
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 ضرورت استفاده از ایده ها و اصول پایه در آموزش علوم جهت توسعه مفاهیم کاربردی
 

 1*سلمي احساني تیلمي

 تهران، ايران ،استاديار، دانشگاه فرهنگيان
salmaehsani@yahoo.com 

 
  چکیده

 در سرعت به آن در تغييرات و ها نوآوری که کنونی جهان در و زندگی در موفقيت آوردن بدست برای

 درست شناسايی در توانايی باال، درک قدرت جمله از زيادی های قابليت داشتن به نياز است، وقوع حال

 به با علوم آموزش ميان، اين در. رسد می نظر به ضروری و مهم آنها کاربردن به و دانش کسب الگوها،

 های فعاليت چگونگی ردمو در که هايی ايده و علوم اساسی و مهم های ايده پرورش بر تمرکز و کارگيری

 اساس بر. بود خواهد کننده بسيارکمک نياز مورد ادراک و ها توانايی پرورش در است، آنها کاربرد و علمی

 فرايند بهبود باعث که علوم آموزش در فرد هر نياز مورد و الزم اصول مورد در مقاله اين در ضرورت اين

 منجر که آموزش، در رفته کار به های ايده و شده حثب بخشد می ارتقا را آموزش کيفيت و شده يادگيری

 .گيرد می قرار بررسی مورد  شود می آگاه و خوب شهروند يک تربيت نهايت در و کاربردی مفاهيم به
 

 

 آموزش علوم، ايده ها، مفاهيم کاربردی: واژگان کلیدی
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  مقدمه

 افرادی شناختی روان های ديدگاه ابتدا در. آموزشی برخوردار است یامتنوعی در نظام ه از رويكردهای فرايند ياددهی و يادگيری علوم

 عقل ادراکات و ها بدفهمی نظير مسائلی دوران اين در .شد يادگيری به نسبت فردگرايانه باعث پيشرفت ساختار آزوبل و برونر پياژه، نظير

 به تدريج به علوم پس از آن پژوهشگران عرصه آموزش ر بود.برای يادگيری مد نظ دانش آموزان فهم در بديل چارچوبهای و متعارف و سليم

 .(0931)نيكنام و همكاران، نشان دادند عالقه، توجه داشت اجتماعی محيط و بافت در يادگيری به که های جامعه شناختی ديدگاه سمت

 مطالعه به کهمورد توجه  قرار گرفت  یاجتماع فرهنگی رويكرد ،علوم آموزش و يادگيری در زمينه پژوهش تكامل و تحول مرحله ديگردر 

 . اشاره داشت  فرهنگی محيط در يادگيری

خير ديدگاههای آموزشی مختلف در تجزيه و تحليل مواد و منابع آموزشی و اينكه آيا با موقعيت يادگيری مورد نظر هماهنگی دارند يا 

از مهمترين ديدگاه ها در برنامه درسی علوم مطرح گرديد. اين ديدگاه کاوشگری يكی  . در سالهای اخير،بسيار اثر گذار عمل می کنند

  (0931و همكاران، شهرتاش، شهروندی مردم ساالری است ) ديدگاه تلفيقی از ديدگاههای فرايند شناختی، رشد گرا

 های روش ،ی موجودتوامح ،نظر هدفها از علوم های آموزشی برنامه کهدنيا بيانگر اين حقيقت است  در علوم آموزش پيشينه پژوهش در

 افزايش شانزدهم قرن از بعد علوم آموزش به توجه(  0933،هرندی جعفری )  است داشته زياد هايی نشيب و فراز ارزشيابی،نحوه  و تدريس

در  بخصوص نوزده قرن طی در وشد  زيادتر علوم به توجه هجده و هفده نهایقر طولدر  ؛به خود گرفت رسمی شكل تدريج به و پيدا کرد

همراه با ساير  علوم مربوط به مباحثدر اين دوران به طوريكه سوق پيدا کرد  بويژه در مدارسبه تدريس علوم   اين توجه ،اواسط اين قرن

 .( 0931 ،يونسكو کارشناسان و نظران صاحب از جمعی) دروس در مدرسه درس داده می شد

 موجودات، و زندگی می و فناوری تقسيم می شود. حوزه دانش مواردی مانندتجربی به سه دسته دانش، فرايندهای عل علوم حوزۀ قلمرو

آوری  جمع مشاهده، مانند فرايندی مهارتهای علمی فرايندهای آن و غيره را در بر می گيرد. در تغييرات و و انرژی ماده آن، پيرامون و زمين

