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 چکیده

های در ادامه مؤلفه .گرفت بردی مورد بررسی قرار الگوی و تطبیقی روش ژاپن، با و ایران شیمی درسی در این پژوهش برنامه

 دهدیم ارزشیابی( بررسی شد. نتایج نشان و( تدریس)یادگیری-یاددهی هایروش محتوا، )مبانی و فلسفه، اهداف،برنامه درسی

ای های برنامه درسی شیمی ایران در قسمت محتوا و هدف غنی است و تشابهات بسیاری با سیستم آموزشی کشور پیشرفتهمؤلفه که

لوم شود در حالیکه عاوت است. در ایران تاکید زیادی روی روش سخنرانی میچون ژاپن دارد ولی در روش تدریس بسیار متفهم

تجربی نظیر شیمی، جزو علوم آزمایش محور محسوب می شوند و نیاز است تا این دروس حتی االمکان در آزمایشگاه یا همراه 

علوم  یکی از ارکان اساسی در آموزش با انجام کار عملی مانند یک آزمایش ساده تدریس شوند. بنابراین فعالیت عملی باید به

آموزشی، منجر به ارتقا برنامه درسی شیمی در ایران و ارتقا  نوین و فعال های شیوه به بیشتر توجهتجربی تبدیل شود. بنابراین 

 شود.سطح یادگیری فراگیران در حوزه علوم تجربی مانند شیمی می

 .های فعال تدریسهای برنامه درسی، فعالیت عملی، شیوهالگوی بردی، برنامه درسی شیمی، مؤلفه  :ها کلیدواژه
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه

و مقایسه آموزش و پرورش هر جامعه با جوامع دیگر، توانایی ما را برای حل مشکالت و معضالت مشابه افزایش می دهد.  مطالعه

شی وانع ومشکالت آموزاستفاده از تجارب جوامع مختلف در حل مشکالت آموزش و پرورش، منجر به کسب توانایی در رفع م

پذیر است.آموزش و پرورش تطبیقی، ضمن ی تطبیقی آموزش و پرورش امکانشود و تحقق این هدف با مطالعهخود نیز می

های آموزش و پرورش با مقایسه و تحلیل دقیق وقایع موجود در نظام آموزش و پرورش، به تبین علل فرهنگی، سیاسی، تشریح نظام

های ی عوامل و زمینهدادن مجموعهپردازد و هدف آن نشانها میهای موجود نظامتاریخی و ظهور واقعیت اقتصادی،  اجتماعی،

بر این اساس، در خالل دو   (  47-18، ص ص. 8931مقدم دوست،  های آموزشی است.)های نظامها و ناکامیمؤثر در پیروزی

ای شده است که علت آن، شناخت جایگاه ویژه نظام آموزشی و تاثیر یا سه دهه گذشته، به آموزش و پرورش تطبیقی نگاه ویژه 

 ) انجمن ملی آموزش و پرورش تطبیقی در سراسر جهان تأسیس گردد. 93آن در تحوالت اجتماعی است، هم چنین  بیش از 

پژوهش ها نشان می دهد که بعلت منابع محدود، برنامه ریزان آموزشی  کمتر به این رشته علمی پرداخته ( 2334ماسمان و دیگران، 

-233،ص.2384 معدن دارآرانی،)حالیکه با توجه به اهمیت آموزش و پرورش تطبیقی، باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد اند در

221). 

جهت   ر یک دوره یا کالس است.های آموزشی دطراحی برنامه درسی، اصطالحی برای توصیف برنامه هدفمند و منظم بلوک

 آموزشی تجهیزات و وسایل محتوا، شاگرد، معلم، قبیل؛ از درسی برنامه عناصر همه باید ی، درس برنامه طراحی مناسب یک

که  .ل وجود داردبرای طراحی برنامه درسی سه مد (811-843کشاورزی و رهگذر، بی تا، ص. ) .دهد قرار توجه مورد را

 (.9طراحی برنامه درسی مسئله محور -9 2آموز محورطراحی برنامه درسی دانش-2 8طراحی برنامه درسی موضوع محور-8شامل:

ی یک موضوع خاص تمرکز دارد وآنچه باید مطالعه شود و چگونگی مطالعه برنامه درسی موضوع محور، رو )2383شویتزر، 

تواند یآموز است که مگیرد. به همین دلیل اشکال اولیه آن، عدم توجه به سبک یادگیری خاص هر دانشآن مورد بررسی قرار می

آموز محور، مبتنی بر برنامه درسی دانش(. 2389ساندرز و هابسون، -موریسون  ) منجر به کاهش رغبت فراگیر به یادگیری شود

