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مقدمه
 سطوح تمامی در پرورش و آموزش هدف ترین عالی

 یا آفرینندگی و مسأله حل در توانایی ایجاد تحصیلی،

 مسأله حل زیرا. است یادگیرندگان در( ) خالقیت

 شمار به تفکر اصلی های جریان یا فرایندها از آفرینندگی و

 است شناختی فرایندی مسأله، حل(. 9830 سیف،) روند می

 تجرید جمله از دیگر شناختی فرایندهای از بسیاری با كه

 یادگیری ،() تحقیق ،( ) انتزاع یا

 استنباط ،() گیری تصمیم ،)

 در( ) تركیب و( ) تحلیل ،()

 توسعه(.  است تعامل حال

 مهارت یک كودكان ذهنی رشد برای مسأله حل های مهارت

 حل های مهارت آنها باور به. شود می محسوب نیاز مورد پایه

 موفقیت به منجر كه كند می ایجاد هایی آمادگی مسأله

 (. ) گردد می تحصیلی

 و اهمیت پیرامون( ) برگستروم

 اظهار مسأله، حل مانند شناختی های توانایی آموزش جایگاه

 بشری جوامع در رسمی آموزش كه زمانی از كه كند می

 همانند عالی شناختی های توانمندی پرورش یافته، رواج

 قضاوت و مسأله حل خالقیت، تفکر، استدالل، درك، و فهم

 حل اساس بر یادگیری. است بوده تأكید مورد

 در بار نخستین( )مسأله

( ) مستر مک دانشگاه در 9099 دهه های سال

) گرفت قرار توجه مورد

 آن از(. 

 توجه مورد مختلف های جنبه از مسأله حل كنون تا زمان

 گرفته قرار آموزش به عالقمندان سایر و مربیان

 برنامه(. )است

 تقویت به باشد، مسأله حل یادگیری مناسب كه  ای مدرسه

 تعارض حل های مهارت و مساله حل های مهارت تفکرعلمی،

 راستای در. ) گردد می منجر

 ویژه به عمومی آموزش های هدف از یکی موضوع، این

 ما كشور جمله از كشوری هر در تجربی علوم آموزش

 دارای و جستجوگر پرسشگر، كنجکاو، شهروندانی پرورش

 خود روزانه مسائل درحل كه است فناورانه ـ علمی سواد

) باشند توانا

 فرایند مورد در جهانیان نگرش اخیر، دهه چند در(. 

 اعتقاد این دیگرو  است كرده تغییر یادگیری ـ یاددهی

 و خالی های ظرف مانند آموزان دانش ذهن كه ندارد وجود

) است معلومات و دانش با پرشدن انتظار در

 انفجار عصر به كه حاضر دوره در(. 

 و اطالعات از ای مجموعه ارائه است، شده معروف اطالعات

 در باید آموزان دانش و نیست كافی مدارس، توسط مفاهیم

 تا بیاموزند را یادگیری روش علوم، جمله از مختلف دروس

 برخورد آن با روزانه كه را مسائلی حل توانایی طریق، این از

(. ) باشند داشته كنند، می

 نماید می گزارش( ) كه است حالی در این

 آموزشی های سرگروه و كارشناسان معلمان، گروه سه هر كه

 طرح در را مسأله حل روش كاربرد و توجه میزان علوم،

 ارزیابی كم خیلی و كم تجربی علوم های كتاب ریزی

( ) دغدغه همان این. اند نموده

 عنوان با آن از كه است مدارس سنتی كاركرد پیرامون

 مدارس( ) «محوری پاسخ» سنتی كاركرد

 محور مسأله های یادگیری در كه این به توجه با. شود می یاد

 در ویژه به یادگیری نتایج تعیین در فعالی نقش آموز دانش

)دارد عملی های موقعیت

 عنایت با و( 

) مسأله حل روش كه متعددی كاركردهای به

 آموزش در تواند می مؤثری نحو به روش این دارد،( 

. شود گرفته كار به حقایق كشف برای و علمی روش و راه

 كه است این مسأله حل یكاركردها از دیگر یکی همچنین

 های موقعیت تشریح در مهم بسیار عامل یک عنوان به

.)است شده معرفی پیچیده

 كه راستاست این در (

( )

