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4114 بهار، 4، شماره 8دوره   

4141 -4134صفحات   

در کتاب ریاضی « STSE»بررسی میزان  توجه به جریانهای شش گانه  آموزش 

 پایه سوم ازنگاه معلمان ریاضی شهرستان علی آباد کتول استان گلستان
 

  2رضا شیرازی ،1* شبنم کدخدامزرجی 

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی )نویسنده مسئول( 1

 ریزی درسی، دبیر ریاضی آموزش و پرورش علی آباد کتول، استاد دانشگاه آزاد علی آباد کتول، استان گلستان کارشناس ارشد برنامه 2

 

 چکیده

اضاافه    4( برای اولین بار به واژگاان آماوزش علاوم   STSEبیش از چهار دهه از زمانی که علم، فناوری، جامعه و محیط زیست )

پردازد. اگرچه تأکید بر آموزش  ی بین علم و جهان اجتماعی می به بررسی رابطه STSEشد می گذرد. در سطح کالن، آموزش 

STSEهایی را نیاز چاه باه لحاا       ، مورد پشتیبانی و استقبال بسیاری از معلمان در سراسر دنیا قرار گرفت ولی طبیعتاً چالش

 و محتاوا  تحلیا   ناو   از پیمایشی-ژوهش توصیفیپ این در تحقیق روش ایدئولوژیک و چه به لحا  کاربستی به همراه داشت.

تحصایلی   ساال  جدیدالتالیف ریاضی سوم دبستان در درسی کتاب محتوای پژوهش شام  این آماری جامعه.باشد می کاربردی

 باا  سااتته  فرم محقاق  تحقیق این ابزار .است گردیده انتخاب آماری جامعه حجم با برابر نمونه حجم باشد. می 4114-4111

نفر از معلماان ریاضای    31انجام این پژوهش فرم مذکور بین  برای .باشد می « STSE»جریانهای شش گانه در آموزش  توجه

 اسااس نرارات   بار  تحقیاق  روایای ابازار   نفره به تکمی  فارم پرداتتناد.   5شهرستان علی آباد توزیع گردید که در شش گروه 

 باا  حاص  های است داده گرفته قرار محاسبه هولستی مورد اس فرمولاس بر پایایی و بود قبول تربیت قاب  و تعلیم متخصصان

التالیف ریاضی سوم دبستان در برتی فصالها  جدید درسی کتاب .است گرفته قرار وتحلی  تجزیه توصیفی مورد آمار از استفاده

جدیادالتالیف ریاضای    درسای  مولفین کتاب بر رویکرد جریان شش گانه تاکید دارد و در برتی از فصلها توجه کمی شده است.

بیشاتری  اجتمااعی و عادالت محاور تاکیاد     –سوم دبستان باید درپرداتتن به جریانهای آموزشی تاریخی،ارزش محاور،فرهنگی  

 داشته باشند.

 

 علوم آموزش ،«STSE» آموزش دبستان، سوم ریاضی گانه، شش جریانهایهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

(. 33، ص4993، 3، بِارلین 2)کوماار « کنناد  از ارتباط بین جامعه، فناوری و علم استفاده می»در آموزش علوم،  STSهای  رویکرد

هاای مختلفای از    ها با جامعه داشته باشد، برداشت و فناوری و چگونگی ارتباط آن بسته به این که هر شخص چه تعریفی از علم

STS جنبش »کند که:  در جایی اشاره می1هِد وجود دارد. همانطور که آیکِنSTSE    از منابع مختلف و افراد مختلف برتاسات

، 2113،هِاد  )آیکِان « بساتند  به کاار مای   را برای مقاصد مختلفی STSEافرادی که تحت تأثیر شرایط مختلف بودند و هر کدام 

(. بنابراین ممکن نیست که بتوان یک تعریف جامع برای آن ارائه کرد. با در نرر گرفتن این نکته، افراد کمی هستند که با 42ص

، کنادوکاو در ماورد   STSجنابش  »مخاالف باشاند. او معتقاد باود کاه:       STSE( در مورد جنبش 99، ص2111)5نرر فنشام

هاا مواجاه شاده و از مسایر      اش در مورد مسائ  مختلف، با آن های ارزشی آموز با توجه به دیدگاه است که هر دانش هایی پرسش