راحی، شود. اشکال این شیوه طشود؛ و به او فرصت انتخاب فعالیت و تجارب یادگیری داده میآموز طراحی مینیاز و عالقه دانش

مندوزا و پارا،  ) ای را نداشته باشدکار فشرده معلمان است. زیرا ممکن است معلم زمان و مهارت الزم برای ایجاد چنین برنامه

آموز محور است. تمرکز این برنامه بر چگونگی یادگیری ز مشابه برنامه درسی دانشبرنامه درسی مسئله محور نی .(2381

م گیرد و مهارت الزآموز در معرض مسائل واقعی زندگی قرار میحل برای یک مسئله است. درواقع دانشآموز و یافتن راهدانش

م توجه شود. اشکال این شیوه نیز عدی در یادگیری میکند که این توانایی موجب خالقیت و نوآورجهت مقابله با آنها را پیدا می

ترین دالیل انتخاب سیستم آموزشی ژاپن، کسب نتایج مطلوب توسط از مهم یکی (2384اولین،  )به سبک یادگیری است.

بزرگ کشور ژاپن، اندازه  ( است. از مزایای دیگر سیستم آموزشی OECD 7المللی) مانند برنامه آموزان در مطالعات بیندانش

ا یاد )دشوست که توسط معلمان در سراسر کشور دنبال میها، ساعات طوالنی مدرسه و استانداردهای برنامه درسی ملی اکالس

  .( 911-979، ص.2381و دیگران، 

شاخصه  1آلمان با تأکید بر  -ژاپن -مطالعه تطبیقی سه کشور ایران "ای تحت عنوان ( در مقاله8937فهیمه یاری و همکاران )

گیری مدارس، مراحل آموزشی، ارزشیابی تحصیلی، مواد درسی، مؤلفه )روند شکل 1به بررسی  این "مطرح آموزش و پرورش

ران دهد سیستم آموزشی کشور ایمی زبان دوم و میزان وتوجه به بهداشت و سالمت( پرداختند. نتایج بدست آمده نشان آموزش

                                                           

1 Subject-centered design 

2 Learner-centered design 

3 Problem-centered design 

4 Organization for Economic Co-operation and Development 



 ...ژاپن برنامه درسی شیمی ایران ومطالعه تطبیقی  ____________________________________________________________

چنین کند. همبر مطالب تئوری تأکید دارد در حالیکه دو کشور ژاپن و آلمان افزون بر مطالب تئوری بر مطالب عملی نیز تأکید می

   ( 8937 یاری و دیگران،)تر از دو کشور مذکور استیینوضعیت بهداشت و درمان در ایران پا

مطالعة تطبیقی آموزش شیمی سبز در برنامة درسی مدارس متوسطه )ایران و "ای با عنوان (  در مقاله8931و همکاران )لیال حبیبی 

تان، درسی آموزش شیمی سبز در ایران و سایر کشورها مانند انگلس به بررسی تشابه و تمایز بین برنامه "( چهار کشور پیشرفته

شیوه  حتوا،م ی تطبیقی این پژوهش گویای این است که برنامه درسی ایران در اجرا،العهچین، آمریکا و استرالیا پرداختند. مط

 ارد.درســی، تشابهات قابل مالحظه ای د برنامة و اهداف و ارزشیابی با دیگر کشور ها متفاوت بوده و نیز در حوزه  منطق تدریس

چون معلمان از شناخت، زمان و امکانات آموزشی کافی برخوردار  اما پیشنهاد شده، تدریس فعال فنون ایران درسی برنامة در گرچه

 (.  14-18، ص.8931حبیبی و دیگران،  )به طوری که باید اجرا نمی شود روش نیستند این

آموزش متوسطه در فنالند، سوئد و نروژ  ریزی درسی ملی برای( در مورد ماهیت شیمی در قالب برنامه2333و سایرین ) ستریننو

پژوهشی انجام داده اند. هدف این پژوهش کشف چگونگی برنامه درسی برای موضوعات مربوط به ماهیت شیمی است. نتایج  

های های مدلرفع محدودیت-8آمده است و عبارتنداز: برای بهبود برنامه درسی با مقایسه نتایج در زمینه ماهیت علم به دست

مفاهیم شواهد در  -7اهمیت خالقیت در تحقیقات شیمیایی  -9تبیین ارتباط بین شیمی و سایر علوم طبیعی -2ها یمیایی و نظریهش

 .(2333وسترینن و دیگران،  )شیمی  به عنوان یک تمرین تکنولوژی-1متون علمی 

چنین آموزشی ژاپن که یکی از شایسته ترین و هم سیستمدر این کار برای بهبود نظام آموزشی کشور در حوزه آموزش شیمی، 

سیستم آموزشی ایران مقایسه شده با  ( 911-979، ص.2381یادا و دیگران،  )های آموزشی در جهان استترین سیستمرقابتقابل

 است.