 ندانسته، حل قابل تنهایی به ازاطالعات استفاده با را مسائل

 مسأله حل های توانایی توسعه با باید شخص كه دارد عقیده

 و الیوت. نماید استفاده اطالعات این از مؤثری گونه به بتواند

 مستلزم را مسأله حل( ) دیگران

 آن وسیله به فرد كه دانند می ای ویژه و هدفمند راهبردهای



 3 / ... درسي های کتاب های تمرین در مسأله حل جایگاه

 حل  راه اتخاذ به تصمیم كند، می تعریف را مشکالت

 نظارت آن بر داده، انجام را مسأله حل راهبردهای گیرد، می

 را مسأله حل( ) سوال آكین. كند می

. نیست مشخص آن حل راه كه داند می تکلیفی در درگیری

 مراحل مسأله، حل تعریف بر عالوه متعددی نظران صاحب

) چنانچه اند؛ برشمرده فرایند این برای را مختلفی

 را مسأله حل(

 تعریف -2 مشکل، شناخت -9: گانه سه مراحل شامل

.ندنمود معرفی ارزیابی و تمرین -8 و مشکل

 مرحله پنج ،(

 -2 موقعیت؛ تشخیص – 9:شدند قائل فرایند این برای را

 بدیل؛ های حل  راه ایجاد -8 مسأله؛ بندی صورت و تعریف

 با را مسأله فرایندحل دیویی. اثبات -5 و گیری تصمیم -4

 هدف و داند می  یکسان پژوهش و یادگیری شناخت، فرایند

 شواهد، از استفاده با عقیده ساختن مدلل را آن اصلی

 مسأله حل او، زعم به. شمارد برمی تعمیم و استنباط دالیل،

 مسیر در ازآن مرحله هر كه است كاوشگرانه تفکری فرایند

 شود می نامیده «تجربه» كه یابد می جریان مداومی

 ـ معلم سنتی های روش از انتقاد ضمن وا(. )

 باید مدرسه «تجارب» كه كند می اعالم ای، حافظه و محور

 اطالعات، كسب جای به تا كند كمک آموزان دانش به

 گام مسیری در و بیاموزند را امور در مؤثر كاوش یا پژوهش

 خویش معلومات و دانش تولیدكننده خود، كه بردارند

 منطقی و عمیق تفکر به انسان كه است طریق این از. باشند

 دیویی، نظر از. یابد می دست( )

( 9: است زیر گانه شش مراحل شامل مسأله فرایندحل

 ای تازه پدیده با فراگیر مواجهه: نامعین موقعیت با برخورد

 این تشریح و توضیح برای خود گذشته تجربیات از نتواند كه

 این در فراگیر: تغییرموقعیت( 2 كند؛ استفاده موقعیت

 دارد؛ مشابه مواردی در موقعیت این تصور در سعی مرحله،

 نامفهوم، برایش آنچه از فراگیر: مسأله كشیدن بیرون( 8

 ارائه( 4 كشد؛ می بیرون را مسائلی است، آمیز تردید و مبهم

 به و معین های آزمایش اجرای شخصی، تجربیات: ها حل  راه

 را فراگیر ذهنی، مفاهیم و امورخارجی از استفاده كلی طور

 راه ارزیابی( 5 سازد؛ می متوجه حل راه چند یا یک به

 در را آنها فراگیر ها، حل  راه شدن مشخص از پس: ها حل

( 9 دهد؛ می قرار مشاهده و آزمایش طریق از ارزیابی معرض

 موقعیت كه حلی راه فراگیر باالخره: حل راه وتعمیم انتخاب

 كند، می تبیین واضح و مشخص طور به و كامالً را نامعین

 نظر از. دهد می تعمیم را آن مشابه موارد در و گزیند برمی

 و علمی های پژوهش فلسفی، تحقیقات در روش این دیویی

 است  اجرا قابل روزمره مسائل با برخورد در

 تمامی در كه رسد می نظر به(. )