 «.دهد استدالل اتالقی، استدالل شخصی و استدالل اجتماعی مورد تجزیه و تحلی  قرار می

 

 اهمیت تحقیق و مسأله بیان

اضاافه    4( برای اولین بار به واژگاان آماوزش علاوم   STSEمحیط زیست ) بیش از چهار دهه از زمانی که علم، فناوری، جامعه و

تورد. او ایان   ای که جیک گاالگر  در آموزش علوم نوشت، به چشم می در مقاله STSEها به  شد می گذرد. یکی از اولین اشاره

رد، درک رواباط متقابا  علام،    ی مردم ساالر زندگی تواهند کا  برای شهروندانی که در آینده در یک جامعه»چنین می نویسد: 

 (333، ص4934)گاالگر، « ی درک مفاهیم فرایندهای علم اهمیت تواهد داشت. تکنولوژی و جامعه به اندازه

تری برای آموزش علوم ارائه کرد. در مدل پیشنهادی او به همان میزان که به درک ابعاد مفهاومی   بر این اساس، او مدل گسترده

 شود. ی آن ابعاد و فرآیندها با فناوری با فناوری و جامعه توجه می شود، به رابطه میو فرآیندی علم پرداتته 

ها، واقعیت سیاسی و اجتماعی مانند افزایش توجه عمومی نسبت به علم و مسائولیت اجتمااعی، میا  باه انساانی       در طول سال

محیطای   هاای زیسات   زه علوم فیزیکی، و جنابش های اشتغال به کار در حو کردن علوم تجربی، نیاز به ارتباط، کاهش درتواست

 رویید. STSE( زمین حاصلخیزی را پدید آورد که از دل آن آموزش 2113هِد،    آیکِن c4988، 3)فنشام

، 2119  هودساون،  8،2113پردازد.)پِادرِتی  ی بین علم و جهاان اجتمااعی مای    به بررسی رابطه STSEدر سطح کالن، آموزش 

a4998،فنشام  b4988 ،a4988 ،برای بسیاری از افراد .)STSE  9ی تغییاری در وضاعیت موجاود باود )زیم ان      دهناده  نشاان ،

ی علام   گرا برای آموزش علاوم کاه بار فلسافه     اندازی پسااثبات (  چشم2113هِد،    آیکِن41،4994  دوربین2115  پِدرِتی، 4991

فناورانه )تکنولاوژیکی(، فرهنگای، اتالقای و سیاسای     کند و علم را به طور مستقیم در بسترهای اجتماعی،  برای همه تأکید می

 دهد. قرار می
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  a4988، مورد پشتیبانی و استقبال بسیاری از معلماان در سراسار دنیاا قارار گرفات )فنشاام،      STSEاگرچه تأکید بر آموزش 

چه به لحاا  ایادئولوژیک و    هایی را نیز (، ولی طبیعتاً چالش4991هِد،  و آیکِن 42، زیم ن  سولومون4981  زیم ن، 4994، 44زولِر

هاایی   اشاره STSEهای مربیان در آموزش  های تود به چالش چه به لحا  کاربستی به همراه داشت. بسیاری از افراد در نوشته

، 44، هِویات 45  پِادرِتی، بِنازِه  2115  پِادرِتی،  4982، 41کانِا     م اک 2111، 43  هاوگز 2114هِاد،   اند )به عنوان مثال: آیکِن داشته

( که از 2111، 21  تِسای4984، 23  رودداک4994، 22، و بووِن24گین ، م ک21  روث4999، 49  رِیس2118، 48، و جیوراج43رومکی

ی ارزشیابی، گرد هام آوردن اتاالو و    توان به موراد زیر اشاره کرد: کمبود وقت و منابع، مسئله ها می ترین این چالش جمله مهم

هاای   بندی های ایدئولوژیک که زیربنای صورت ها و انگاره کمی نیز در مورد پیچیدگیعلم، و سیاسی شدن علم. با این حال، افراد 

 اند. دهد، مطالبی را نوشته  را شک  می STSEمختلف آموزش 

وجود ندارد که به طور گسترده مورد قبول همه باشاد. بناا بار ماهیات، تعریاف        STSEروشن است که هیچ دیدگاه یکسانی از 

STSE شود. ی ضعف این مفهوم قلمداد می ی قوت و هم نقطه ای که هم نقطه الش برانگیز است، نکتهای چ تود مسئله 

