟
 :دهند مي نتايج آمار توصيفي براساس جدول نشان

هــاي   هــدف، معتقدنــددرصــد از پاســخگويان 4/14  -
ه درسي ايران به ميزان كـم و        آموزش علوم در برنام   

 3/33قبـول و       قابـل  حـد  در درصد 2/52 خيلي كم، 
خـوبي   بـه  بـه ميـزان زيـاد و خيلـي زيـاد،             درصد
  .ندا شده تعيين

هاي آموزش    هدفدهد،    مي   نشان 24/3 ميانگين وزني      -
، كمـي بـيش از حـد        علوم در برنامه درسـي ايـران      

  .است شده خوبي تعيين ، بهقبول قابل
ـ     ،4هاي جدول     ادهبراساس د  داري ا مقدار سـطح معن

، است و چون اين مقدار 000/0 برابر) pارزش يا مقدار (
ها از نظر آمـاري، معنادارنـد؛         پاسخ است،   05/0از  كمتر  
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دهـد كـه      مـي   شـده نـشان    دو محاسبه  خيديگر،    عبارت  به
 ،آمـاري  نظر ازها     فراواني پاسخ  ميانشده   تفاوت مشاهده 

هاي آموزش علـوم در برنامـه         دفه است؛ يعني،    معنادار
خـوبي   ، بـه  قبـول   ، كمي بيش از حـد قابـل       درسي ايران 

  .ندا شده تعيين
 ): زن-مرد(و جنس )  معلم-نظر صاحب(متغير سمت 

، مقدار سـطح معنـاداري      5هاي جدول     براساس داده 
 و  070/0براي متغيـر سـمت برابـر        ) pارزش يا مقدار    (

ون اين مقـادير،     است و چ   252/0براي متغير جنس برابر     
شـده ميـان نظـر         هستند، تفاوت مـشاهده    05/0بيشتر از   
طرف و ميان نظر مـردان و         نظران و معلمان ازيك     صاحب

 درصد معنـادار    95زنان از نظر آماري در سطح اطمينان        
ــوده، مــي ــا خطــا باشــد؛   نب ــد ناشــي از شــانس ي توان

،  جـنس   سـمت و   پاسخگويان به تفكيك  ديگر،    عبارت  به
  .اند كرده بيانابه  مشيياهنظر

 

  به پرسش اول  نسبتپاسخگويان ارزيابي .3جدول 

 ميانگين درصد فراواني ارزيابي

 - - خيلي كم

 4/14 26 كم

 2/52 94 قبول در حد قابل

 3/28  51  زياد

 5 9 خيلي زياد

 100 180 جمع

24/3 

               
  :دهند مي هاي آمار استنباطي نشان نتايج آزمون

   
  دو درخصوص هاي آزمون خي خالصه داده .4جدول 

  پرسش اول

  Chi-Square يدرجه آزاد  سطح معناداري

000/0  3  9/90  
 

        
   يو  برحسب متغير سمت و جنس- ويتني-هاي آزمون مان خالصه داده .5جدول 

  Z  Wilcoxon W  Mann-Whitney U  سطح معناداري متغير

 585 15120 -815/1 070/0  سمت

  3685  7780 -145/1 252/0  جنس
  

متغير مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، شغل و اسـتان         
 :محل خدمت

   واليس -هاي آزمون كروسكال خالصه داده .6جدول 
  هاي مختلفبرحسب متغير

 متغير
سطح 
  معناداري

درجه 
 آزادي

Chi-Square 

  793/4  3  188/0  مدرك تحصيلي
  819/15  16  466/0  سابقه خدمت

  674/3  2  159/0  شغل
  622/12  5  027/0ان محل خدمتاست

      
ـ     ،6هاي جدول     براساس داده  داري ا مقدار سـطح معن

مدرك تحصيلي، سابقه    در متغيرهاي    )pارزش يا مقدار    (
 159/0 و   466/0،  188/0برابـر   ترتيب     به  شغل  و خدمت

، تفـاوت   هستند 05/0 بيشتر از    ،ريدااست و چون اين مق    
دارك هــاي پاســخگويان بــا مــ نظرميــانشــده  مــشاهده

تحصيلي مختلف، سابقه خدمت مختلف و شغل مختلف        
 درصد معنادار نبـوده     95از نظر آماري در سطح اطمينان       

 ،ديگـر  عبارت  به ؛تواند ناشي از شانس يا خطا باشد        و مي 
 مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و      پاسخگويان به تفكيك  

حال در متغيـر      درعين اند؛  كرده  بيان مشابه   هايينظرشغل،  
ارزش يـا   (داري    ل خدمت، مقدار سطح معنـي     استان مح 

از ، كمتـر     است و چون اين مقدار     027/0برابر   )pمقدار  
ــشاهده 05/0 ــاوت م ــت، تف ــده   اس ــانش ــاي نظرمي  ه

مختلـف از نظـر آمـاري در         محل خدمت    پاسخگويان با 
كـه بـا     طـوري  ه ب  است؛  درصد معنادار  95سطح اطمينان   

؛ )75/109(ان  وبلوچست  سيستان. 1 «توجه به ميانگين رتبه   
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ــستان . 2 ــدان . 3؛ )80/96(گل ــران . 4؛ )63/96(هم ته
، »)45/71(اصــفهان . 6و ) 18/76(بوشــهر . 5؛ )69/91(

هـاي آمـوزش      معتقدند كـه هـدف    ترتيب باال     ها به   استان
   .ندا شده خوبي تعيين علوم در برنامه درسي ايران به

نظر پاسخگويان دربـاره محتـواي      : پرسش دوم پژوهش  
  درسي آموزش علوم ايران چيست؟برنامه 

 به پرسش دوم  نسبتپاسخگويانارزيابي . 7جدول 

 ميانگين درصد فراواني ارزيابي

 6/0 1 خيلي كم

 6/15 28 كم

 3/53 96 قبول در حد قابل

 25 45  زياد

 6/5 10 خيلي زياد

 100 180 جمع

19/3 

           
 :دهند مي نتايج آمار توصيفي براساس جدول نشان

 معتقدند محتواي آموزش    ،درصد از پاسخگويان   2/16  -
علوم در  برنامه درسي ايران به ميـزان كـم و خيلـي      

درصد به   6/30 قبول و  حد قابل  درصد در  3/53 كم،
 . است شده خوبي تعيين ميزان زياد و خيلي زياد، به

محتـواي آمـوزش    دهد،    مي   نشان 19/3 ميانگين وزني     -
ـ       ، كمـي بـيش از حـد        رانعلوم در برنامه درسـي اي

