
|  رشد آموزش فیزیک | دورۀ سی و ششم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1399 | 8

احمد احمدي
سرپرست حوزة تربیت و یادگیري علوم تجربي سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

رویكرد 
درسی علوم تجربی

چكیده
رویكرد عنصر مهمي در برنامة  درسي هر حوزه اي از تربیت 
و یادگیري، محسوب مي شــود. حتي در بعضي از مدل هاي 
درسي، رویكرد عنصري است مركزي یا محوري كه ارتباطش 
با بقیه عناصر تعیین مي گــردد. هر حوزه تربیت و یادگیري 
داراي یك رویكرد عام اســت كه از اســناد باالدستي مانند 
برنامه درســي ملي یا مباني نظري تحــول بنیادین در نظام 
تعلیم وتربیت رسمي جمهوري اسالمي الگو مي گیرد و رویكرد 
خاص را براســاس ماهیت حوزه و اینكه رویكرد انتخاب شده 

در گستره رویكرد عام قرار گیرد، انتخاب مي كند.

برنامه  توحیدي،  فطرت گرایــي  رویكردها،  كلیدواژه ها: 
درســي ملي، موقعیت، حیــات طیبه، متربــي، یاددهي - 

یادگیري، كاوشــگري، روش فعال، محتوا، محیط یادگیري، 
ارزشیابي، تفكر انتقادي، حل مسئله

رویكرد عام
براســاس برنامه درسي ملي، رویكرد كلي یا عام برنامه هاي 
درسي در حوزه هاي مختلف تربیت و یادگیري فطرت گرایي 
توحیدي است. اتخاذ این رویكرد به معناي زمینه سازي الزم 
جهت شكوفایي فطرت توحیدي دانش آموزان از طریق درك 
و اصالح مداوم موقعیت آنان به منظور دســت یابي به مراتبي 
از حیات طیبه1 اســت.2 منظور از موقعیت، وضعیت مشخص، 
پویا و قابل درك و تغییري است كه حاصل تعامل پیوستة فرد 
)به منزله عنصري آگاه، آزاد و فعال( با خدا در گســترة جهان 
هستي )خود، طبیعت و جامعه( است. در این رویكرد هر یك 

آموزشی



9 |  رشد آموزش فیزیک | دورۀ سی و ششم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1399 |

از عوامل زیر ویژگي ها و تعاریفي به شرح زیر دارند:
1. دانش آموز )متربي(

é امانت الهي و داراي كرامت ذاتي است و داراي قابلیت ها، 
تجربیات، ظرفیت ها و توانایي هاي گوناگون است.

é فطرت الهي در وجود او نهفته است و قابلیت شكوفا شدن 
و فعلیت یافتن دارد.

é توانایــي انتخاب، تصمیم گیري و خویشــتن داري دارد و 
مي تواند با محیط یادگیري، رابطه تعاملي برقرار كند بنابراین 

تابع بي چون و چرا و مقهور طبیعت نیست.
é از اراده و انگیــزه برخوردار اســت كــه فرایند یاددهي 
- یادگیري نقش اساســي دارد و در تربیت پذیري و توســعه  

شایستگي هاي خویش به لحاظ ذاتي نقش فعال دارد.

2. معلم )مربي(
é اسوه اي امین و بصیر براي دانش آموزان است.

é با شــناخت و بســط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان 
و خلق فرصت هاي تربیتي و آموزشــي زمینه درك و انگیزه 

اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم مي سازد.
é راهنما و راهبر فرایند یاددهي - یادگیري و زمینه ساز رشد 

عقالني، ایماني، علمي، عملي و اخالقي دانش آموزان است.
é بــراي خلق فرصت هاي تربیتي و آموزشــي مســئولیت 
تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشــیابي برنامه هاي درسي و تربیتي 

در سطح كالس را برعهده دارد.
é یادگیرنده و پژوهشگر آموزشي و پرورشي است.

é امــكان درك و تفســیر قوانین كلي حاكم بر هســتي و 
رابطه هــاي علت و معلولي یا وابســتگي پدید ه ها را همراه با 

افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم مي كند.

3. محتوا
é محتــوا، مجموعه اي منســجم و هماهنــگ از فرصت ها 
و تجربیات یادگیري اســت كه زمینه ســاز شكوفایي فطرت 
توحیدي، رشــد عقلي و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را به 
صورت پیوســته فراهم مي آورد. )در هدف گذاري برنامه هاي 
درسي و تربیتي؛ پنج عنصر: عقل، ایمان، علم، عمل و اخالق 
و چهار عرصــه ارتباط دانش آموز با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و 

تدوین مي شوند.(
é دربرگیرنــدة مفاهیم و مهارت هاي اساســي و ایده هاي 
كلیدي مبتني بر شایستگي هاي مورد انتظار از دانش آموزان 

است.
é برگرفته از یافته هاي علمي معتبر بشري است.