، 25ساان   های زیادی وجود دارد )فوگِ  سردرگمی و سرگشتگی STSEکنیم: در مورد  مسلماً، ما نیز حرف مشابهی را تکرار می

هاای مختلاف    و همچناین شایوه   STSEاوت آماوزش  های متفا  (. گفتمان2115، 29، و هُوو28، سیمونز23، سادلِر24  زِیدلِر2114

 های متمایزی شده است. گیری رویکردهای پداگوژیک، برنامه آموزشی و روش سازی آن، منجر به شک  پیاده

ها و اجرا و...(  در این میان، ممکن است دچار سردرگمی شویم که چگونه می توان مسیر تود را از میان چنین تنوعی )در گزاره

ی عم  چگونه اسات  هادف    در عرصه STSEکند:  در ادامه، به طور طبیعی سواالت دیگری نیز ما را درگیر تود میپیدا کرد. 

 کند  ریزی می هاییزیربنای عملیاتی آن را پی های اجرایی به تود می گیرد  چه ایدئولوژی آن چیست  چه شک 

تاوان   هاا را مای   ای از ایاده  ها و یا مجموعه دارد، بلکه جریاندر این جنبش هیچ دو جریان کامالً متمایز و بدون اشتراکی وجود ن

ای را برای معلمان و دانشگاهیان ایجاد می کناد تاا مسایر حرکات تاود را در       تشخیص داد که گرد هم آمده و مسیرهای بالقوه

روناد، در حاالی کاه دیگار      دهند. برتی از بین مای  ها ثابت نیستند. بلکه دائماً تغییر شک  می بیابند. این جریان STSEدریای 

 های جدیدی را ایجاد کنند. تر ممکن است با هم ادغام شده و جریان های اساسی ایده
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ای را منتشار و در آن   مقالاه  2115توجاه نکنایم، ممکان اسات دچاار تطاا شاویم. او در ساال          31اگر به کارهای لوسی ساووه 

تالش مشابهی را  STSEبخش ما شد تا ما نیز در آموزش  الهام بندی کرد. کار او های محیط زیستی را طبقه های آموزش جریان

 انجام دهیم.

-اساتدالل منطقای  -: کاربرد/طراحی STSEهای آموزش  ( بررسی انوا  جریان4ی ما دو چیز است:   به طور تالصه، هدف مقاله

 محور سازگار با محیط زیست و جامعه  عدالت-تاریخی-اجتماعی-فرهنگی-محور ارزش

 . STSEهای آموزش  تطبیق کتاب ریاضی سوم با انوا  جریان ( میزان2 

 :نمود بیان زیر موارد در میتوان را ضرورت پژوهش حاضر و اهمیت کلی طور به

 ایان  هاای  یافتاه  از میتوانناد  ومادیران  معلماان  مؤلفان، ریاضی، درسی برنامه سیاستگذاران و اندرکاران دست ریزان، برنامه ا 

 .دنماین پژوهش استفاده

 مادار  فرایناد  محتواهاایی  تولید درجهت درسی کتابهای مؤلفان برای مناسبی بازتورد میتواند تحقیق این یافته های و ا نتایج

 .باشد

 ماورد  بعادی  پژوهشاهای  در میتوانناد  که ایجادمیگردد ریاضی کتابهای به ویژه درسی کتابهای محتوای تحلی  برای الگویی ا

 .گیرد قرار استفاده

اساتدالل  -: کااربرد/طراحی  STSEهاای آماوزش    جدیدالتالیف ریاضی سوم انوا  جریان درسی کتاب تطبیق میزان سیبرر ا با

 محور سازگار با محیط زیست و جامعه   عدالت-تاریخی-اجتماعی-فرهنگی-محور ارزش-منطقی

 تمرینات وساؤاالتی ،فعالیتها فعال، توایتولید مح بر عالوه که میگردند امر این متوجه ریاضی کتابهای مؤلفان آن، نتایج بیان و 

 همه انوا  جریان های آموزشی توجه شود. به که کنند طراحی را

 

 تحقیق اهداف 

 کلی:  هدف

 در کتاب ریاضی پایه سوم « STSE»میزان  توجه به جریانهای شش گانه در آموزش  تعیین

 جزئی:  اهداف

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»ر آموزش د« کاربرد و طراحی»میزان توجه به جریان  تعیین -4