، 2384کریمی و دیگران،  )های برنامه درسی شیمی شامل  مبانی، هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی پژوهش حاضر مؤلفه 

 به طور اجمالیدست آمده را مقایسه کرده است. را در کشور ژاپن و ایران مورد مطالعه قرار داده و سپس اطالعات به ( 29-3ص.

 در ایران است.  برنامه درسی شیمی قوت و ضعفشناسایی نقاط  هدف ازاین پژوهش و مطالعه تطبیقی،
 

 سؤال پژوهش

 هایی بین برنامه درسی شیمی ایران و ژاپن وجود دارد؟چه شباهت و تفاوت
 

 روش تحقیق 

زشی با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به نظام آمو محققینپیمایشی است و  -روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی توصیفی 

عه از طریق پایگاه های رسمی اطالع رسانی، منابع کتابخانه ای، جستجو در سایت های اینترنتی، وزارت کشورهای مورد مطال

که در چهار  8دیرِبِ زی.اف. آموزش و پرورش هر دو کشور و غیره، به مطالعه پرداخته و براساس روش مطالعه تطبیقی جرج

 (2384ه، مونقی و خراشادی زاد ).نده سوال تحقیق پاسخ داده امقایسه صورت گرفته است، ب جواری وفسیر، هممرحله توصیف، ت

یمی ی نظام آموزشی و برنامه درسی شدرباره، این پژوهش مرحله توصیفمطالعه تطبیقی بردی، در  چهارگانهبا توجه به مراحل   

واکاوی  افزون برتفسیر،  در مرحله .شودتنظیم میبرای بررسی در مرحله بعد ایران و ژاپن اطالعاتی تهیه و گردآوری شده و 

می های برنامه درسی شیها و تفاوتشباهت د. در مرحله همجواری،گردمی تحلیل مؤلفه برنامه درسی نیز، پیشاطالعات مرحله 

در مرحله مقایسه، برنامه درسی شیمی دو کشور قیاس شده، تا پاسخی به پرسش پژوهش و نیز راهکار مناسبی  .شودبندی میطبقه

 . (8938 یاسینی،)برای بهبود برنامه درسی شیمی در ایران ارائه شود

 

 

 

 

                                                           
1 George Z.F.Beredy  



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 بحث

 توصیف-1

 وزارت آموزش وپرورشسیستم آموزشی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم شکل جدیدی به خود گرفت و اکنون، سه بخش ملی)

. خروجی همکاری این سه بخش، ( و خصوصی را شامل می شودمدیریت در سطح استان)عمومی محلی (، وعلوم وفرهنگ

وز با مطالعه آمریزی درسی مناسب در سطوح مختلف است. فلسفه برنامه درسی شیمی در ژاپن به گونه ای است که دانشبرنامه

درس شیمی، به درک رابطه سایر علوم با شیمی برسد، اصول و مفاهیم شیمی را بیاموزد، از میزان تأثیر آن در محیط آگاه شود و 

گ، هوان )ی پایدار، اهداف اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در جامعه بهره گیردگسترش اهداف توسعهاین علم جهت از 

 دشود اما بیشتر روی تفسیر، بسط و پردازش اطالعات تاکیدر ایران نیز این اهداف تا حدودی دنبال می  .(881-831،ص.2381

تری ی آموزش شیمی در ایران، تنها  رسیدن به هدف سطحی ورود به دانشگاه نیست بلکه هدف ژرفمی شود. در واقع فلسفه

جهت  های علم شیمی می تواند درها با پدیدهمانند تربیت شهروند با سواد شیمی است که چنین فردی از طریق ارتباط واقعیت

   .(8932اکبری و حسن نتاج،  )رفع مشکالت زندگی و جامعه تالش کند

بعدازظهر  81:33صبح و پایان آنها  31:33ها سالگی،  ساعت شروع کالس  84سالگی و پایان آن  1در ژاپن شروع سن تحصیل 

روز دارد. در کالس درس، محل نشستن  273دقیقه است. یک سال تحصیلی  13یافته به هر جلسه آموزشی ختصاصو زمان ا