بحث تفكر  پيچيده های مهارت و ارتباط برقراری تحقيق، طراحی نی،پيش بي لسازی، مد و فرضيه ها، يافته تفسير گيری، اندازه اطالعات،

 در بر می گيرد. را نجوم و نو انرژيهای فناوری، نانو فناوری و زيستقسمتهايی مانند  نيزو حوزه فناوری  شود می
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توانايی های علمی را نيز برنامه جديد آموزش علوم، همانطور که علم و فناوری را بخش اصلی جامعه می شمارد، کسب دانش، درک و 

بخش اصلی آموزش علوم می داند. يكی از عواملی که به طور مستقيم بر سطح سواد علمی و فن آورانه مردم يک جامعه اثر می گذارد، 

 سواد فيزيكی و سواد شيمی در چهارچوب محتوا، زمينه ،کيفيت آموزش علوم در نظام آموزشی هر کشور است. تعريف سواد زيست شناسی

ها، مهارت ها و نگرش ها و در قالب ارزشهای بومی و در چهارچوب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه بسياری از پژوهشگران 

 (0931،بدريان) کشورهای مختلف بوده است

، ميان علم، فن آوری، هر فرد با سواد علمی بايد با مفاهيم علمی پايه و ماهيت علم آشنا باشد، مهارت ها و نگرش های علمی را کسب کند

دانستن ايده های ، برای رسيدن به اين اهدافجامعه و محيط زيست رابطه ای ايجاد نمايد و جايگاه اخالق و ارزش ها را در علم بداند. 

ط زيست با جامعه و محياست کليدی و اساسی علوم باعث خواهد شد شخص تعامل بهتر و راحتتری بين هر آنچه در متنها و کتابها خوانده 

 برقرار نمايد.

بردن سواد علمی جامعه، در اين مقاله به بيان مفاهيم، ايده ها و مهارتهای  با توجه به ضرورت آموزش صحيح علوم و نقش آن در باال

 ضروری در علوم پرداخته و لزوم بكارگيری آنها در آموزش علوم مورد بررسی قرار می گيرد.

 اصول بکار رفته در آموزش علوم:

 فراگيران گری پرسش حيرت و کنجكاوی، اطراف، جهان کردن معنا و درک هر فرد توانايی طبيعی تمايالت از استفاده با علوم آموزشدر 

 راحتی به انجام داده و قابل اجرا به صورت فعاليتهايی را علمی پژوهش های هر کدام از افراد قادر خواهند بود طوری که می شود به تقويت

و  ها ارزش بيانگر اصول بكار گرفته برای رسيدن به اهداف آموزشی، دهند. در اين ميان ديگر ارتباط يک با را جديد و قديم تجارب بتوانند

می دهد بلكه نردبانی برای دستيابی به  سوق آنها اجرای شيوه و بزرگ های ايده سمت به را ما که عالوه بر اينكه است استانداردهايی

شناخت ايده های بزرگ در علوم و کاربردهای آن، توانمند  صول بكار گرفته شده برای رسيدن به اين اهداف بايداهداف به حساب می آيد. ا

ساختن مهارت جمع آوری و بكارگيری اطالعات و شواهد بدست آمده و همچنين حس تمايل و انگيزه به همراه نگرش علمی را تقويت و 

دانشمندان جهت بهره  جمله از جامعه کردن آنها با ساير افراد گير در باط بين فراگيران واز طرفی توسعه فرايند ايجاد ارت پرورش دهد.

الزم و ضروری که در سنجش آموخته های هر  ( همچنين اصول5101)هارلن، گيری بيشتر از منابع و تجربيات بايد مورد توجه قرار گيرد

ادگيری شده و کيفيت آموزش را ارتقا بخشد. در اين ميان برای تعيين ميزان فرد در آموزش علوم تبيين می شود بايد باعث بهبود فرايند ي

 دستيابی به اهداف سنجش بايد فرايند جمع آوری اطالعات و تفسيرهای انجام گرفته از آنها دارای نظام و طراحی دقيق باشد.