 یا مراحل اند شده ارائه مسأله حل برای كه الگوهایی

 از حل راه ارائه و مسأله تحلیل  مسأله، شناسایی های مؤلفه

 . روند می شمار به مسأله حل اصلی های مؤلفه

 دارای( ابتدایی دوره) سال 99 تا 9 سنین در كودكان

 این در كودك ذهن و( ) هستند عینی تفکر

.  است مختلف های پرسش و ها كنجکاوی از سرشار سنین

 این در كودكان شمار بی های كنجکاوی و ها پرسش اگر

 آموزش اهداف از بسیاری شود، هدایت مؤثری طور به سنین

 در این.گردید خواهد محقق مطلوبی طور به عمومی

 و محتوایی ماهیت به توجه با علوم درس كه است شرایطی

 و عینی زندگی با بیشتر ارتباط و مداری مسأله  ظرفیت

 جهت را تری مناسب بستر تواند می آموزان، دانش روزمره

. آورد فراهم دوره این در محوری مسأله رویکرد تحقق

 در علوم آموزش دستاوردهای مهمترین از یکی همچنین

 های آگاهی و معلومات از كه است افرادی تربیت مدارس،

 برخوردار آگاهانه های گیری تصمیم و منطقی تفکر برای الزم

(. ) باشند

 آموزش در آموزشی جدید رویکردهای از استفاده همچنین

 فراگیران، كه باشد داشته را نتیجه این تواند می پرورش و

 علوم مورد در را خود های نگرش كنند، درك بهتر را علوم

 یابد افزایش علوم مورد در آنها خودكارآمدی و دهند توسعه

 اهداف كه ازآنجا این بر بنا(. )

 و مسأله حل رویکرد به دقیق باتوجه علوم آموزش

 و یابد می تحقق كاوشگری رویکرد طریق از و آن فرایندهای

 مسأله حل رویکرد در مسأله حل مراحل به توجه طرفی از

( تمرین و پرسش از اعم) ها فعالیت و دارد سزایی به نقش

 بیشتری عملی های فرصت آموزشی، مضامین سایر به نسبت

 كنند می فراهم آن حل و بازنمایی مسأله، با مواجهه جهت را

) از نقل به( ) گتزلز
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 علوم درسی های كتاب توجه كمبود از هایی گزارش ،

 داللت ابداع و كشف و عملی دانش بر ابتدایی دوره تجربی

) دارند

 مراحل بررسی ضمن تا دارد نظر در پژوهش این(. 