  .است شده خوبي تعيين ، بهقبول قابل

 :دهند مي هاي آمار استنباطي نشان نتايج آزمون

  دو درخصوص  هاي آزمون خي خالصه داده .8جدول 
 پرسش دوم

  Chi-Square درجه آزادي  سطح معناداري

000/0  4  8/156  
 

ـ      8هاي جدول     براساس داده  داري ا مقـدار سـطح معن
 اسـت و چـون ايـن        000/0  برابـر ) pار  ارزش يا مقد  (

هـا از نظـر آمـاري         پاسـخ  اسـت،    05/0از  ، كمتر   مقدار
ــه ــد؛ ب ــارت معنادارن ــر،  عب ــيديگ ــبه خ ــده  دو محاس ش

ها    فراواني پاسخ  ميانشده   تفاوت مشاهده دهد كه     مي  نشان

محتـواي آمـوزش     اسـت؛ يعنـي،       معنادار ،آماري نظر از
، قبول  از حد قابل  ، كمي بيش    علوم در برنامه درسي ايران    

 .است شده خوبي تعيين به

 ): زن-مرد(و جنس )  معلم-نظر صاحب(متغير سمت 

 يو  برحسب - ويتني-هاي آزمون مان خالصه داده. 9جدول 
 متغير سمت و جنس

سطح   متغير
 Z Wilcoxon معناداري

W  
Mann-

Whitney U 
  5/666  5/721-259/1 208/0  سمت
  2762  7857-905/0 365/0  جنس

 
هاي جدول باال، مقدار سطح معنـاداري         براساس داده 

 و  208/0براي متغيـر سـمت برابـر        ) pارزش يا مقدار    (
 است و چون اين مقادير،      365/0براي متغير جنس  برابر      

شـده ميـان نظـر         هستند، تفاوت مـشاهده    05/0بيشتر از   
طرف و ميان نظر مـردان و         نظران و معلمان ازيك     صاحب

 درصد معنـادار    95ي در سطح اطمينان     زنان از نظر آمار   
ــوده، مــي ــا خطــا باشــد؛   نب ــد ناشــي از شــانس ي توان

،  جـنس   سـمت و   پاسخگويان به تفكيك  ديگر،    عبارت  به
  .اند كرده بيان مشابه يياهنظر

متغير مدرك تحصيلي، سـابقه خـدمت، شـغل و اسـتان            
 :محل خدمت

 واليس -هاي آزمون كروسكال خالصه داده. 10جدول 
 هاي مختلفيربرحسب متغ

 متغير
سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

Chi-Square 

  097/5  3  165/0  مدرك تحصيلي
  750/26  16  102/0  سابقه خدمت

  771/1  2  412/0  شغل
  364/11  5  045/0 استان محل خدمت

       
ـ    ،10 جدولهاي    براساس داده  داري ا مقدار سطح معن

مدرك تحصيلي، سابقه    در متغيرهاي    )pارزش يا مقدار    (
 412/0 و   102/0،  165/0برابـر   ترتيب     به  شغل  و خدمت

، تفـاوت   هستند 05/0 بيشتر از    ،ريدااست و چون اين مق    
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هــاي پاســخگويان بــا مــدارك  نظرميــانشــده  مــشاهده
تحصيلي مختلف، سابقه خدمت مختلف و شغل مختلف        

 ، درصد معنادار نبوده   95از نظر آماري در سطح اطمينان       
 ،ديگـر  عبـارت   بـه  ؛اند ناشي از شانس يا خطا باشد      تو  مي

 مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و      پاسخگويان به تفكيك  
حال، در متغير     اند؛ درعين   كرده  بيان مشابه   يياهنظرشغل،  

ارزش يـا   (استان محل خدمت، مقدار سـطح معنـاداري         
از ، كمتـر     است و چون اين مقدار     045/0برابر   )pمقدار  

ــش 05/0 ــاوت م ــت، تف ــده  اهده اس ــانش ــاي نظرمي  ه
مختلـف از نظـر آمـاري در         محل خدمت    پاسخگويان با 
كـه بـا     طـوري  ه ب  است؛  درصد معنادار  95سطح اطمينان   

 ؛)20/105(وبلوچستان    سيستان. 1«: توجه به ميانگين رتبه   
 همــدان .4 ؛)71/96( گلــستان .3 ؛)25/101( بوشــهر .2
ــفهان .5 ؛)91/89( ــران .6  و)95/86( اص  »)24/71( ته

 معتقدند كه محتواي آموزش علـوم       باالترتيب   ها به   استان
 .است شده خوبي تعيين در برنامه درسي ايران به

هاي   نظر پاسخگويان درباره روش   : پرسش سوم پژوهش  
  تدريس برنامه درسي آموزش علوم ايران چيست؟

  به پرسش سوم  نسبتپاسخگويانارزيابي . 11جدول 

 نميانگي درصد فراواني ارزيابي

 2/2 4 خيلي كم

 3/23 42 كم

 2/42 76 قبول در حد قابل

 8/22 41  زياد

 4/9 17 خيلي زياد

 100 180 جمع

14/3 

 
 :دهند مي نتايج آمار توصيفي براساس جدول نشان

ــد از 5/25 - ــخگويان درص ــد پاس ــاي  روش، معتقدن ه
به ميزان  تدريس آموزش علوم در برنامه درسي ايران        

 قبـول و   حـد قابـل    درصد در  2/42 ،كم و خيلي كم   
خـوبي   درصد به ميزان زياد و خيلي زيـاد، بـه          2/32

 . است شده تعيين

هـاي تـدريس    روشدهد،  مي  نشان14/3 وزني   ميانگين -

، كمـي بـيش از      آموزش علوم در برنامه درسي ايران     
   .است شده خوبي تعيين ، بهقبول حد قابل

 :دهند يم هاي آمار استنباطي نشان نتايج آزمون
         

  دو درخصوص  هاي آزمون خي خالصه داده .12جدول 
  پرسش سوم

  Chi-Square درجه آزادي سطح معناداري

000/0  4  611/84  
 

ـ    ،هاي جدول باال    براساس داده  داري ا مقدار سطح معن
 اسـت و چـون ايـن        000/0  برابـر ) pارزش يا مقدار    (

هـا از نظـر آمـاري         پاسـخ  اسـت،    05/0 از، كمتر   مقدار
ــه ــد؛ ب ــارت معنادارن ــر،  عب ــيديگ ــبه خ ــده  دو محاس ش

ها    فراواني پاسخ  ميانشده   تفاوت مشاهده دهد كه     مي  نشان
هـاي تـدريس      روش است؛ يعني،     معنادار ،ماري آ نظر از