        ارتباط با اصول آموزشی در نظر می گيرد برنامه تاثير گذاری را در STE))0چارچوب برنامه درسی علوم و تكنولوژی/ مهندسی  

Rosa and  Pelletie) ،(2016: 

 رشد و توسعه توانايی دانش آموزان برای بكارگيری دانش و مهارتهای آنها در جهت تجزيه و تحليل و تفسير دنيای اطراف -0

 (ارتباط) اصالح و اداره اطالعات اوليه و تعصبات دانش آموزان -5

  مهندسی/  تكنولوژی و ای کارآمدتر در زمينه علوم برنامه برای داشتن تحليلی مسئله حل و طراحی زمايش،آ تحقيق، -9

  فراهم نمودن فرصت برای دانش آموزان تا در مسائل مربوط به علوم و تكنولوژی همكاری کرده و ايده های خود را بيان نمايند. -1

 ای دانش آموزانبيان نمودن انتظارات علمی در سطح باال بر -1

 ايجاد همبستگی بين يادگيری مسائل مربوط به علوم و تكنولوژی/ مهندسی با رياضيات و علوم تربيتی -6

 از ارزشيابی منظم برای يادگيری دانش آموزان، ساختاربندی هدايت و راهنمايی آنها و فرايتد ارزيابی رشد آنها استفاده  -7

 پيش دبستانی تا کالس دوازدهم توجه تمامی دانش آموزان از  جلب  -3

 به برنامه ريزی های منطبق با شرايط بومی و منطقه ای و پشتيبانی مستمر جهت پياده سازی آنها  نياز -3

 

                                                           
1 science & technology/engineering 
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 را 0 شكل در شده ذکر های ويژگی بايد شده طراحی و کننده پشتيبانی فعاليتهای علوم درسی برنامه و آموزش اهداف براساس

 .باشد داشته

 
 

 (Harlen, 2010)علوم درسی برنامه و آموزش اهداف شده براساس طراحی و کننده پشتيبانی : ويژگی فعاليتهای0شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 ایده ها و مفاهیم علمي:

. اين مفهوم با استفاده روزمره از کلمه ايده به عنوان يک شرح می دهدکه روابط يا خواص مشاهده شده را است به معنای مفهومی  "ايده" 

در علوم ايده ای است که در مورد طيف وسيعی از اشياء يا پديده  "بزرگ"بر اساس شواهد نيست نيز تفاوت دارد. يک ايده  "فكر که لزوما

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 همچنين. مشاهدات يا تجربيات خاص و ويژه استفاده می شودبرای ی داريم که ايده های کوچكتر از طرف ديگرهای مرتبط بكار می رود، 

 مستلزم علمی تحقيق مثال، عنوان به) پرورش دهد کار روشهای و استدالل علمی، تحقيق مورد در را بزرگ های ايده دباي علوم آموزش

 در هايی ايدهپيشرفت  باعث و( است شواهد با رابطه در مختلف های ايده اعتبار ارزيابی و احتمالی توضيحات بر مبتنی های بينی پيش

 اجتماعی، منفیهم اثر  و مثبت اثر هم تواند می کاربرد علم مثال، عنوان به) می گردد محيط و هجامع فناوری، علم، بين رابطه مورد

 بدست علمی تحقيقات متفاوت های تجربه از بخشی در بايد حداقل علمی، دانش توسعه چگونگی درکدر برگيرد(.  را محيطی و اقتصادی

 گيری اندازه مهارت و مشاهده طريق از ها داده آوری جمع های راه و اختاریس سؤاالت پرسيدن مهارت هايی، فعاليت چنين طريق از. آيد

 آنها به ورود فرآيند و ها يافته درباره بحث در نمودن مشارکت و ها داده تفسير و تحليل و تجزيه سوالها، پاسخ به رسيدن برای کردن

 روش به دسترسی و استدالل توسعه تجربه، گسترش بهتلف طرق مخ از پيشرفت و هستند پيچيده اغلب علمی های ايدهمی يابد.  توسعه

 .دارد بستگی روابط و خواص ها، پديده توضيح مختلف های

 مفهوم تامی شوند  ترکيببا هم  تئوری نظر از که یتمرينات توليد مجموعه ای از برایبايد  بزرگ ايده هر نيازهای پيش تحليل و تجزيه از

 درباره بايد شوند، می مواجه دقيق متوالی های فعاليت و ساختاری مواد با هنگامی که فراگيرانمی شود.  هاستفاد ،را منتقل کنند نظر مورد

 استفاده اما. داشته باشند اعتماد حس "کرد خواهيد درک مفهوم آن را در روز ديگر دهيد انجام امروزدر  را کاری شما اگر" که مسئله اين

 مفهومی يادگيری. شود می تجربه، حس اهميت ويژه به افراد، يادگيری از شده شناخته موارد از ریبسيا گرفتن ناديده باعث روش، اين از

 "قبال که آنچه به را جديد تجارب بتوانند زمانيكه آنها. است دشوار بسيار ،يادگيرنده ندارد برای یآشكار معنی هيچ تكاليف در مواردی که