é متناســب با نیازهاي حال و آینــده، عالیق، ویژگي هاي 

روان شــناختي دانش آموزان، انتظارات جامعه و زمان آموزش 
است.

é بخشــي از محتوا از پیش تعیین مي شود و بخشي از آن 
در فرایند آموزش )مباحثه و تعامل دانش آموزان با یكدیگر و 

معلم و ...( تولید مي گردد.
é امــكان درك و تفســیر پدیده ها، وقایــع و روابط را در 

موقعیت هاي واقعي زندگي تدارك مي بیند.

4. یاددهي - یادگیري
é فرایندي است زمینه ســاز براي ابراز گرایش هاي فطري، 

شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن؛
é یادگیري حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده 

با محیط هاي متنوع یادگیري است.
é دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نســبت به ارتباط 

با خود، خداوند، دیگران و طبیعت، تحت تأثیر قرار مي دهد.
é فرصت هایي را فراهم مي آورد كه شایســتگي هاي كسب 
شده در فواصل زماني توســط دانش آموز مرور و تصمیماتي 
براي تعدیل، بازنگري یا ادامه مســیر یادگیري توسط او اخذ 

شود.

5. ارزشیابي
é به صورت مستمر تصویري روشن و همه جانبه از موقعیت 
كنوني دانش آموز، فاصله او با موقعیت بعدي و چگونگي اصالح 

آن متناسب با ظرفیت ها و نیازهاي وي ارائه مي كند.
é زمینه  انتخاب گري، خودمدیریتي و رشد مداوم دانش آموز 
را با تأكید بر خودارزیابي فراهم مي كند و بهره گیري از ســایر 

روش ها را زمینه ساز تحقق آن مي داند.
é ضمن حفظ كرامت انســاني، كاســتي هاي یادگیري را 

فرصتي براي بهبود موقعیت دانش آموز مي داند.
é كاستي هاي یادگیري را فرصتي براي بهبود و اصالح نظام 

آموزشي مي داند.

6. محیط یادگیري
é با بهره گیري از ظرفیت هاي نظام هســتي، محیطي امن، 
منعطف، پویا، برانگیزاننده و غني را براي پاسخ گویي به نیازها، 

عالیق و ویژگي هاي دانش آموزان تدارك مي بیند.
é مدرســه محیط یادگیري پایه و اصلي است؛ اما یادگیري 
به آن محدود نمي شــود و ســایر محیط ها نظیر محیط هاي 
اجتماعــي، طبیعي، اقتصادي، صنعتي و فرهنگي را نیز در بر 

مي گیرد.
é با بهره گیري از ظرفیــت و قابلیت محیط هاي مجازي و 
رسانه ها، زمینة بهبود موقعیت دانش آموزان و ارتقاي كیفیت 

ارزشیابی به 
صورت مستمر 

تصویري روشن 
و همه جانبه از 

موقعیت كنوني 
دانش آموز، 
فاصله او با 

موقعیت بعدي و 
چگونگي اصالح 

آن متناسب 
با ظرفیت ها و 

نیازهاي وي 
ارائه مي كند
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فرایند یاددهي - یادگیري را فراهم مي آورد.
é خانــواده از محیط هاي مهم و اثربخش تربیت و یادگیري 

به شمار مي آید و در تعامل مستمر و مؤثر با مدرسه است.

7. مدیر مدرسه
é معلمي مؤمن، خالق، متعهد، منعطف، اهل فكر، آینده نگر، 
مشاركت پذیر، راهبر تربیتي، مدیر و مدبر و داراي سعه صدر و 

صالحیت هاي حرفه اي است.
é مســئولیت تأمین و توســعه محیط یادگیــري را براي 

شكوفایي گرایش هاي فطري دانش آموزان برعهده دارد.
é مســئولیت خلق موقعیت هاي تربیتي و آموزشي، انطباق 
یا تدوین، اجرا و ارزشــیابي برنامه هاي درسي و تربیتي را در 

سطح مدرسه برعهده دارد.