، كمي بيش از حـد      آموزش علوم در برنامه درسي ايران     
  .ندا شده خوبي تعيين ، بهقبول قابل

       
 ): زن-مرد( جنس و)  معلم-نظر صاحب(متغير سمت 

       
 يو  برحسب - ويتني-هاي آزمون مان خالصه داده. 13جدول 

 متغير سمت و جنس

 متغير
سطح 
 Z Wilcoxon  معناداري

W  
Mann-

Whitney U 

  5/531  5/15066  -097/2 053/0  سمت
  5/3806  5/7901 -735/0 463/0  جنس

 
، مقدار سطح معنـاداري     13هاي جدول     براساس داده 

 و  053/0براي متغيـر سـمت برابـر        ) pدار  ارزش يا مق  (
 است و چون اين مقادير،      463/0براي متغير جنس، برابر     

شـده ميـان نظـر         هستند، تفاوت مـشاهده    05/0بيشتر از   
طرف و ميان نظر مـردان و         نظران و معلمان ازيك     صاحب

 درصد معنـادار    95زنان از نظر آماري در سطح اطمينان        
ــوده، مــي ــد ناشــي از شــا نب ــا خطــا باشــد؛ توان نس ي

،  جـنس   سـمت و   پاسخگويان به تفكيك  ديگر،    عبارت  به
 .اند كرده بيان مشابه هايينظر
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متغيرهاي مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، شغل و استان        
 :محل خدمت

 واليس -هاي آزمون كروسكال خالصه داده. 14جدول 
 هاي مختلفبرحسب متغير

 متغير
سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

Chi-Square 

  304/5  3  151/0  رك تحصيليمد
  428/22  16  130/0  سابقه خدمت

  814/4  2  090/0  شغل
  796/8  5  117/0استان محل خدمت

     
ـ    ،هاي جدول باال    راساس داده ب داري ا مقدار سطح معن

مدرك تحصيلي، سابقه    در متغيرهاي    )pارزش يا مقدار    (
برابـر  ترتيـب      و استان محـل خـدمت بـه        خدمت، شغل 

ــن  117/0 و 090/0، 130/0، 151/0 ــون اي ــت و چ  اس
 ميـان شده   ، تفاوت مشاهده  هستند 05/0 بيشتر از    ،ريدامق

هاي پاسخگويان با مدارك تحصيلي مختلف، سـابقه        نظر
خدمت مختلف، شغل مختلف و اسـتان محـل خـدمت            

 درصـد   95از نظـر آمـاري در سـطح اطمينـان           مختلف  
 ؛تواند ناشي از شانس يـا خطـا باشـد            مي ،معنادار نبوده 

 مدرك تحـصيلي،     پاسخگويان به تفكيك   ،ديگر عبارت به
 هـايي نظرسابقه خدمت، شغل و اسـتان محـل خـدمت،        

   .اند كرده بيانمشابه 
ــژوهش  ــارم پ ــاره  : پرســش چه نظــر پاســخگويان درب

هاي ارزشيابي برنامه درسي آموزش علـوم ايـران           شيوه
  چيست؟

  به پرسش چهارم  نسبتپاسخگويانارزيابي . 15جدول 
 ميانگين درصد فراواني ارزيابي

 7/6 12 خيلي كم

 2/27 49 كم

 9/38 70قبول در حد قابل

 20 36  زياد

 2/7 13 خيلي زياد

 100 180 جمع

94/2 

       
هــاي  ، معتقدنــد شــيوهدرصــد از پاســخگويان 9/33  -

آموزش علوم در  برنامه درسي ايـران بـه          ارزشيابي  
قبول    قابل ددرصد در ح   9/38 ميزان كم و خيلي كم،    

خـوبي   به به ميزان زياد و خيلي زياد،        درصد 2/27و  
  . ندا شده تعيين

هاي ارزشيابي    شيوهدهد،    مي   نشان 94/2ميانگين وزني     -
، كمي كمتـر از     آموزش علوم در برنامه درسي ايران     

  .است شده خوبي تعيين ، بهقبول حد قابل

 :دهد مي هاي آمار استنباطي نشان نتايج آزمون
     

  دو درخصوص  هاي آزمون خي خالصه داده .16جدول 
  پرسش چهارم

  Chi-Square درجه آزادي سطح معناداري

000/0  4  5/67  
      

ـ    ،16هاي جدول     براساس داده  داري ا مقدار سطح معن
 اسـت و چـون ايـن        000/0  برابـر ) pارزش يا مقدار    (

هـا از نظـر آمـاري         پاسـخ  اسـت،    05/0 از، كمتر   مقدار
ــه ــد؛ ب ــارت معنادارن ــر،  عب ــيديگ ــبه خ ــده  دو محاس ش

ها    فراواني پاسخ  ميانشده   تفاوت مشاهده دهد كه     مي  نشان
هـاي ارزشـيابي      شـيوه  است؛ يعني،    نظرآماري معنادار  از

، كمي كمتر از حـد      آموزش علوم در برنامه درسي ايران     
 .است شده خوبي تعيين ، بهقبول قابل

 :) زن-مرد(و جنس )  معلم-نظر صاحب(متغير سمت 
 

 يو  برحسب - ويتني-هاي آزمون مان خالصه داده. 17جدول 
 متغير سمت و جنس

 متغير
سطح 
 Z Wilcoxon  معناداري

W  
Mann-

Whitney U  
  5/809  5/15344-265/0 791/0  سمت
  5/3309  5/7404-218/2 270/0  جنس

                
، مقدار سطح معنـاداري     17هاي جدول     براساس داده 

 و  791/0ي متغيـر سـمت برابـر        برا) pارزش يا مقدار    (
 است و چون اين مقـادير،       270/0براي متغير جنس برابر     

شـده ميـان نظـر         هستند، تفاوت مـشاهده    05/0بيشتر از   
طرف و ميان نظر مـردان و         نظران و معلمان ازيك     صاحب

 درصد معنـادار    95زنان از نظر آماري در سطح اطمينان        
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ــوده، مــي ــا خطــا ب  نب ــد ناشــي از شــانس ي اشــد؛ توان
،  جـنس   سـمت و   پاسخگويان به تفكيك  ديگر،    عبارت  به

  .اند كرده بيان مشابه يياهنظر
متغير مدرك تحصيلي، سـابقه خـدمت، شـغل و اسـتان            

 :محل خدمت

 واليس -هاي آزمون كروسكال خالصه داده. 18جدول 
  هاي مختلفبرحسب متغير

 متغير
سطح 
  معناداري

درجه 
 آزادي

Chi-Square  

  714/0  3  870/0  مدرك تحصيلي
  463/7  16  095/0  سابقه خدمت

  710/0  2  701/0  شغل
  631/24  5  000/0استان محل خدمت

       
ـ    ،18هاي جدول     براساس داده  داري ا مقدار سطح معن

مدرك تحصيلي، سابقه    در متغيرهاي    )pارزش يا مقدار    (
 701/0 و   095/0،  870/0برابـر   ترتيب     به  شغل  و خدمت