 ابتدایی، دوره علوم های كتاب های تمرین در مسأله حل

 ابتدایی دوره علوم درسی برنامه بهبود برای را رهنمودهایی

 دوره علوم درسی های كتاب توجه میزان بررسی. نماید ارائه

 یا و وجود بررسی و سألهم حل مختلف مراحل به ابتدایی

 از بررسی مورد های كتاب میان در عمودی ارتباط عدم

 .است بوده مطالعه این اصلی هدف توجه، میزان این حیث

  پژوهش روش

 از مطالعه این. محتواست تحلیل حاضر پژوهش روش

 انتظار و دارد قرار كاربردی مطالعات زمره در هدف حیث

 در را هایی توصیه بتوان آن های یافته طریق از تا رود می

 و ریزان برنامه به مسأله حل توانایی ظرفیت افزایش جهت

 شامل پژوهش جامعه. نمود ارائه درسی های كتاب مؤلفان

 پنج دردوره تجربی علوم درسی كتابهای های تمرین تمامی

 تمامی و بود9830  ـ 09 تحصیلی سال در و ابتدایی ساله

 كنید، آزمایش كنید، بحث فکركنید،) از اعم  ها تمرین

 وگوكنید، گفت  كنید، گیری اندازه كنید، مشاهده كنید، تفسیر

 كنید، طراحی دهید، پاسخ   كنید، تحقیق كنید، مقایسه

 كنید، نقاشی كنید، رسم كنید، بینی پیش كنید، گزارش

 كنید، تفسیر و مقایسه بسازید، كنید، بندی طبقه

 صورت به( اطالعات آوری وجمع فعالیت و كنید، گیری نتیجه

. گرفت قرار مطالعه مورد سرشماری

 بـرای . بـود  تمـرین  محتـوا،  تحلیل فرایند در ثبت واحد

 سـاخته  پژوهشـگر ( ) سیاهه از ها، داده آوری جمع

 در موجـود  های تمرین تمامی ابزار این طریق از. شد استفاده

 مسـأله  حـل  فراینـد  گانـه  شـش  مراحل با درسی های كتاب

 در. گرفت قرار كدگذاری سیاهه در سپس و شد داده انطباق

 در آمـوزان  دانـش  از كـه  انتظاری اساس بر كدگذاری، فرایند

 در هـا  تمـرین  داشـت،  وجـود  ثبت واحدهای از یک هر برابر

 اسـاس،  ایـن  بـر . گرفـت  مـی  قـرار  گانه شش طبقات از یکی

 رو روبـه  مـبهم  شـرایطی  بـا  را آمـوز  دانـش  كـه  هـایی  تمرین

 روی بـر  خشـک  بـرنج  دانه چند دادن قرار مانند) ساخت می

 لـرزش  مشـاهده  و رادیـو  كـردن  روشـن  سـپس  رادیـو،  باند

 علـوم  كتاب 96 صفحه فعالیت در آن، روی بر برنج های دانه

 انتظـار  ؛«نـامعین  موقعیـت  بـا  برخورد» طبقه در ،(سوم پایه

 شرایطی در را مسأله بتواند كه این برای یادگیرنده از داشتن

 ماننـد ) «موقعیـت  تغییر» طبقه قالب در نماید، دنبال مشابه

 دادن قـرار  بـا  تـا  شـود  خواسته آموز دانش از كه فعالیت این

 خـاموش  روشـن،  شـمع  یـک  روی بـر  ای شیشه استوانه یک

 قـرار  بـا  را نتیجـه  تفـاوت  سپس نموده، مشاهده را آن شدن

 انتظـار  ؛(باشـد  شـاهد  شمع روی بر مشبک ای استوانه دادن

 ایـن  بـه  و خـا   طـور  به مسأله نمودن فرموله و دهی شکل

 مبادرت مسأله تحدید به تا برود انتظار آموز دانش از كه معنا

 بیـرون » طبقـه  در بپـردازد،  استفهامی دیگر بیان به و نماید

 از ثبـت  واحدهای از بسیاری. گرفت می قرار «مسأله كشیدن

 انتظـار  كـه  «دهیـد  پاسخ و كنید مقایسه كنید، فکر» جمله

 اسـت،  داشته آموز دانش از مشخص صورت به را مسأله بیان

 كشــیدن بیــرون» طبقــه در شــده ثبــت مــوارد از ای نمونــه

 از 56 صـفحه  فعالیت از ای مرحله مانند)  است بوده «مسأله

 داده رخ اتفـاق  از مخاطب تصریح انتظار كه سوم علوم كتاب

 و شـده  بـاد  سـرد  هـوای  در كه بادكنکی گرفتن قرار از پس

 واحـدهای  تخصـیص  ،(اسـت  گرفته قرار گرم اتاق در سپس

 پیشـنهاد  ارائـه  بـه  معطـوف  ،«حـل  راه ارائه» طبقه در ثبت

 «كنید فکر» ثبت واحد چنانچه. است بوده مشکل حل برای