رویكرد خاص
رویكرد خاص برنامه درســي حوزه تربیت و یادگیري علوم 
تجربــي در دامنة گســتردة رویكرد عام حوزه هــا، و از بین 
رویكردهاي متفــاوت و متنوع، رویكرد كاوشــگري انتخاب 
شده است. رویكرد كاوشگري به عنوان یك رویكرد تأثیرگذار 
براي یادگیري مفاهیم و طبیعت واقعي علم شناخته مي شود 
و آموزش مبتني بر كاوشــگري مي تواند روشي پرانگیزه براي 
یادگیري علوم باشد، زیرا روي عالیق خود دانش آموزان متمركز 
مي شــود و با توانا كردن آن ها به پیشبرد پژوهش هایشان، به 

یادگیري فعال در آن ها مي انجامد.
كاوشگري فرایند كسب اطالعات با پژوهش و بررسي توسط 
كسي است كه عالقه مند به پدیدة نهفته در یك پرسش است. 
كاوشگري را مي توان به این شكل تعریف كرد: فرایند تشخیص 
مســئله، نقد آزمایش ها، تشــخیص جایگزین هــا، طراحي 
پژوهش ها، بررسي حدس و گمان ها، جست وجوي اطالعات، 
مدل ســازي، گفت وگو با همســاالن و پروردن استدالل هاي 
منســجم. به عبارت دیگر كاوشــگري فرایند شناخت علم از 
طریق انجام آزمایش هاي علمي است. همچنین افراد از طریق 
آزمون و خطا و جست وجوي اطالعات مي توانند كم كم مدل ها 
و ارتباطات را ببینند كه این به فرایند كشف مي انجامد. كشف 
براي به دســت آوردن دانش، مفاهیم و تعمیم هاست. بخشي 
از قابلیت هاي روش كاوشگري در علوم؛ شامل تصمیم گیري، 

تفكر انتقادي، انعطاف پذیري، بردباري و استقالل است.
در ایــن رویكرد یادگیري، علــوم در جریان تحقیق و عمل 
آموخته مي شــود و معلم علوم عالوه بــر ویژگي هاي مطرح 
شده در رویكرد عام، باید با مفاهیم اصلي و كلیدي دانش ها و 
فعالیت هاي دانشمندان رشته هاي مختلف علوم تجربي آشنا 
باشد و در جریان آموزش نیز با استفاده از روش هاي مناسب، 

دانش آموزان را به یادگیري معنادار و توانایي حل مســائل و 
تفكر انتقادي و خالق مجهز ســازد. از طرفي دانش آموزان با 
كسب تجربه هاي متفاوت در انجام فعالیت هاي علمي، فرصت 
مي یابند تا با شــناخت عالیق و توانمندي هاي خود براي كار 
و فعالیــت در زمینه هاي مرتبط با علم و فناوري، براي آیندة 
شــغلي خود و ایفاي نقش سازنده و مؤثر در جامعه دست به 
انتخاب بزنند. بر این اساس ضروري است یادگیرنده در محور 
همه فعالیت هاي یادگیري قرار گیرد و آموختِن روش و مسیر 
علم ورزي با تأكید بر نقش فعال و آگاهانة دانش آموز از اهداف 
اصلي آموزش تلقي شود، به طوري كه یادگیرنده به سطحي از 

استقالل در یادگیري دست یابد.

ویژگي هاي رویكرد كاوشگري
1. یادگیري به صورت فعال است.

2. محتوا و روش درهم  تنیده هستند.
3. تأكید بر فراهم ســازي تجربه هاي مناسب یادگیري و در 

نهایت آموزش دانش آموز- محوري است.
4. پرورش مهارت هاي تفكر مورد تأكید است.

5. تأكید بر یادگیري مشاركتي است.
6. رشــد و توسعة باورها، صفات و ارزش هاي انساني مدنظر 

است.
7. بر طرح مســائل اجتماعي در كنار مســائل علمي تأكید 

مي شود.
8. بر محتواي میان رشته اي در دوره هاي اولیه تأكید مي شود.

9. بــر تربیت یادگیرنــده اي مســتقل و مادام العمر تأكید 
مي شود.

10. تأكید بر ارزشیابي فرایندمحور است.
همان گونــه كه مالحظه مي شــود؛ اشــتراكات زیادي بین 
رویكرد عام مبتني بر فطرت گرایي توحیدي و رویكرد خاص 
كاوشگري وجود دارد و تقریبًا مي توان گفت رویكرد كاوشگري 
به طور كامل در دامنه گســترده و عام تر رویكرد فطرت گرایي 
توحیدي قرار دارد و بــه نوعي زیر مجموعه آن با تأكیدهاي 

خاص تلقي مي شود.
با تلفیــق این دو رویكرد در برنامه درســي حوزه تربیت و 

یادگیري علوم به نتایج زیر مي رسیم:
é خالق هوشمندي جهان را  آفریده و جهان از ساختار منظم 
و معقولي برخوردار است و هر پدیده اي معلول علتي است ) در 

جهان روابط علت و معلولي وجود دارد(.
é جهان طبیعي )بخشــي از خلقت( از طریق تجربه حسي 
و با به كارگیري عقل، قابل شناســایي و شناخت است و این 

شناسایي با روش هاي علم تجربي امكان پذیر است.
é نظام مندي طبیعت براساس درك و تحلیل مفاهیم، الگوها 