، تفـاوت   هستند 05/0شتر از    بي ،ريدااست و چون اين مق    
هــاي پاســخگويان بــا مــدارك  نظرميــانشــده  مــشاهده

تحصيلي مختلف، سابقه خدمت مختلف و شغل مختلف        
 ، درصد معنادار نبوده   95از نظر آماري در سطح اطمينان       

 ،ديگـر  بيـان    بـه  ؛تواند ناشي از شانس يا خطـا باشـد          مي
 مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و      پاسخگويان به تفكيك  

حال در متغيـر      ؛ درعين اند كرده مشابه ابراز  هايينظرغل،  ش
ارزش يـا   (استان محل خدمت مقـدار سـطح معنـاداري          

از ، كمتـر     است و چون اين مقدار     000/0برابر   )pمقدار  
 هـاي  نظر ميـان شـده     لـذا تفـاوت مـشاهده      ؛ است 05/0

مختلـف از نظـر آمـاري در         محل خدمت    پاسخگويان با 
كـه بـا     طـوري  ه ب  است؛ دار درصد معنا  95سطح اطمينان   

 ؛)34/125(وبلوچستان    سيستان .1« :رتبه توجه به ميانگين  
ــران .2 ــستان .3 ؛)43/94( ته ــهر .4 ؛)25/94( گل  بوش
ــدان .6  و)14/72( اصــفهان .5 ؛)95/88(  »)21/66( هم

هـاي ارزشـيابي       معتقدند كه شـيوه    باالترتيب   ها به   استان
ــه   ــران ب ــي اي ــه درس ــوم در برنام ــوزش عل ــوبي  آم خ

  .است شده تعيين
   

الگوي پيشنهادي برنامـه درسـي      : پرسش پنجم پژوهش  
هـاي    آموزش علوم ايران از حيث اهـداف، محتـوا، روش         

  هاي ارزشيابي چگونه است؟ تدريس و شيوه
صـورت كيفـي      در اين قسمت، هـشت پرسـش بـه        

 از اهــداف، 3 و 2هــاي  نتــايج پرســش. شــدند بررســي
ــوا، پرســش6 و 5هــاي  پرســش  از 9 و 8هــاي   از محت
هـاي    از شـيوه 12 و   11هاي    هاي تدريس و پرسش     روش

صـورت كيفـي و تلفيقـي بـه كمـك روش              ارزشيابي به 
اشاره است با توجـه       شدند؛ قابل   وتحليل  بندي تجزيه   مقوله

و اينكـه   ) مباني نظـري  (شده در مقدمه      به مباحث مطرح  
است؛   يافته  كم از چهار عنصر تشكيل      برنامه درسي، دست  

 درسي آموزش علـوم ايـران از         الگوي مناسب برنامه  لذا  
اهـداف،  «نظر پاسخگويان نيز بايد شـامل چهـار بخـش      

  .باشد» هاي ارزشيابي هاي تدريس و شيوه محتوا، روش
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
   درسي آموزش علوم عناصر الگوي برنامه. 1شكل 

 فاهدا

هاي شيوه
 ارزشيابي

هايروش
 تدريس

 عناصر
 الگو

محتوا



 

 
 

93

 ... مناسب الگويمنظور پيشنهاد  ايران بهدرسي آموزش علومبرنامهنظران و معلمان درخصوصبررسي ديدگاه صاحب

  از نظر پاسخگويانهاي الگوي پيشنهادي برنامه درسي آموزش علوم  ويژگي .19جدول 
  ها شرح ويژگي  عنصر
.3 ؛شهروند مطلـوب يـا مهـارت انجـام كـار          يي مانند   ها ها و نگرش     توسعه مهارت  .2 ؛كسب سواد علمي فناورانه    .1  اهداف

ماننـد گيري   هاي تفكر و تصميم      تقويت مهارت  .5 ؛ عالقه به طبيعت، حفظ و استفاده درست از آن         .4 ؛كاوشگري علمي 
 ارتباط علوم با فناوري و درك رابطه آنها و ايجـاد.7 ؛ توانايي حل مسئله   .6 ؛ر انتقادي، واگرا و خالق    خودباوري، تفك 

بيشتر با زمين و ماوراي آن، فضا و  آشنايي .9 ؛ رشد معنوي، ذهني و فرهنگي     ي ارتقا .8 ؛مندي به علوم و فناوري     عالقه
 آشنايي بـا مهـارت و.12 ؛هاي محلي و بومي سائل و ويژگي آشنايي با م.11 ؛هاي زندگي  آشنايي با مهارت  .10 ؛نجوم

؛نـانوتكنولوژي  يـا    سـازي   شبيه مانندآشنايي با علوم جديد     . 14 ؛العمر توجه به يادگيري مادام   . 13 ؛روحيه پژوهشگري 
ـ  آ. 17 ؛شده  آشنايي با مواد اوليه طبيعي و پردازش       .16 ؛ آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطات      .15 ا حيـات وشنايي ب

  . آشنايي با علوم دريايي.20  و آشنايي با بهداشت فردي.19 ؛ آشنايي با تاريخ و طبيعت علم.18 ؛ زندگينحوه گذران
كاوشـگري. 2 ؛مندي بـه علـوم و فنـاوري         ارتباط علوم با فناوري و درك رابطه آنها و ايجاد عالقه           .1 بارهمباحثي در   محتوا

 كسب سـواد علمـي.4 ؛ شهروند مطلوبمانندهاي ضروري   كاربرد اعداد و نگرشدمانن ييها   توسعه مهارت  .3 ؛علمي
؛ تعيـين جايگـاه علـم در روابـط شخـصي و اجتمـاعي              .6 ؛ خودباوري  و گيري  پرورش قوه تفكر، تصميم    .5 ؛فناورانه

ا و اشياء طبيعي وه    درك پديده   .10 ؛ فناوري اطالعات و ارتباطات    .9 ؛ توانايي حل مسئله   .8 ؛ علم  و طبيعت   تاريخ .7 
.12 ؛بـراي رشـد معنـوي، ذهنـي و فرهنگـي           فراگيـران    كـردن   آماده .11 ؛ط زيست يگرفتن با طبيعت و حفظ مح      انس
 نحـوه حيـات و گـذران.15 ؛ بهداشـت فـردي و اجتمـاعي       .14 ؛هاي زندگي   مهارت. 13 ؛شناسي، نجوم و فضا    زمين