 آمـوز  دانـش  از كه سوم پایه علوم درسی كتاب 40 صفحه در

 بـه  بسـتنی  شـدن  ذوب زمـان  در تأخیر برای تا دارد انتظار

 گرفته قرار موارد از ای نمونه بپردازد، پیشنهاد و حل راه ارائه

 ،«هـا  حـل  راه ارزیـابی » طبقـه  در. اسـت  طبقه این در شده

 قبلی مراحل به توجه با مختلف های حل راه مقایسه بر انتظار

 بـه  معطـوف  ثبـت  واحـدهای  از بسـیاری . اسـت  مسأله حل

 طریـق  از تـا  دارد آمـوزان  دانـش  از را انتظـار  این كه گفتگو

 بپردازنـد،  هـا  حـل  راه مقایسـه  بـه  فـردی  بـین  هـای  گفتمان

 موجـود  انتظارات. است «ها حل راه ارزیابی» طبقه به معطوف

 ایـن  از ای نمونـه  ابتـدایی  سـوم  علوم كتاب از 09 صفحه در

 گـزینش  بـه  اشاره كه «تعمیم و انتخاب» طبقه. است طبقه

 قبل مرحله های پاسخ و ها حل راه مقایسه از پس نهایی پاسخ

 واحد. است آموزان دانش نهایی گیری نتیجه به معطوف دارد،
 ســوم علـوم  كتــاب از 996صـفحه  در «بگیریــد نتیجـه » ثبـت 

 كـه  آمـوز  دانش توسط بدن برای مغذی مواد انتخاب ـ ابتدایی
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 این از ای نمونه ـ است شده ارائه «كنید تحقیق» واحد قالب در

 بـا  متناسـب  ،() پایـایی  مطالعـه  بـرای .است  طبقه

 ارزیـاب  توسـط  مجـدد  كدگذاری شیوه از محتوا، تحلیل روش

 درسی كتاب هر از صفحه 99 راستا این در. شد گیری بهره دوم

 و گرفـت  قـرار  دوم كدگـذار  اختیار در( صفحه 59 مجموع در)

 ایـن  كـه  گردیـد  محاسـبه  گـذار  كد دو میان خوانی هم میزان

 روایـی  مطالعه برای همچنین. شد مشاهده 30/9 با برابر میزان

ــی داوری از ،() (  ) تخصصـــ

 دكتـری  مـدرك  بـا  نفـر  شـش  از هدف، این با. شد گیری بهره

 دانشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو  و درسـی  ریـزی  برنامه تخصصی

 و بررسی را كدگذاری و ها تمرین انتخاب فرایند تا شد خواسته

 شاهدی عنوان به آنان باالی همسویی میزان كه نمایند گزارش

 بـه  گـویی  پاسـخ  بـرای . شـد  تلقـی  كدگـذاری  فرایند اعتبار بر

 فراوانی و درصد مانند توصیفی های شاخص از پژوهش سؤاالت

 .  شد استفاده

 هـای  كتـاب  میـان  عمـودی  ارتباط بررسی برای همچنین

 در توجـه  میزان درصدی 99 افزایش گانه، های پنج درپایه علوم

. گرفـت  قـرار  قضاوت مبنای قبل پایه كتاب به نسبت كتاب هر

 و تربیتی شناسی روان متخصصان با مشورت براساس ارزش این

 .شد انتخاب درسی برنامه

 پژوهش یها یافته

 علوم درسی های كتاب» كه سؤال این به دهی پاسخ در

 مورد را مسأله حل مختلف مراحل میزان چه به ابتدایی دوره

 محتوای تحلیل از حاصل های یافته ،«اند؟ داده قرار توجه

 ابتدایی دوره علوم درسی های كتاب در موجود های تمرین

 علوم كتاب شده، مشاهده فراوانی 009 مجموع از كه داد نشان

 علوم كتاب و فراوانی بیشترین مورد، 239 با ابتدایی سوم پایه

 به توجه در فراوانی میزان مورد،كمترین 09 با ابتدایی اول پایه

 توجه میزان 9 شماره جدول. ستا داشته را مسأله حل مراحل

 دوره پنجگانه های پایه در تجربی علوم درسی های كتاب

 تفکیک به را مسأله حل فرایند گانه شش مراحل به ابتدایی

 .دهد می نشان
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 های درسی مورد مطالعه به مراحل فرایند حل مسألهـ میزان توجه كتاب 9جدول 

پايه 

 تحصيلي

كل واحد   مراحل حل مسأله

 ثبت

)تعداد 

 جمع انتخاب و تعميم ارزيابي راه حل ارائه راه حل ساخت مسأله تغيير  موقعيت برخورد با مسأله (تمرين