 83از  آموزان در یک کالس کمتراند. تعداد دانشها به بلندگو مجهز شدهبرنامه ها برای سیستم پخشآموزان ثابت وکالسدانش

، 89:93و پایان آنها  34:93ها مانند ژاپن است. در حالیکه ساعت شروع کالسنفر است. در ایران نیز شروع و پایان سن آموزشی 

شاه ) ماشینچی ومنصوری، بی تا(  )دقیقه می باشد  13یافته به هر جلسه آموزشی روز و زمان اختصاص 813یک سال تحصیلی 

 .(8932 محمدی،

یمی و منظور شناخت علم شی آموزش شیمی آنها تقریبا مشابه و بههمان طور که در برنامه درسی هر دو کشور ذکر شده، فلسفه

 اربرد آن در محیط اطراف جهت بهبود وضعیت جامعه است.ک

 یوزاندانش آم است. تربیت کیو دموکرات طلبصلح  یملتی  و ایجاد فرد تیشخصتوسعه  ژاپن،آموزش و پرورش هدف از 

احترام  ،عدالت و یکوشاحترام به سخت ،تیپرورش خالقو  هاییتوسعه تواناهستند،  قتیحق افتنی به دنبال کهپذیرمسئولیت

از دیگر اهداف مهمی هستند که آموزش و پرورش ژاپن برای نیل به آن،  و شرکت فعال در ساختن جامعه یمتقابل و همکار

بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن، شیمی به عنوان یک ابزار  وزارت آموزش و فرهنگ ژاپن( یت) سا.برنامه ریزی کرده است

ذاری شناخته شد. از آنجا که هدف از شیمی در آن گضروری برای کمک به روند شهرسازی شهرهای ویران شده توسط بمب

سالها تبدیل مواد اولیه و خام  به مواد مفید بود بسیاری از جوانان به عنوان متخصصان شیمی پا به عرصه عمل گذاشتند. ولی در 

لکه به عنوان ها( بمدلشناسی ) دانش ترکیبات شیمیایی، مفاهیم، سالهای بعد هدف از آموزش شیمی نه تنها به عنوان دانش هستی

 (8331امی و دیگران،تم )های شیمیایی و بازتاب نقش شیمی در جامعه  در نظر گرفته شد. شناختی مرتبط با فعالیتفلسفه و جامعه

تواند بین ند و بای طراحی شده است که فراگیر باید اصول و مفاهیم شیمی را بداگونهدر حالیکه برنامه درسی شیمی ایران به

شیمی را به چشم یک فعالیت انسانی بنگرد و دوجانبه بودن تعامل شیمی  آموخته های خود و تجربیات روزانه اش ارتباط بسازد،

و جامعه را درک کند، تاثیرات زیانبار مواد شیمیایی مصرفی در زندگی روزانه و صنایع شیمیایی را بشناسد و از اثرات مخرب 

های خود از شیمی و مهارت حل مسئله، مسائل روزانه خود را تفسیر و برطرف یست آگاه شود، با ترکیب آموختهآنها بر محیط ز

های واالی انسانی مانند تعهد، همکاری، مسئولیت پذیری، اعتماد بنفس، همیاری و همکاری را در خود تقویت نماید، برخی ارزش

  .الیف، گروه درسی شیمی()دفترتریننده پی ببردکند و  به نقش شیمی در شناخت عظمت آفرینش و آف

ت پایه و مربوط به مباح BӀشوند.  که تقسیم می ӀӀو  BӀ ،AӀ   ( به سه بخش8در ژاپن مباحث کتب درسی شیمی متوسطه)جدول

ه مرتبط با مباحث پیشرفت ӀӀمرتبط با مشکالت زندگی روزمره در هر زمینه علمی.  AӀاست.  ӀӀمقدمات الزم برای قسمت پیشرفته 

 .(2381توشیو، )( 8331هوسویا،   ) ولی تعداد کمی از آنها موفق به یادگیری شیمی پیشرفته خواهند شدعلم شیمی است.  
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 مباحث کتب درسی ژاپن -8جدول

 BӀ AӀ ӀӀشیمی 

: ترکیب و ساختار 8قسمت 

 شیمیایی

الف: مواد شیمیایی، اتم و 

 مولکول

ب: ساختار اتم و جدول 

 تنابی

 ج: پیوند شیمایی

: مواد موجود در طبیعت و 8قسمت 

  تغییرات آنها

 و اصلی عناصر طبیعت؛ در الف: مواد

زمین و بدن ما،  دهنده تشکیل وادم

ساختار اتمی و جدول تناوبی، وزن اتمی، 

 مولکولی و کریستالی

ب: آب؛ چرخه آب روی سطح زمین، سه 

 pHحالت ماده، محلول، مول،    

ج: اتمسفر؛ اجزای تشکیل دهنده هوا، 

کاهش، الکترون، قانون واکنش -اکسایش

 گازها، خنثی سازی

 