خالق 
هوشمندي 
جهان را  
آفریده و جهان 
از ساختار 
منظم و معقولي 
برخوردار است 
و هر پدیده اي 
معلول علتي 
است ) در 
جهان روابط 
علت و معلولي 
وجود دارد(
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و روابط بین پدیده هاي طبیعي كشف مي شود.
é انگیــزه و عالیق دانش آمــوزان در یادگیري نقش مهمي 
دارد و آموزش با درگیر كردن آن ها با یك موضوع، مســئله یا 
یك چالش علمي یا علمي - اجتماعي آغاز مي شــود و انگیزه 
دانش آموزان از طریق كاوشگري در تالش مداوم براي یافتن 
پاسخ پرسش هایي درباره پدیده ها، وقایع و روابط آن ها شكوفا 

و تقویت مي شود.
é آموزش علوم تجربي صرفًا به انتقال دانش محدود نمي شود 
بلكه زمینه تولید علم از ســوي دانش آمــوزان را با تأكید بر 
مشاركت آنان در مفهوم تدارك مي بیند و دانش آموزان توانایي 
الزم را براي مواجه شدن با واقعیت هاي زندگي پیدا مي كنند و 
امكان به كارگیري علم و روش علمي را در حل مسائل زندگي 

كسب مي نمایند.
é فرصــت الزم براي پیوند میــان نظر و عمل و نیز، تلفیق 
دانــش و تجربیات پیشــین بــا یادگیري هاي جدیــد را به 
صورت یكپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت هاي وجودي 

دانش  آموزان و توسعه  شایستگي ها فراهم مي كند.
é بــا بهره منــدي فزو ن تــر از روش هاي فعــال،  خالق و 
تعالي بخش و با سازمان دهي نوآورانه و خالق؛ فرایند جمع آوري 
و انباشت حقایق، زمینه  ساختن مفاهیم و مهارت هاي اساسي 

علم تجربي را فراهم مي نماید.
é دانش آموز فعال اســت و نباید از او انتظار داشــت عقاید 
بزرگســاالن را بي چون و چرا بپذیــرد، بلكه باید به او یاد داد 
مانند یك محقق به كشف حقیقت بپردازد، بیندیشد و شخصًا 
تجربه كند )تا بتواند با مســائل زنگي مواجه شده و از عهده 

حل آن براید(.
é هیچ نظریه اي در علوم تجربــي به عنوان حقیقت پایاني 
یا غایي مطرح نیســت و همواره این امــكان وجود دارد كه 
مشــاهده ها و آزمایش هاي جدید ایجاب كنند كه یك نظریة 

بازنگري و حتي رد شود.
é زمینه تعامل مؤثر دانش آموزان با معلم، همساالن و انواع 
محیط هاي یادگیري فراهم مي شود تا یادگیرنده اي مستقل و 

مادام العمر تربیت شود.
é محتوا و روش درهم تنیده اند.

é زمینه بهره گیري هوشمندانه از فناوري هاي نوین آموزشي 
در راستاي كاوشگري فراهم مي شود. با توجه به این رویكرد، 

آموزش علوم تجربي به صورت زیر تعریف مي شود.
آموزش علوم تجربي، مجموعه اي از فعالیت هاي یاددهي - 
یادگیري در جهِت پرورش تفكــر و خردورزي، درك ایده ها، 
مفاهیم و ماهیِت علم تجربــي، پرورش مهارت هاي فرایندي 
علمي و كاربردي، تقویت نگرش به طبیعت به عنوان بخشي از 
خلقت الهي، تقویت نگاه مسئوالنه به طبیعت و استفاده از آن 

و زمینه ســازي براي پرورش 
مهارت هاي حرفه اي و شغلي 

است. 
از طرفي با توجه به نقش سازنده 
و سرنوشت ســاِز علم و فناوري 
در ارتقاي كیفیت زندگي و نیز 
زیست ِ عزتمند در جهان امروز، 
این برنامه بــا تأكید بر پرورش 
در  دانش آموزان  توانمندي هاي 
زمینه علم و فناوري، زمینه ساز 
پرورش خالقیــت و نوآوري در 
در جهت خلق  دانش آمــوزان 
روش هــا و ابزارهــاي نوین در 
علم و فناوري اســت. با توجه 
به این ُبعد از رســالت آموزش 
علــوم تجربي، برنامة درســي 
علــوم تجربي بــا پیش بیني و 
زمینه ســازي مشاركت هر چه 
نهادها و ســازمان هاي  بیشتر 
مرتبط با علم و فناوري، ضمن 
بهره بــردارِي حداكثري از توان 
متخصصــان در آمــوزش علم 
تجربي، فرصتي براي گسترش 
محیط یادگیري و امكان كسب 
تجربه در محیط هاي واقعي را 

فراهم مي كند.
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