% 

F 

% 

F 

% 

F 

% 

F 

% 

F 

% F 

% F % F 

  دوره پايه دوره پايه دوره پايه دوره پايه دوره پايه دوره پايه

 46 33/11 96 69/9 16 61/1 66/16 17 71/1 70/17 40 04/4 66/41 3 30/0 12/3 3 30/0 12/3 17 71/1 70/17 اول

 63 51/15 143 44/14 34 43/3 77/23 34 43/3 77/23 57 75/5 86/39 5 50/0 49/3 5 50/0 49/3 8 80/0 59/5 دوم

 103 36/25 280 28/28 69 96/6 64/24 69 96/6 64/24 99 10 35/35 10 01/1 57/3 9 90/0 21/3 24 42/2 57/8 سوم

 92 66/22 216 81/21 58 85/5 85/26 58 75/5 85/26 87 78/8 27/40 0 0 0 0 0 0 13 31/1 01/6 چهارم

 102 12/25 255 75/25 72 27/7 23/28 75 57/7 41/29 101 20/10 60/39 1 10/0 39/0 1 10/0 39/0 5 50/0 96/1 پنجم

 406 100 990 100 249 15/25 253 55/25 384 78/38 19 91/1 18 81/1 67 76/6 جمع
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 در شود، می مشاهده 9 شماره جدول در چنانچه

 مرحله) حل راه ارائه مرحله به ابتدایی دوره علوم های كتاب

 به و( 834: فراوانی درصد، 63/83) توجه بیشترین( 4

 39/9) توجه كمترین( 2مرحله) موقعیت تغییر مرحله

 مجموع در همچنین. است گرفته صورت( 93:فراوانی درصد،

( چهارم مرحله) حل راه ارائه مرحله پایه، پنج های كتاب

 تغییر مرحله و( درصد63/83 ،834) فراوانی بیشترین یدارا

 ،93) فراوانی كمترین دارای( دوم مرحله) موقعیت

 علوم دركتاب كه است حالی در این. است بوده( درصد39/9

 و موقعیت تغییر مراحل به توجهی هیچ ابتدایی، چهارم

( مسأله حل سوم و دوم مراحل عنوان به) مسأله ساخت

 مراحل به توجه میزان بررسی راستای در .است نشده

 عمودی ارتباط از شاخصی عنوان به مسأله حل مختلف

 9 شماره نمودار ابتدایی، دوره علوم درسی های كتاب میان

 .است شده ارائه

 میزان شود، می مشاهده 9 شماره نمودار در چنانچه

 پنجم تا اول علوم های كتاب در مسأله حل مراحل به توجه

 99 افزایش معیار با ولی دارد، افزایشی روند ابتدایی دوره

 قبلی پایه به نسبت پایه هر در فرایند این به توجه درصدی

 های كتاب در عمودی رابطه قراردادی مبنای عنوان به و

 اول علوم های كتاب بین كه شود می استنتاج چنین درسی،

 ارتباط مسأله حل مراحل به توجه نظر از ابتدایی پنجم تا

 است نداشته وجود كافی عمودی

 مسأله حل فرایند به توجه در تغییر میزان اساس این بر

 65/4 اول پایه به نسبت دوم پایه علوم درسی كتاب در

 درصد 34/98 دوم پایه به نسبت سوم پایه افزایش، درصد

 كاهش درصد 46/9 سوم پایه به نسبت چهارم پایه افزایش،

 افزایش درصد 04/8 چهارم، پایه با مقایسه در پنجم پایه و

 .است داده نشان را

گیری نتیجه و بحث

 بر تأكید امروزی، مدرن جامعه های ضرورت به توجه با

 است ضروری و نبوده كافی مدارس در محوری پاسخ رویکرد

 پیشرفته جامعه در زندگی برای آموزان دانش همه كه

) شوند آماده امروزی

 اهداف از یکی راستا، این در(. 

 پرسشگر، كنجکاو، شهروندانی پرورش تجربی، علوم آموزش

) است فناورانه ـ علمی سواد دارای و جستجوگر

 عصر در علوم آموزش مختلف های دوره در(.

 محور ـ فراگیر یادگیری های محیط تدارك اهمیت بر حاضر،

 های محیط با فراگیران طریق این از تا شود می تأكید

) .شوند درگیر علمی پژوهش

.)