: میزان واکنش و 8قسمت 

 تعادل شیمیایی 

های الف: میزان واکنش

 شیمیایی 

 ب: تعادل شیمیایی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : گاز و محلول2قسمت 

 الف: سه حالت ماده 

 ب: خواص گازها

 ج: خواص محلول 

 : شیمی در زندگی روزانه 2قسمت 

 الف: ترکیبات آلی؛ گروه عاملی

ب: مواد غذایی شیمیایی؛ تغذیه، 

 کربوهیدرات، پروتئین و چربی

ج:لباش شیمیایی؛ الیاف طبیعی، الیاف 

 مصنوعی

د: رنگ و مواد شوینده؛ رنگدانه، 

  دهنده طبیعیسفیدکننده، صابون، طعم

 : ترکیبات پلیمری 2قسمت 

 الف: پلیمرهای طبیعی 

 ب: پلیمرهای مصنوعی

 

های : واکنش9قسمت 

 شیمیایی 

الف: واکنش شیمیایی و 

 گرمای واکنش 

 ب: واکنش اسید و باز 

 ج: اکسایش و کاهش

 : شیمی چیزهای اطراف ما9قسمت 

 الف: پالستیک؛ پلی اتیلن، رزین، فنول

لز، پذیی فب:فلز؛ آهن، آلومینیوم، واکنش

 زدگی، فلز نجیب زنگ

ج: مواد معدنی؛ سرامیک، شیشه، حالت 

 کریستال، سفال و ظروف چینی

 : هدف مطالعه9قسمت 

 : مواد معدنی 7قسمت 

ولی و الف: عناصر معم

 احتراق

ب: عناصر غیرفلزی و مواد 

 شیمیایی آنها 

ج: عناصر واسطه و مواد 

 شیمیایی انها

: تولید مواد شیمیایی در اطراف 7قسمت 

 ما 

کود  N-Oالف: چیزهای موجود در هوا؛ 

 شیمیایی 

 ب: چیزهایی از مواد معدنی؛ 

 

 : مواد آلی 1قسمت 

 الف: خواص و واکنش انها 

  : چیزهایی از نفت 1قسمت 
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الف: صنعت نفت، هیدروکربن، الستیک  ب: مواد آروماتیک

 طبیعی و مصنوعی

 : کاربرئ شیمی و زندگی انسان1قسمت  

الف: پیشرفت شیمی و نقش آن؛ قوانین 

در شیمی، عدد آووگادرو، قانون 

 پایستگی جرم

ب: حفاظت از محیط زیست؛ چرخه 

 کربن، اوزون، باران اسیدی، بازیافت

 

 

لید و تو یکه ایران فاقد سند ملی بوده و محتوا در سه حیطه دانش، مهارت و نگرش مطرح است. حیطه دانش مرتبط بادر حال

و اینکه چگونه دانستنی های الزمه در علوم چهارگانه) زیست، فیزیک،  توضیحات قالب طبیعت در جهانها درباره ساماندهی یافته

دیل های ضروری مانند روش یادگیری و تبمهارت و نگرش نیز به ترتیب با مهارتحیطه شیمی و زمین( را کسب کنیم می باشد.

 .(213-291، ص. 8913جعفری هرندی و دیگران، ) شدن به یک شهروند مطلوب در ارتباط است

( به سه  پایه دهم، یازدهم، 2شود.  دوره متوسطه دوم )جدولچنین دوره متوسطه در ایران به دو قسم اول و دوم تقسیم میهم

 .(دفترتالیف،گروه درسی شیمی) شوددوازدهم تقسیم می

 مباحث کتب درسی ایران -2جدول

 متوسطه دوم  

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

فصل اول: کیهان زادگاه 

 الفبای هستی

فصل اول: قدر هدایای زمینی را 

 بدانیم

ها در فصل اول: مولکول

 رستیخدمت تنصل د

فصل دوم: ردپای گازها در 

 زندگی

فصل دوم: آسایش و رفاه در  فصل دوم: در پی غذای سالم

 سایه شیمی 

فصل سوم: آب، آهنگ 

 زندگی

فصل سوم:پوشاک، نیازی 

 ناپذیرپایان

ای از فصل سوم: شیمی جلوه

 هنر، زیبایی و ماندگاری

فصل چهارم: راهی به سوی   

 تر آینده روشن

 

