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  چکیده

فراینــدهاي آن  خصــوص حــل مســاله ومطــرح شــده درآراء مهــم تــرین  هــدف بررســیبــا پــژوهش حاضــر

ابتـدایی  درسـی علـوم    براي بهبود برنامه  -بررسیباتوجه به این  -داللت هایی ئهارا ومختلف  ازمنظردیدگاههاي

آن است که حل  یافته هاي کلی حاکی از نظري انجام گرفته است و -روش تحلیلی  مطالعه با.انجام گرفته است

؛ازبین ته است گرف عالقه مندان به آموزش قرارتوجه مربیان،دانشمندان وسایر  جنبه هاي مختلف مورد مساله از

ازبین .نام برد را گلدفرید و رابینسون،نزو،کوگان،درزوریال این دانشمندان می توان افرادي چون جان دیویی،فلوید

  نظریـات بررسـی   از.پرداخته انـد  مفصل تري به این فرایند رابینسون به طور جان دیویی وفلوید،این دانشمندان 

اصـالح نقـاط    اثـرات بـه منظـور    همان مالحظه  حله نتیجه گیري یابه مر ه بیشترجتو:داللت هایی چون این دو

بـه  (آمـوزش علـوم   موقعیت هـاي ملمـوس در   واقعیات زندگی و ،استفاده ازضعف وتقویت نقاط قوت دانش آموز

 ،توجـه بـه زیـر    دانـش آمـوز،   انگیزه مضـاعف یـادگیري در   ایجاد به منظور)خصوص درفعالیت هاي مساله محور

 زیـر (سـال هـاي آغـازین دوره ابتـدایی     در -هسـتند  که براي مهارت حل مساله پیش نیاز -همهارتهاي حل مسال

  .برنامه درسی علوم استنتاج نمود می توان براي بهبود را...و)مشاهده،اندازه گیري،فرضیه سازي:مهارتهایی چون

  .آموزش علوم درسی،برنامه  حل مساله، :واژه ها کلید

  مقدمه

حـل مسـاله،تحقق    جمله فرایند توجه دقیق به فرایندهاي کاوشگري از آموزش علوم با توجه به این که اهداف با

داللت هایی براي  ،به ارائه حل مساله  زمینه  شده در مطرح  ضمن بررسی مهم ترین آراء می یابد،پژوهش حاضر

  .پرداخته است -بررسی توجه به این با -برنامه درسی علوم بهبود
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  سواالت پژوهش

  است؟ کدام آن فرایندهاي و مساله حل خصوص در شده  مطرح آراء  ترین مهم- 1

 علـوم  درسـی  برنامـه  بهبود براي -شده بررسی مختلف دیدگاههاي به توجه با – توان می را هایی داللت چه- 2

    نمود؟ مطرح

   روش پژوهش

نظریـات   مهـم تـرین    تحلیـل  آن بـه بررسـی و   نظري است که در  –روش پژوهش مطالعه حاضر،روش تحلیلی 

به ارائـه   این زمینه، مطرح درمعتبر  علمی آثار طریق بررسی تحقیقات و از مربوط به حل مساله پرداخته شده و

  .پرداخته شده است)ابتدایی مقطع خصوصا(برنامه درسی علوم داللت هایی براي بهبود وپیشنهادات 

  یافته ها به تفکیک سواالت پژوهش

  :از فرایندهاي آن عبارتند خصوص حل مساله و مطرح شده در مهم ترین آراء .1

 حـل مسـاله بـا    فراینددیویی  ازنظر.زمینه حل مساله مربوط به جان دیویی است مهمترین آراء مطرح در یکی از

 استفاده ازشـواهد،  هدف اصلی آن مدلل ساختن عقیده اي با پژوهش یکسان است و یادگیري و شناخت ، فرایند

 آن در مرحله از تفکري کاوشگرانه است که هر دحل مساله فراین دیگر، به تعبیر.تعمیم استو  استنباط  دالیل و

  .ده می شودنامی "تجربه" که مداومی جریان می یابد مسیر

فهم آنچه  توانایی درك و وي حل مساله را .است  رابینسون متعلق به فلوید این زمینه مطرح در آراء از یکی دیگر

یـک نظـام فیزیکـی     در همدیگر با همچنین توانایی فهم چگونگی تعامل عناصر و یک آزمایش اتفاق می افتد در

اسـت کـه    این بـاور  بر وابسته به قلمروهاي علمی نیستند وتفکرات روزمره  دیدگاه وي حل مساله و از .می داند

می توان این مهارت  چند هر مطرح شود؛"یک ماده درسی مستقل براي دانش آموزان"حل مساله باید به صورت 

  .گرفت به کار  جغرافیا درقلمروهایی چون علوم تجربی،ریاضی،تاریخ و را

  :از عبارتند برنامه درسی علوم ابتدایی مطرح نمود، ن براي بهبودمی توابررسی  این  توجه به داللت هایی که با.2

  انگیـزه  مضـاعف یـادگیري و    هدف ایجاد آموزش علوم با موقعیت هاي ملموس در واقعیات زندگی و استفاده از▪

  حل مساله فرایند به عنوان اولین مرحله از ذهن او رانگیزاندن کنجکاوي درب

تقویـت قـوه    برنامـه درسـی علـوم بـه منظـور      تلف درفعالیت هاي مساله محـور راه حل هاي مخ توجه به تولید▪

  دانش آموز به نفس در افزایش اعتماد و ابتکار خالقیت و

ابتـدایی   درسال هاي آغـازین مقطـع   -هستند که براي حل مساله پیش نیاز -مهارتهاي حل مساله توجه به زیر▪

  )،فرضیه سازيمشاهده،اندازه گیري :مهارتهایی چون  زیر(



برنامه درسی علوم بـه منظورآشـنایی دانـش     ساله محورفعالیتهاي م بازنمایی دقیق مساله در توجه به تعریف و▪

  آن مرز و حد و نوع مساله با آموز

 مقایسـه، و  راه حـل هـاي بـدیل،    برنامـه ریزي،تولیـد   :قبیـل  از(خـالق  تفکـر  توجه به مهارتهاي بین فـردي و ▪

  آموزش علوم تنوع در انعطاف پذیري و ایجاد برنامه درسی علوم به منظور اي مساله محورفعالیت ه در)ارزشیابی

  نتیجه گیري

علـوم مطـرح شـده     دیدگاه کاوشگري به عنوان مهم ترین دیدگاه برنامه درسی بـه ویـژه در   ، سال هاي اخیر در

 ارتهاي کاوشگري اسـت؛بنابراین، حل مساله،به پرورش مه جمله فرایند فرایندهاي آن از توجه این دیدگاه و.است

چارچوب این دیدگاه عمل می کنند،دانش آموزان را به شناسایی مسائل،انتخاب راه حل  معلمانی که در مدارس و

ضمن  طرفی یادگیري هاي مساله محور از.می انگیزند تصمیم گیري بر تحلیل اطالعات و ،تجزیه وهاي گوناگون

نوع اسـتراتژي بـراي یـادگیري     یک ایجاد ، انگیزه موزش علوم،باعث ایجادآ آموزش،خصوصا امر نوآوري در ایجاد

  .فنون مختلف یادگیري می شوند کاربرد و العمر مادام 

  خصوصـا علـوم   علـوم برنامـه درسـی    دربه مهارتهاي حـل مسـاله    بیشتر مهم توجه دادن این امر قرار نظر مدا ب

.توجه گردد پیش به این مهارتها برنامه درسی علوم بیش از در تا فراهم گردد شرایطی باید الزم است و ابتدایی
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