 تر سريع ،و هيجان به سوالها پاسخ دهند کنجكاوی با و باشند داشته سؤال و صحبت برای یفرصت و هنگاميكه دهند پيوند اند، گرفته ياد

 مشكالت با و حقيقی اشياء با تا سازد می قادر را يادگيرندگان و دانش آموزان  که کند می اشاره هايی فعاليت به مسئله اين. گيرند می ياد

 .باشند داشته ارتباط واقعی

     درسی علوم و تكنولوژی/ مهندسی نشان می دهد.بين مفاهيم و ايده ها با فعاليت و کاربردها را در برنامه  نحوه ارتباط بين 5شكل 

 Rosa and  Pelletie) ،(2016: 

 

 درسی علوم و تكنولوژی/ مهندسینحوه ارتباط بين بين مفاهيم و ايده ها با فعاليت و کاربردها را در برنامه : 5شكل 

 

 شناسايی جهت تالشهااست.  افراد تمام عمومی آموزش در آنها اهميت و ارتباط ميزان، سازد میدشوار  را بزرگ های دهاي شناسايینچه آ

 .از آن به دست آيدمحتوا تغيير يافته،  يک از بيشتراندکی  تنها اصوال باعث می شود که محتوا در موجود های ايده
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وسيعی از محتوا به  از بطند نتوانرا داشته باشند و ببه صورت عمومی وم بايد قابليت اجرا ايده هايی به کار گرفته شده در فرايند آموزش عل

در و دانش آموزان را را داشته باشند در محتوای جديد همچنين قابليت بكارگيری  .دليل مناسب، جالب و برانگيزنده بودن انتخاب شوند

کمک کنند. از آنجاييكه از اهداف مهم آموزش علوم، زندگی آنها رخ دهد،  شرايط و رويدادهای شناخته نشده ای که ممكن است در درک

طور مؤثر در تفسير و درک تغيير جهان مورد استفاده قرار  بايد بهايده های بزرگ  گيری و بكار بردن دانش است،تمرکز بر فرايندهای ياد

شده ترکيب پيشنهادات مختلف مطرح به طوريكه  گذار خواهد بودده های بزرگ تأثيرعيار انتخاب ايچنين مالحظاتی بر مبكارگيری  گيرند.

 :که ايده های بزرگ بايد شدمنجر به اين نتيجه گيری  در زمينه آموزش علوم 

خود در طول سال تحصيلی و بعد که دانش آموزان در زندگی  را داشته باشد شمار زيادی از حوادث و پديده هايی توانايی توضيح و تفسير •

 واجه می شوند.ماز آن 

، محيط زيست و استفاده از انرژی افراد جامعه و ديگردانش آموزان مبنايی برای درک مسائل مربوط به تصميم گيريهايی که بر سالمت  •

 .فراهم آورد، تأثير می گذارد

 ، ايجاد نمايد.عی می پرسنددر توانايی پاسخ دادن يا يافتن پاسخ سؤاالتی که مردم درباره خود و جهان طبي را حس لذت و رضايت  •

 از الهام با علم تاريخ در دستاوردهای کسب شدهباشد و  تاثيرگذار به عنوان مثال در ديدگاه های انسانیباشد،  رزش فرهنگیدارای ا  •

 .(Harlen, 2010) کنند منعكسرا زيست  محيط بر انسانی های فعاليت تأثير و طبيعت مطالعه

يق آن فعاليت علمی و آنچه که از طر ،به رضايت از مفهوم طبيعت ا برای  اهداف سازمانی کار ساز هستند بلكهنه تنه "ايده ها صرفا اين 

 بدست می آيد، کمک می کنند. 

 گیری نتیجه

. شود می حاصل ما اطراف جهان در وقايع رخداد چگونگی درمورد کنجكاوی با که است هايی پديده و اجسام اکتشاف از ناشی علوم درک

 و کرده کمک زندگی برای الزم يادگيری های مهارت توسعه به تواند می که شود می فهمی و درک به منجر علوم يادگيری ديگر طرفی از

 علوم بر حاکم اساسی اصول و ها ايده. آورد فراهم است، تغيير حال در سرعت به که جهانی در را موثرتر و بهتر گيری تصميم قابليت

 کليه و آموزان دانش تا کند می کمک گيری تصميم در شواهد از استفاده و علوم جهت در نگرشها توسعه و دده می تغيير را نگرشها

 است، خاص کارهای نفع به که علتهايی از کردن پشتيبانی برای انتخابی شواهد از استفاده تشخيص و ها کلک و ها حقه رد با فراگيران

 .باشند آگاه شهروندانی
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