 نانوتكنولوژي، پژوهـشكده رويـان ومانندهاي جديد علمي      فتپيشر. 17؛  دار آموزش رشد پايدار و دامنه    . 16؛  زندگي
  . العمر  راهكارهاي يادگيري مادام.18  واي كشت گياهان گلخانه

هاي  روش
  تدريس

 آموزش براساس الگوي كاوشـگري.2 ؛صورت عملي يا كارگاهي      يادگيري از طريق آزمايش فردي و گروهي و به         -1
 گـردش علمـي و.4 ؛، پژوهش، واحد كـار و حـل مـسئله         طرحرهاي تحقيقاتي،    يادگيري از طريق كا    .3 ؛و اكتشافي 

در آنهـامحـور كـه      هاي تدريس فعال و فعاليـت        انواع روش  .5 ؛كاوش در طبيعت و تدريس در كارگاه بزرگ طبيعت        
يالگـو . 7 ؛صورت مشاركتي، گروهـي و روش هميـاري          تدريس به  .6 ؛ نقش هادي، راهنما، مشاور و ناظر دارد       ،معلم

 مـشاركتمانندبر فناوري اطالعات به شكل فعال و تعاملي          هاي مبتني    استفاده از شيوه   .8؛  ايفاي نقش و روش نمايشي    
.9؛  صـورت مجـازي و از راه دور         در توليد محتواي الكترونيكي توسط فراگيران يا آموزش با رايانه و اينترنت يـا بـه               

؛پـردازي   الگوي بديعه  .10 ؛آموزان  برانگيز براي دانش    يادگيري چالش  هاي  سري برنامه  برانگيز؛ تنظيم يك   يادگيري چالش 
بارش فكري و. 13؛  )پرسش و پاسخ  (روش مباحثه   . 12 فراگيران؛   تدريس با توجه به عاليق، شرايط اقليمي و نياز        . 11

از مـدل چرخـهاستفاده  . 15 ؛ خودآموزي براي نمونه، آموزش گروهي و خودگردان     . 14؛  استفاده از روش تفكر واگرا    
.17 ؛هـا  يادگيري از طريق مـوزه . 16؛  مفاهيمميانسازي و تعريف و تشخيص   مرحله كاوش، مفهوم سهيادگيري شامل   

كردن رنگ  آموزش با رويكرد كيفي و كم      .20؛   الگوي يادسپاري  .19؛  الگوي دريافت مفهوم  . 18؛  الگوي تفكر استقرايي  
  .ها ساير روش توأم با  روش مشاهده.21 و رويكردهاي كمي
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  هاي الگوي پيشنهادي برنامه درسي آموزش علوم از نظر پاسخگويان ويژگي .19جدول ادامه 
      

  ها شرح ويژگي  عنصر
هاي  شيوه

 ارزشيابي
شگاهي كارگاه، آزما  ي واقع طي در مح  يابي ارزش .2 ؛آموزان   انجام خود ارزشيابي و ارزشيابي گروهي با مسئوليت دانش         .1

اي  ارزشيابي مستمر، تكويني و مرحلـه      .3 ؛هاي عملي، آزمايشگاهي و كار عملي فراگيران         از مهارت   ارزشيابي سو سپ 
اههي، سـ  )ي اتفاق ايريزي    اعم از برنامه  ( مشاهدات   ستيل  براساس چك  يابيارزش. عنوان بخشي از تدريس فراگير شود       به

 ارزشيابي توصيفي و كيفـي و عـدم.4 ؛ل سال آموز در طو    هاي عيني دانش     كار، سنجش و مشاهده فعاليت     پوشهرفتار،  
هـاي  ارزشـيابي بـر اسـاس عالقـه، اسـتعداد و توانمنـدي      .5 ؛ن مدرسه به نمرهآموزان، اوليا و مسئوال     وابستگي دانش 

هـاي تحقيقـي و  گنجاندن فعاليت . 7؛  آموزان در درس علوم و توجه به الگوي رشد آنها           بندي دانش   سطح .6 ؛فراگيران
 يادگيري با سنجش و اسـتفاده از-يند آموزش و ياددهيا انطباق كامل فر.8 ؛با نمره براي ارزشيابي پاياني  پروژه همراه   

؛شـود    مناسب انجام  ي دانش، مهارت و نگرش و با ابزارها       طهي ح سه در   دي با يابي ارزش .9 ؛آن براي كنترل روند آموزش    
 ارزشـيابي از.11 ؛شـيابي بـا درنظرگـرفتن نمـره       گنجاندن ساخت وسايل آزمايشگاهي و انجـام آزمـايش در ارز           .10

شدن  دار گروهي و الزامي    هاي جامع هدف     آزمون  برگزاري .12؛  ها  تغيير ايده ها و ارزشيابي چگونگي       ها و نگرش    مهارت
؛هـاي راهنمـا   هاي انجام آنها در كتـاب   ارزشيابي از سطوح رواني حركتي و معرفي شيوه.13؛ ليست براي دروس  چك

؛هـاي راهنمـا     هاي انجام آنها در كتاب       ارزشيابي از سطوح باالي شناختي و معرفي شيوه        .15ي؛   عملكرد يابي ارزش .14
هاي   استفاده از نقشه   .17؛   يعني مشاهده و گزارش اعضاي خانواده از ميزان تغيير رفتار در منزل            ،خانواده ارزشيابي . 16

  .كتاب بازروش . 20 و  روش مسابقه اي.19؛ محور  مالكيابي ارزش.18؛ هاي تصويري مفهومي و طرح
                  

جـدول  (نتايج پرسش پنجم پژوهش در جدول بـاال         
هـايي اسـت      ترين ويژگي   پيشنهادشده كه شامل مهم   ) 19

هاي تدريس و     اهداف، محتوا، روش  «كه در چهار بخش     
برنامه درسي آموزش علوم رسـمي      » هاي ارزشيابي   شيوه

ل مانده يا پنهان است و بر       ايران به نظر پاسخگويان مغفو    
اين اساس به معرفي الگوي مطلوب پيـشنهادي آمـوزش    

 .است شده علوم پرداخته

در اين الگو، موارد مغفول يا پنهان از عناصر برنامـه           
هـاي    درسي آموزش علوم، شامل اهداف، محتـوا، روش       

انـد؛ ايـن الگـو        ، آمـده    هـاي ارزشـيابي     تدريس و شيوه  
نظـران، معلمـان و سـاير         صاحبتواند مورد استفاده      مي

تركردن برنامه درسي آمـوزش علـوم         منظور غني   افراد به 
شود مـواردي كـه در        گيرد؛ درضمن الزم است، بيان      قرار