 بر نیز ویگوتسکی و پیاژه جمله از شناسان روان اكثر

 ذهن كه اند داشته بیان و اند كرده تأكید كودك تعامل اصل

 انطباق برای كه است فعالی دهنده سازمان همچون كودك

 تعامل محیط با كه است الزم مسائل، حل و محیط با بیشتر

 نیز رابینسون این بر عالوه(. ) كند

 سن به كه كودكانی برای را «كردن كشف های مهارت»

 نیز شواب و دیویی و است دانسته ضروری رسند می مدرسه

 تأكید كاوشگری های مهارت و تجربه اهمیت بر ترتیب به

 از) یادگیری تجارب گیری شکل شیوه از آگاهی. اند داشته

 این گیری شکل مراحل آموزش و( مسأله حل جمله

 است آموزشی تغییرات ایجاد در مهم عامل یک ها، تجربه

 درسی برنامه راستا این در(. )

 پژوهش رویکرد از استفاده تركیه، در تکنولوژی و علوم

 ابتکار یک عنوان به علوم تدریس و یادگیری در را محوری

 و ها فعالیت از استفاده و است كرده پیشنهاد آموزشی

 ضروری علوم درسی برنامه در را فرایندی های مهارت

 كه است حالی در این(. ) داند می

 پاسخ رویکرد چیرگی بر داللت حاضر مطالعه های یافته

. دارد پژوهش مورد درسی های كتاب تألیف در محوری

 در كه داد نشان توصیفی جداول های یافته چنانچه

 از چهارم مرحله به دبستان، پنجم تا اول علوم های كتاب

. است شده توجه بیشترین( حل راه ارائه) مسأله حل فرایند

 به توجه ها، كتاب این تمامی در كه است حالی در این

ـ  8 و( موقعیت تغییر)ـ  2،(مسأله با برخورد) ـ 9: مراحل

 همچنین. است بوده میزان كمترین به( مسأله ساختن)

 در ابتدایی، دوره علوم های كتاب میان از كه داد نشان نتایج

 در و( درصد 90/0) توجه كمترین اول پایه علوم كتاب

 به( درصد 23/23) توجه بیشترین سوم پایه علوم كتاب
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 ها تمرین بیشتر در ؛.است گرفته صورت مسأله حل مراحل

 قرار توجه مورد مسأله  حل 8و 2،9مراحل از یک هیچ

 های كتاب در موجود تمرین نوع 29 میان از و است نگرفته

 كنید، آزمایش: »های تمرین در تنها ابتدایی دوره علوم

 مسأله حل مرحله 9 تمامی به «فعالیت و كنید مشاهده

 های كتاب در كه گفت توان می مجموع در. است شده توجه

 مسأله حل فرایند به محدودی صورت به ابتدایی دوره علوم

 گزارش در( ) راستا همین در. است شده توجه

 به درسی های كتاب محتوای كه نمود عنوان خود پژوهش

 وادار لحاظ از خا ، طور به علوم درس محتوای و كلی طور

 پرورش» و «فعالیت» ،«تفکر» به فراگیران كردن

. نمایند می عمل ضعیف «ذهنی باالی سطح های مهارت

 نیز( ) مرزوقی و صفری

 ؛9893 عربی، ؛9860 زاده، حکیم مانند متعددی مطالعات

 منطقی، و 9869 یقینی، ؛9835 گلزاری، ؛9862 مرعشی،

 در آنها. دانند می كشور در یافته این مؤید را 9839

 های كتاب محتوای كه رسیدند نتیجه این به خود تحقیقات

 و یادگیری فعال های روش به علوم جمله از درسی

 سطوح پردازش و خالقیت مانند فرایندهایی به طور همین

) پژوهش. دارد كمی توجه شناختی باالی

 برنامه كه است مطلب این بیانگر نیز( 

 كشورهای دیگر با مقایسه در ایران ابتدایی دوره علوم درسی

 كارگیری به و طراحی علمی، مفاهیم درك به بررسی، مورد

 نموده كمتری توجه( كاوشگری های مهارت) ها آزمایش

) تحقیقات گزارش اساس بر. است

) 