یادگیری بصورت فعال اجرا می شود و معلم به عنوان ناظر یا مشاور به دانش آموز کمک می کند تا -روش یاددهیژاپن،  در

در واقع روش تدریس در این کشور فعالیت محور است. به تری در فرآیند یادگیری داشته باشد. دانش آموز، حضور پررنگ

ن  روش تدریس اکتشاف عملی که خود روش تدریسی فعالیت محور عنوان مثال کار عملی از جمله کار آزمایشگاهی، به عنوا

ن کند که مستقال در حال آزمایش و مشاهده هستند. در ایشود. زیرا دانش آموزان را به کاشفانی تبدیل میبوده، در نظر گرفته می

کاری انجام  اقداماتی که در انجام چنینشود نه صرفا توانند از فعالیت تجربی یاد بگیرند، تأکید میآموزان میروش بر آنچه دانش

شود. این روش آموزش، استفاده می "سخنرانی"، اغلب از روش سنتی در حالیکه در ایران  .(838،ص.2384ایسوزاکی،  )دهندمی

 ،عبدالکریمی)این فرآیند دارد و فراگیر تنها شنونده و تماشاگر است های تدریس منفعل است؛ و معلم بیشترین سهم را دراز روش

شود. روش دهنده نیز استفاده میسازمانهای تدریس فعال مانند کاوشگری و الگوی پیشدر بعضی موارد، از سایر شیوه .(8931

 های درس شیمی منجر به تسهیل یادگیری و درکتدریس کاوشگری، فرآیند محور است. استفاده از این شیوه آموزش در کالس



 ...ژاپن برنامه درسی شیمی ایران ومطالعه تطبیقی  ____________________________________________________________

های شیمی از نظر دانشمندان، در ساخت توضیحات بر اساس آموزان به جای دریافت تعاریف پدیدهشود. دانشی میماهیت شیم

یارمحمدی واصل و دیگران،  )شودآموزان میچنین این روش موجب افزایش انگیزه درونی دانشمشاهده درگیر شوند هم

 .(8931 ان، و دیگر)رستم پوردهنده، مطابق بانظریه شناختی آزوبل سازمانالگوی پیشدر روش تدریس  .(32-43،ص.8931

دهنده محقق ازمانسافتد که بتوان مطالب گذشته را به مطالب جدید پیوند داد و این هدف با پیشیادگیری معنادار زمانی اتفاق می

سازمان دهنده و تحکیم ساختار شناختی و این مراحل شود. مراحل تدریس این روش عبارتند از: ارائه مطالب کلی، ارائه پیشمی

م شناختی آزوبل است؛ که ابتدا مطلب اصلی و کلی در راس هرم و بعد مطالب با کلیات کمتر در میانه هرم و در مطابق با هر

دهنده، مجموعه ای از مطالب و مفاهیمی است که برای شود. پیش سازماننهایت مطالب با جزئیات بیشتر در قاعده هرم آورده می

ذشته پی تواند به میزان تسلط فراگیران به مطالب گطریق ارزشیابی تشخیصی مینیاز است و معلم از یادگیری مطالب جدید پیش

, یفس)ببرد. این شیوه برای مطالبی که سیر منطقی دارند یا در پایان دوره باید به یک شناخت واحد و کلی برسند بسیار مناسب است

 . دهنده استسازمانکارگیری روش تدریس با الگوی پیشرای به(  یک مثال مناسب ب8. استفاده از نقشه مفهومی )شکل (8934

 

 
 

(: نقشه مفهومی جدول تناوبی8شکل )  

سازمان یشگیری از پکنید، ابتدا مفاهیم کلی در رابطه با جدول تناوبی مطرح شده و سپس بهرهطور که در شکل مشاهده میهمان

ا آن شود؛ سپس جزئیات مرتبط بعناصر موجود در محیط اطراف را شامل می های ملموس ماننددهنده تطبیقی که استفاده از مثال

 هایروش معلمان از تا شودمی اگرچه تالشگردد. بیان شده است، که رعایت این سیر منطقی، موجب یادگیری معنادار مطالب می

 اند.کردهن درک تدریس را جدید های فعال وروش عمل، به خوبی در اما بپرهیزند، تدریس ســنتی

بر اساس معیارهای هر مدرسه ارزیابی  هر سه ماه یک بار،آموزان عملکرد دانشنظام ارزشیابی در کشور ژاپن مدرسه محور است؛ 

 هایآموزان خود را به طور جامع و بر اساس آزموندانش ،معلمان زهای ارزیابی معلمان متفاوت است، اما بسیاری اشود. روشمی