برنامه درسي قصدشده يا رسمي ايران، موجود بـوده بـه           
  .اند نشده نشدن نوشته دليل تكراري

  گيري بحث و نتيجه
روزكردن و    علوم، شيوه كسب اطالعات و به      آموزش

بـر    آموزش علوم عالوه   ،ديگر عبارت  به ؛پردازش آنهاست 
. شـود   آوردن علـم را نيـز شـامل مـي          دسـت  ه راه ب  ،علم

وپرورش   هاي اساسي آموزش    آموزش علوم، يكي از پايه    
است كه تأثير مستقيم آن در توسعه فرهنگي، اقتـصادي،          

خــوبي مــشخص  سياســي، اجتمــاعي يــك جامعــه بــه
يافته يـا در حـال        كشورهاي توسعه  در تمامي . است  شده

هـاي   تـرين فعاليـت     يكي از مهـم    ،توسعه، آموزش علوم  
شـود و بـه آن        مـي  زيربنايي در توسعه پايدار محـسوب     

ـ در اين راسـتا      ؛دشو مي  خاص مبذول  يتوجه تـدريج   هب
اي علمـي     درسـي آمـوزش علـوم، حـوزه         برنامـه براي  

 هـا، محتـوا،     شـامل هـدف    كم،  دستشد كه     درنظرگرفته
  .استهاي ارزشيابي از علوم  هاي تدريس و شيوه روش

هاي درسي علوم و ايجـاد تحـول در           توجه به برنامه  
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نظـران و     آموزش علوم، هميـشه مـورد توجـه صـاحب         
اسـت و     اندركاران تعلـيم و تربيـت جهـاني بـوده           دست
 1960هاي دهه     ويژه در تحول    توان به   هاي آن را مي     نشانه

و سـاير كـشورهاي جهـان       ميالدي به بعـد در آمريكـا        
هايي    تالش 1370؛ در ايران نيز از سال       ]39[كرد    مشاهده

براي ايجـاد تحـول در برنامـه درسـي علـوم و از دوره         
ابتدايي آغازشد كه به تغيير و اجراي برنامه درسي جديد          

 هرچنـد . آموزش علوم ابتدايي و سپس راهنمايي انجاميد      
 اتياضـ ي ر موزشي روندهاي آ  الملل نيب هاي مطالعه   يافته

يافتـه   كه در ايران و تعدادي از كشورهاي توسعه        و علوم 
 و  2003،  1999،  1995هـاي     طي سال  ،و در حال توسعه   

آمـوزان    گرفت، نتايج بـسيار ضـعيف دانـش         انجام 2007
هــاي علــوم ابتــدايي و راهنمــايي  ايــران را در آزمــون

كيفيت آموزش علـوم در     داد،     نشان  اين مطالعه  ؛داد نشان
در ؛  ]34 [ است ي جهان ي از استانداردها  تر  نيير ما پا  كشو

نظـر  «كـرد كـه       چنين شرايطي ايـن پـژوهش مـشخص       
نظران و معلمان درباره برنامـه درسـي آمـوزش            صاحب

علوم ايران در مقايـسه بـا كـشورهاي منتخـب از نظـر              
هاي ارزشيابي    هاي تدريس و شيوه     ها، محتوا، روش    هدف

يـشنهاد الگـو نيـز      ؛ درضمن از نتـايج بـراي پ       »چيست؟
  . شد استفاده

هاي آموزش علوم     هدفآمده،    دست  براساس نتايج به  
ند؛ اين نتـايج    ا  شده خوبي تعيين  در برنامه درسي ايران، به    

 وليـزاده و  ) 1385 (بـدريان ،  )1380 (احمديبا پژوهش   
ــين  ) 1386( ــستند؛ همچن ــسو ه ــان، هم ــاي نظرمي  ه

ه ، مـدرك تحـصيلي، سـابق      پاسخگويان به تفكيك جنس   
شــود و  نمــي تفــاوت معنــادار ديــدهخــدمت و شــغل، 

  و اند كرده  بيان مشابه   هايينظر باال   پاسخگويان به تفكيك  
آموزش علوم در  برنامـه درسـي        هاي    معتقدند كه هدف  

ند؛ اما به تفكيك محل خدمت،      ا  شده خوبي تعيين  ايران، به 
 هاي آمـوزش علـوم ايـران        معتقدند كه هدف  هرچند باز   

هـاي    نـد، امـا ترتيـب آن در اسـتان         ا  شده خوبي تعيين  به
 . مختلف متفاوت است

محتــواي آمــوزش علــوم در برنامــه درســي ايــران، 
 احمـدي  اين نتايج با پـژوهش       ؛است  شده خوبي تعيين  به

ــاد، )1380( ــدريان، )1383 (فرش ــزادهو ) 1385 (ب  ولي
 هـــاي نظرميـــان، دارد؛ همچنـــين همخـــواني) 1386(

ك تحـصيلي، سـابقه     پاسخگويان به تفكيك جنس، مـدر     
شــود و  نمــي خــدمت و شــغل، تفــاوت معنــادار ديــده

اند و   كرده  بيان مشابه   هايي نظر باالپاسخگويان به تفكيك    
معتقدند كه محتواي آموزش علوم در برنامه درسي ايران         

 ، اما به تفكيـك محـل خـدمت        ؛است  شده خوبي تعيين  به
هرچند باز معتقدند كه محتـواي آمـوزش علـوم ايـران            

هاي مختلف     ترتيب آن در استان    ،است  شده وبي تعيين خ به
 .متفاوت است

هاي تدريس آموزش علـوم در برنامـه درسـي            روش
نـد؛ ايـن نتـايج بـا پـژوهش         ا  شـده  خوبي تعيين  ايران، به 

) 1385 (بــدريان، )1383 (فرشــاد، )1380 (احمــدي
و ) 1378 (شـعباني دارند اما با نتايج پـژوهش         همخواني
 هاي نظر ميان،  ندارند؛ همچنين   خوانيهم) 1386 (وليزاده

، مـدرك تحـصيلي، سـابقه       پاسخگويان به تفكيك جنس   
ــدمت،    ــل خ ــغل و مح ــدمت، ش ــادار  خ ــاوت معن تف

 هـايي نظر بـاال،    شود و پاسخگويان به تفكيـك       نمي ديده
هـاي تـدريس       معتقدنـد كـه روش      و اند كرده  بيانمشابه  