 فراشناختی های آگاهی  تحصیلی، پایه رفتن باال با
 میزان تا دارد ضرورت بنابراین یابد؛ می افزایش كودكان

 درسی های كتاب در مسأله حل فرایند باالتر مراحل به توجه

 اگرچه كه است حالی در این. یابد افزایش باالتر های پایه

 حل مراحل به توجه میزان كه داد نشان مطالعه این نتایج

 نسبی طور به ابتدایی پنجم تا اول های كتاب در مسأله

 شماره نمودار در چنانچه اما است، بوده صعودی روند دارای

 در مسأله حل مراحل به توجه میزان شد، مشاهده 9

 به توجه با ـ ابتدایی دوره پنجم تا اول علوم های كتاب

 99 افزایش) ـ عمودی ارتباط از شده ارائه تعریف و قرارداد

 از قبل پایه به نسبت پایه هر در مسأله حل فرایند درصدی

 مناسب عمودی ارتباط دارای ها پایه از برخی در ؛(خود

 دهی شکل پیاژه، زعم به كه است حالی در این. است نبوده

 نامیده «عینی» كه عملیاتی هایی ساخت و منطق یک

 ،(ابتدایی دوره شروع) سالگی 6 ـ 3 سن حدود در شوند، می

 كه( ابتدایی دوره پایان) سالگی 99-92 سنین در و آغاز

 جدیدی عملیات است، انتزاعی به عینی تفکر از گذر مرحله

 پدیدار قبلی عملیات مبنای بر تدریجی تعمیم طریق از

 است «قضایا منطق» عملیات از عبارت عملیات این. شود می

 های استدالل و ساده های فرضیه تواند می كودك آن طی كه

 به را( مسأله حل در الزم های مهارت) استنتاجی ـ فرضی

 از(. ) گیرد كار به خوبی

 حل روش كه متعددی كاركردهای به عنایت با دیگر سوی

 آموزش در تواند می مؤثری گونه به روش این دارد، مسأله

 حل كه چرا شود؛ گرفته كار به حقایق كشف علمی فرایند

 و خالق تفکر جمله از)  كودك تفکر با نزدیکی رابطه مسأله

 در تدریج به نیز مسأله حل های مهارت و دارد( استدالل

 توان می بنابراین(. ) یابد می رشد كودكان

 دوره پایان در انتزاعی تفکر شدن پدیدار به توجه با كه گفت

 كودكان، در مسأله حل های مهارت افزایش قابلیت و ابتدایی

 های كتاب محتوای میان عمودی ارتباط به بیشتر توجه

 مسأله، حل مهارت به توجه نظر از ابتدایی دوره علوم

 در بازنگری مطالعه، این های یافته اساس بر. دارد ضرورت

 و مختلف های تمرین در مسائل ارائه مستقیم های شیوه

 به و مسائل با آموزان دانش نمودن مواجه نوع این كاهش

 هایی موقعیت با پاسخ دریافت انتظار آنها از بتوان كه نحوی

 به بیشتر توجه همچنین و داشت را چالشی و مبهم

 محاسبه، نوشتاری، نمادهای رمزگشایی چون هایی مهارت

 های مهارت) بخشیدن نظم و شکل ترسیم گیری، اندازه

( علوم ویژه به)درسی های كتاب محتوای در( كردن كشف

 از آموزان دانش تا شود می پیشنهاد سوم و دوم اول، های پایه

 مسأله حل مهارت در ممارست به بتوانند طریق این

 و كامل طور به( پنجم و چهارم) بعدی های پایه در پرداخته،

. نمایند اجرا را اكتشاف و مسأله  حل راهبردهای تری، دقیق

) های یافته با همسو كه است حالی در این

 ناگهانی دادن سوق از باید( 



 9 / ... درسي های کتاب های تمرین در مسأله حل جایگاه

 فراگیر های یادگیری به محور معلم یادگیری از آموزان دانش

 صورت آرامی به باید چرخش این و نماید خودداری محور
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