ش ی و توصیفی )عالی، خوب و نیاز به تالبا هر دو مقیاس عدد گزارش ارزیابیکنند. انه در کالس ارزیابی میدرسی و رفتار روز

سالگی از دانش آموزان امتحان عمومی و هماهنگ گرفته می شود که از نتایج آن برای  81و  81در سن گیرد. بیشتر( انجام می

در حالیکه در ایران نظام ارزشیابی   .(11-73،ص.2331ماکیا،  )دتفاده می شوو آموزش عالی اس های بعدی دبیرستانورود به دوره

ها در همنظور میزان موفقیت برنامگیرد و بهروش محور انجام می -متمرکز و ملی است و اغلب بر اساس الگوی ارزشیابی پرسش

شده است یا در حوزه مطالعات سؤال محور و پرسش محوربوده است. الگوی ارزشیابی مالک محور، تحقق اهداف از پیش تعیین

های استنتاج مالک -8مراحل این الگو شامل:  .(71-28، ص. 2384ی و دیگران،)ناطقاستدر رابطه با درس شیمی طراحی شده
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های موجود مقایسه مالک -9های مطرح در برنامه درسی شیمی به تصویر کشیدن واقعیت -2مطلوب ارزشیابی برنامه درسی شیمی 

ربی و در جهای این الگو بر اساس مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق در زمینه آموزش علوم تشده. مالکهای استنتاجبا مالک

 است.نظر گرفتن مبانی فلسفی، اعتقادی و ونظام آموزش و پرورش ایران تعیین شده
  

تفسیر -2

ن )روش تدریس های برنامه درسی ژاپهایی از برنامه درسی ایران که بیشترین تفاوت را با مؤلفهدر این مرحله فقط به تفسیر مؤلفه

 و ارزشیابی( داشتند، پرداخته شده است. 

بعد از جنگ جهانی دوم به شدت تغییر یافت. هسته اصلی اصالحات آموزشی، قانون اساسی آموزش و آموزشی ژاپن  سیستم

رش، کنند عبارتند از: قانون آموزش و پروپرورش بود. تعدادی از این قوانین آموزشی که ساختار و مدیریت آموزشی را تعیین می

های جدید وزارت آموزش و پرورش، دوره 2331چنین در سال سه. همقانون آموزش حقوق اجتماعی و قانون خصوصی مدر

نیز تغییراتی در برنامه درسی جدید )در دبیرستان افزایش یک ساعت  2333تحصیلی برای ابتدایی و متوسطه تعیین کرد. در سال 

 )وجود آمدساعت در هفته( به 2ساعت به  9، و کاهش مطالعات یکپارچه از 3تا  4آموزش در یک هفته برای فراگیران در درجه 

یادگیری افزون بر -فرآیند یاددهیشود. سال یکبار بازنگری می 83در ژاپن برنامه درسی ملی است و هر   .(87، ص.2333سایتو، 

نقش فعالی در  ،ت، یادگیرندههای علمی در طبیعگیری از مشاهده پدیدهبا بهره فعالیت محور بودن، طبیعت محور نیز هست و 

لفیقی تنیده وتآموزش علوم تجربی مانند شیمی به صورت درهمالزم دارد. های یادگیری و ساخت دانش و کسب تجربه و مهارت

شترین روش کنند. بیمعلمان علوم تجربی مانند شیمی بیش از یک سوم وقت کالس را در آزمایشگاه سپری میگیرد. صورت می

ه برای آموزش علوم تجربی گردش علمی، حل مسئله و کاوشگری است. در کشور ژاپن از انواع ارزشیابی پیشرفت مورد استفاد

ی به صورت ملی گیری در مورد برنامه درسچنین تصمیمهم  شود.تحصیلی به ویژه تکوینی و ارزشیابی مستمر و کیفی استفاده می

بوده ولی دارای راهنمای برنامه درسی است و در اجرای برنامه درسی از آن  در حالیکه در ایران فاقد سند ملی شود.انجام می

روش پرسش و پاسخ و نیز سخنرانی  گیرد. گیری در مورد برنامه درسی در ایران در سطح ملی انجام میکند. تصمیماستفاده می

مورد استفاده در آموزش علوم های حل مسئله کمترین روش و ترین روش تدریس بوده و گردش علمی، کاوشگریمتداول

های شود. بنابراین، بسیاری از هدفهای معلم استفاده میتنها از آزمونبرای ارزشیابی  .شوندمحسوب میتجربی مثل شیمی 

ارد که نتیجه ضرورت ددر  .گیرند( مورد سنجش قرار نمیکاربرد، تحلیل، خالقیتهای آموزشی شناختی)آموزشی به ویژه هدف

 و دیگران، نای)بدر، در این زمینه استفاده کردمانند ژاپن های کشورهایی که دارای نظام برتر آموزشی هستندا و نوآوریهاز شیوه

8911). 
 