 .ندا شده خوبي تعيين آموزش علوم در برنامه درسي به

هاي ارزشيابي آموزش علوم در  برنامه درسـي           شيوه
نـد؛ ايـن نتـايج بـا پـژوهش          ا  شدهن  خوبي تعيين  ايران، به 
ــدي ــدريان، )1380 (احم ــزادهو ) 1385 (ب ) 1386 (ولي
 نظرات پاسـخگويان بـه      مياندرمجموع،  دارند؛    همخواني

، مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و شـغل،        تفكيك جنس 
 د و پاسخگويان بـه تفكيـك      شو  نمي تفاوت معنادار ديده  

هـاي     معتقدند كه شيوه    و اند كرده  بيان مشابه   هايينظرباال  
خـوبي   ارزشيابي آموزش علوم در برنامه درسي ايران بـه       

ند؛ اما به تفكيك محل خدمت، هرچنـد بـاز          ا  شدهن  تعيين
 هاي ارزشـيابي آمـوزش علـوم ايـران          معتقدند كه شيوه  

هاي مختلـف     ر استان ند، ترتيب آن د   ا  شدهن  خوبي تعيين  به
  .متفاوت است
 يهاي ها و تفاوت   آمده، شباهت   دست  نتايج به همچنين  

هاي تدريس و      اهداف، محتوا، روش   را ميان مالحظه   قابل
 كشورهاي مـورد مطالعـه و       ميانهاي ارزشيابي در     شيوه
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ها بيشتر در اهداف و محتـوا و در          شباهت ؛داد ايران نشان 
برنامـه درسـي قـصدشده      اسناد مكتوب برنامه درسي يا      

هاي تـدريس     ها بيشتر در روش    اما تفاوت  بودند؛   موجود
  ، هرچند در عمل فاصله    ندشد هاي ارزشيابي ديده   و شيوه 

در تمـام    منتخـب     كشور مـا بـا كـشورهاي       زيادي ميان 
 و شـايد    است برانگيز  ملأشده وجوددارد كه ت   يادعناصر  

كـه در   بتوان آن را ناشي از اجراي برنامه درسي دانست          
ــسب  ــي ك ــه درس ــش  برنام ــط دان ــده توس ــوزان ش  آم

 )دهـد   مـي  هـاي تيمـز نـشان      طوركه نتايج آزمـون    همان(
  .گذارد ثيرميأت

بر برنامه درسي جديـد آمـوزش         در اين راستا، عالوه   
 معلم،  تيها و مراكز ترب     دانشگاه يدرسي  ها برنامهعلوم؛  
 انـد    نتوانـسته  ، آموزش ضمن خـدمت    يها   دوره نيهمچن

 ؛نـد نكجادي علـوم ا   يريادگيو   آموزش    در يستحول اسا 
 و  يمي آمـوزش قـد    يها، اغلـب شـامل نـوع        برنامه نيا

ريـزي آمـوزش      ها و برنامه    مهارت ،محدود درباره دانش  
 ي برقـرار  ي فراوان بـرا   ييها نهيساله هز  همه. هستندعلوم  
ــا دوره ــدمت  يه ــمن خ ــه ض ــور ب ــازمنظ  ي آشناس
 ي درسـ   برنامهزانير اندركاران آموزش علوم، برنامه  دست

 ني نـو  يهـا  علوم و معلمان علـوم بـا اهـداف و برنامـه           
 با توجه به ضـعف در       يول دنشو  مي آموزش علوم صرف  

ـ   ـ  وزشساختار آم  از خـدمت معلمـان علـوم، در         شي پ
ـ  آمـوزش ضـمن خـدمت علـوم، تغ         ي فعل يها  دوره  ريي
بـه    آمـوزش علـوم كـشور، نـسبت        تي در وضع  يچندان
ـ ب تر اگرچـه  .شود  نمي دهي د گذشته ـ زي معلمـان ف   تي  ك،ي

 در مقطـع متوسـطه      يشناس ني و زم  يشناس ستي ز ،يميش
ــال  ــوزش ع ــز آم ــشگاهيدر مراك ــا  و دان ــشور، يه  ك

 كـشورها دارد،    گـر ي آمـوزش د   يها وهي با ش  ييها تفاوت
 هم از نظـر     ران،ي در ا  يي راهنما   معلمان علوم دوره   تيترب

 تفـاوت   ي،شـ  آموز يسطح آموزش و هم از نظر محتـوا       
ـ  يهـا  وهي با شـ   ياساس ـ  آمـوزش ا   ي فعل  معلمـان در    ني

تـرين تفـاوت، ايـن         كه مهم   دارد افتهي   توسعه يكشورها
است كه سطح آموزش در حد كارداني است و محتواي          
آن هم در همـان سـطح اسـت؛ بـه موضـوع اخيـر در                

نيـز  ) 1380 (احمـدي و  ) 1385 (بـدريان هـاي     پژوهش

   . است شده اشاره
ز همچون سـاير  پژوهش حاضر ني كه  استاشاره    قابل
 الزم اسـت    هايي مواجه بوده كه    ها با محدوديت    پژوهش

گيرد؛ بـراي     احتياط كافي در استفاده از نتايج آن صورت       
،  آموزگاران و دبيران علوم كـشور      دليل انتخاب ه  بنمونه  

 تـوان تنهـا بـه جامعـه آمـاري           نتايج اين تحقيق را مـي     
نكردن   ي يا همكار  داد تعميمهاي ابتدايي و راهنمايي       دوره

كامل برخي از معلمان و دبيران به دليل فرهنگ پـژوهش        
  .حاكم بر افراد جامعه

براساس نتايج پژوهش، چهار پيشنهاد مشترك بـراي        
ترتيب در    عناصر برنامه درسي و تعدادي پيشنهاد ديگر به       

هــاي تــدريس و  چهــار بخــش اهــداف، محتــوا، روش
  :شود مي هاي ارزشيابي ارائه شيوه

اهـداف،  (كلي براي عناصر برنامـه درسـي        پيشنهادهاي  
  )هاي ارزشيابي هاي تدريس و شيوه محتوا، روش

ــوا، روش . 1 ــداف، محت ــدن اه ــدريس و  گنجان ــاي ت ه
هـاي ارزشـيابي مطـابق الگـوي پيـشنهادي در            شيوه

  ؛19 جدول
اهداف، محتوا،    تعيين  تدوين سند ملي برنامه درسي و      .2

ـ  هـاي ارزشـيابي     هاي تدريس و شيوه     روش وزش  آم
  آنها؛  علوم همراه با تدوين استانداردهاي

هاي   CD،   ارسال جزوات  هاي آموزشي،   برگزاري دوره . 3
بـراي  افزارهـاي الكترونيكـي      آموزشي و سـاير نـرم     

هـاي تـدريس و       آشنايي بـا اهـداف، محتـوا، روش       
معلمـان،   بـراي    آمـوزش علـوم   هاي ارزشيابي     شيوه