 مجاورت-3

نیز بر  مقایسه اند همچنینگرفته ( قرار9جدول ) ورت و طبق سوال تحقیق، درمجا مرحله در داده های بدست آمده از تحلیل،

 است.  صورت پذیرفته شدهآوریجمع اطالعات اساس
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 های برنامه درسی شیمی در ایران و ژاپنتشابهات و تفاوت -9جدول

 هاتفاوت تشابهات 

شناخت علم شیمی و یادگیری مفاهیم و اصول شیمی و 

 در محیط اطراف و بهبود وضعیت جامعه کاربرد آن

ایران: تفسیر و پردازش اطالعات مربوط به علم شیمی و 

 تربیت شهروند با سواد شیمی

اب تأثیر ها و بازتژاپن: تاکید بر ارتباط شیمی با سایر رشته

 نقش شیمی در جامعه

 اهداف

کاربرد شیمی به عنوان یک فعالیت انسانی، کاهش ایران:  تعامل دو جانبه شیمی و جامعه  و بازتاب نقش آن در جامعه

اثرات نامطلوب مواد شیمیایی بر محیط زیست و به 

کارگیری مهارت حل مسئله جهت برطرف نمودن مشکالت 

 روزانه

ژاپن: کاربرد علم شیمی به عنوان دانش هستی شناسی) 

ها و مفاهیم( ، کاربرد علم شیمی به عنوان ترکیبات، مدل

  های شیماییشناختی مرتبط با فعالیت فلسفه و جامعه

 ایران: منطبق با فرهنگ و تمدن غنی اسالمی به چالش کشیدن فراگیر با موضوعات علمی

ژاپن: به دو قسمت شیمی پایه و شیمی پیشرفته تفکیک 

 شود.می

 ایران: تاکید بر روش سخنرانی  سخنرانی، اکتشافی، پیش سازمان دهنده

 ن: فعالیت محور ژاپ

 ایران: تاکید بر امتحانات پایان ترم ارزشیابی بر مینای سه محور نگرشی،  نوشتاری و عملکردی

 ژاپن: ارزشیابی مدرسه محور

 
 

 گیریقیاس و نتیجه-4

ضروری است.  فیت زندگیی پایدار، اقتصاد و بهبود کیای همچون ژاپن، آموزش شیمی برای گسترش اهداف توسعهدر کشور پیشرفته

به گونه ای تعیین می شود که اوال نیازهای توسعه جامعه را از لحاظ فرهنگی، شهروندی و دستیابی به های درســی رویکرد برنامه ژاپندر 

حور و هدف ماهداف قابل اجرا بر طرف سازد و ثانیا هم تراز امکانات موجود باشد. برنامه درسی شیمی در ژاپن بیشتر به صورت فعالیت 

 درسی محتوای برنامه که اهداف و این به توجه باهای فناوری است. آگاهی از تاثیر شیمی در اجتماع، اقتصاد، محیط زیست و زمینهآن 

 خود با همساالن قیاس در در ایران آموزان دانش تحصیلی عملکرد که نقص رسد می نظر به دارد؛ ژاپن به زیادی ایران شباهت علوم

های تدریس دو چنین از مقایسه روشهم است. یادگیری- یاددهی ناکارآمد های روش بخاطر بکارگیری مانند ژاپن، عمدتا کشوری در

شود. در حالیکه علوم تجربی نظیر شیمی، جزو علوم آزمایش کشور دریافت می شود که در ایران تاکید زیادی روی روش سخنرانی می

ین دروس حتی االمکان در آزمایشگاه یا همراه با انجام کار عملی مانند یک آزمایش ساده محور محسوب می شوند و نیاز است تا ا

 به بیشتر توجه دلیل، همین به تدریس شوند. بنابراین فعالیت عملی باید به یکی از ارکان اساسی در آموزش علوم تجربی تبدیل شود. 

 مبانی

 محتوا

 روش تدریس

 ارزشیابی
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شیمی در ایران و ارتقا سطح یادگیری فراگیران در حوزه علوم تجربی مانند آموزشی، منجر به ارتقا برنامه درسی  نوین و فعال های شیوه

  شود.شیمی می
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