 ؛ها اده خانو حتياندركاران و مديران و ساير دست

ايجاد شرايط مناسـب بـراي تغييـر نگـرش و اعتقـاد         .4
هـا    اندركاران و خـانواده     ساير دست  ،معلمان، مديران 

 .جديد برنامه درسي به

  اهداف آموزش علوم
منظـور    ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگي و اجتماعي به      . 1

 دانش، نگرش و مهـارت       در سه حيطه  تدوين اهداف   
 ؛از ابتدايي تا دانشگاه

هـا بـا توجـه بـه وضـعيت            تدوين تعدادي از هـدف    . 2



 

 
 

97

 ... مناسب الگويمنظور پيشنهاد  ايران بهدرسي آموزش علومبرنامهنظران و معلمان درخصوصبررسي ديدگاه صاحب

 ؛فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق مختلف كشور

 توسـط   هاي رسـيدن و ارزيـابي اهـداف         تعيين روش . 3
 كنندگان اهداف؛ تدوين

فلـسفه رايـج در جامعـه و         براسـاس    اهـداف تدوين  . 4
 ؛ جامعههايهاي موردقبول مردم و انتظار ارزش

، فراگيـران   در پايان هر سـال    كه    تدوين اهداف طوري  . 5
  .آورند دست هيك يا دو مهارت و يك يا دو نگرش ب

   
  آموزش علوممحتواي 

 همـراه   شدن آنها   ليفيأهاي درسي و چندت     تنوع كتاب  . 1
 و تـأليف    اي و محلي   با توجه به مسائل بومي، منطقه     

 هاي خودآموز؛ كتاب

هــا تجديــد نظــر و  كتــاب بــار هرچنــد ســال يــك  .2
 در  اي انـرژي هـسته    جديد مانند    هاي علمي  تپبشرف

 شوند؛ آنها لحاظ

هاي عملي، كاربردي، كارگاهي و  توجه بيشتر به جنبه  .3
 ؛عيني با كمك وسايل آموزشي و طبيعت در محتوا

  ؛هاي ضروري حجم بسيار زياد دانستنيكاهش  . 4
هـا و      در كتاب  توجه بيشتر به ارتباط افقي و عمودي        .5

بعــضي از دروس ابتــدايي و  بيــشتر ارتبــاطايجــاد 
 ؛راهنمايي

 يعني كار   ؛گنجاندن مباحث و مطالبي براي فراكالس      . 6
 ؛آموزان در فضاي طبيعت يا آزمايشگاه دانش
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 ؛آموزان  دانشهاي گنجاندن قسمتي براي تحقيق

 شامل كتـاب،    ،ال آموزشي در ابتداي س    اي  بسته ارائه    .8
افزارهاي الكترونيكـي    راهنماي معلم، كتاب كار، نرم    

هـاي    از كتاب، آزمايشگاه مجـازي يـا نمونـه روش         
  ؛تدريس

برنامه درسي پـوچ    شدن محتوا به      جلوگيري از تبديل   . 9
شـدن آن از طريـق كنتـرل عوامـل            و ناديده انگاشته  

نبـودن معلمـان،     آگاه يـا آمـاده    ايجادكننده آن مانند    
 ؛...اي نامناسب، تجهيزات ناكافي و فض

هـا بـراي بخـش        و انگيـزه   ها  ساير روش استفاده از   . 10
 آزمـايش، مـسئله رياضـي،       ماننـد  هـا   كتاب ورودي

 ؛...بيني و  نمودار، داستان، پيش

ها در بخش ميـاني       ها و مهارت     تعداد فعاليت  كاهش. 11
  ؛)واحد يادگيري(محتوا 

هارگانـه علـوم از     هـاي چ    در بخش   هماهنگي داايج. 12
  .لحاظ سطح دشواري و چينش محتوا

  هاي تدريس آموزش علوم روش
 آموزشي مناسـب بـا      فناوري امكانات و  كردن  فراهم . 1

تكميـل وسـايل     و    تـدريس  فعال و جديد  هاي    روش
هـا و     آموزشي و تجهيز آزمايـشگاه     آموزشي و كمك  

 ؛فضاسازي مناسب آنها

آمـوزان    دانـش هاي تدريسي كه بـراي        كاربرد روش  . 2
 كه با آزمايش هايي  موضوع؛ براي نمونه  دنجذاب باش 

 اند؛ همراه

اي كــه معلمــان ملــزم بــه اســتفاده از  اتخــاذ شــيوه . 3
تـدريس  ) احتمال اسـتاندارد   به(هاي پيشنهادي     روش
  ؛باشند

صورت تعاملي    هاي تدريس به    استفاده از طيف روش     .4
 ؛و سازنده در كنار هم

ريني دبيران هر منطقـه در طراحـي        آف دخالت و نقش    .5
  ؛سازي آنها  هاي تدريس و بوم روش

بنـدي    روش تـدريس بـا توجـه بـه سـطح            انتخاب  .6
  .آموزان دانش

  آموزش علومهاي ارزشيابي  شيوه
ايجاد شرايط مناسب براي تغيير نگـرش و داراشـدن            .1

ــان ــافي معلم ــاد ك ــديران، ســاير  اعتق ــران، م و دبي
 حاكم  يابياز ارزش ها    خانوادهاندركاران و حتي     دست

  ؛ در خدمت آموزشيابيبر آموزش به ارزش
هاي ارزشيابي هم به       اتخاذ تدابيري كه در آنها، شيوه       .2

  هم به اهداف   اهداف نگرشي و  اهداف دانشي، هم به     
 كنند؛  توجهمهارتي

  را هاي ماهانه   نمرات آزمون  اتخاذ تدابيري كه معلمان       .3
  نگيرند؛درنظر يعنوان نمره ارزشياب به

 20 :گيـرد   صورت با دو نمره جداگانه    ارزشيابي علوم  . 4
  ؛ نمره عملي20 و نظرينمره 
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ـ          حذف آزمون با    .5 ثير نمـرات   أهـاي پايـاني و عـدم ت
هـا،   آمـوز، فعاليـت     هاي مستمر در نتايج دانش      آزمون
مـورد مـشاهده و      فراگيـر    هـاي   ها و مهـارت     نگرش

  ؛دنگير سنجش قرار
 در... اي و     منطقـه  ،يفـرد هـاي     تفاوتن  درنظرگرفت . 6

  نتايج ارزشيابي؛
 ي؛ابياستفاده از بازخورد در ارزشتأكيد بر   .7

 بـاالرفتن   يهاي چندگانـه بـرا      يريگ استفاده از اندازه  .  8
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