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»در آموزش « تاریخی» میزان توجه به جریان تعیین -2

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»در آموزش « استدالل منطقی» میزان توجه به جریان تعیین  -3

 تاب ریاضی پایه سومدرک« STSE»در آموزش « ارزش محور» میزان توجه به جریان تعیین-1

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»در آموزش « اجتماعی–فرهنگی » میزان توجه به جریان تعیین -5

درکتاب ریاضی پایه « STSE»در آموزش « عدالت محور سازگار با محیط زیست وجامعه» میزان توجه به جریان تعیین -4

 سوم
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درکتاب ریاضای پایاه ساوم چقادر     « STSE»در آموزش « برد و طراحیکار»میزان توجه به جریان   -4 پژوهش: پرسشهای

 است 

 درکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»در آموزش « تاریخی» میزان توجه به جریان-2

 درکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»در آموزش « استدالل منطقی» میزان توجه به جریان-3

 درکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»در آموزش « حورارزش م» میزان توجه به جریان -1

 درکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»در آموزش « اجتماعی–فرهنگی » میزان توجه به جریان -5

درکتااب ریاضای پایاه ساوم     « STSE»در آماوزش  « عدالت محور سازگار با محیط زیست وجامعاه » میزان توجه به جریان -4

 چقدر است 

 

 بیات پژوهشاد

 STSی  تاریخچه

مجازا از  »هایی دارد که  ریشهSTSکند: آموزش  ( اشاره می33، ص4991) 34، الیتونSTSهای آموزش  در توضیح برتی ویژگی

ی اروپاا و شامال    یافتاه  ی کشاورهای صانعتی و توساعه    ی متوسطه در آموزش دوره« هم و در عین حال تقریباً به طور همزمان

ت. مخاطبان اصلی این شیوه، بیشاتر در دوران پایاانی تحصای  در مقطاع متوساطه بودناد. در مجماو ،        آمریکا شک  گرفته اس

در مادارس و   STSشد )گرچه پتانسی  بااالیی بارای آن وجاود داشات(  دینامیاک       ، شام  آموزش ابتدایی نمیSTSآموزش 

در برنامه درسی علوم مدارس وجاود داشات.    STSآموزش عالی با هم تفاوت داشت و اتتالف نررهایی در مورد سهم محتوایی 

گرا در  های چپ پاسخی به نارضایتی دانشجویان از علوم دانشگاهی بود که روی هم رفته از سیاست STSاز نرر لیتون، آموزش 

 متأثر شده بود. 4931ی  دهه

ود، در ماورد تعریاف محادود    ناراضای با   4941ی  های بهبود و ساماندهی محتوا در دهاه  ( که از پروژه329، ص4934) 32گاالگر

دهاد. او مادلی بارای     هشدار داد  تعریفی که کانون آن را مفاهیم و فرآیندهای مربوط به علم تشکی  می« حوزه محتوایی علم»

هاا باا    ی محتوایی علم به عنوان یک نیروی فرهنگی پیشنهاد کرد که هم شام  مفاهیم و فرایندهای علم و هم ارتبااط آن  حوزه

اندیشید، در مورد مسائ  اجتماعی بسیار صحبت کرد  مسائلی مانند  شد. او که بسیار جلوتر از زمان تود می ناوری میو ف  جامعه

هاای حاوزه علاوم و فنااوری، و      هاای ماالی از پاژوهش    ها، حمایت ها و بمب های جلوگیری از بارداری، موشک اهدای عضو، روش

 ی علمی. تعامالت اجتماعی جامعه

ی رهبر تود باید در مورد ارتباط بین علم و جامعاه، و فنااوری آگااهی     بود که شهروندان برای انتخاب هوشمندانهگاالگر معتقد 

سااالر را تجرباه کنناده،     تواهند جامعه مردم برای شهروندانی که در آینده می»داشته باشند. او همچنین شجاعانه ادعا کرد که 

 (.333، ص 4934)گاالگر، « ی درک مفاهیم و فرایندهای علم مهم است. ه اندازهدرک ارتباطات متقاب  علم، فناوری و جامعه ب

شود. نقطه  رو شناتته می در اهداف آموزش علوم، اغلب به عنوان شخص پیش STS( فردی است که در گنجاندن 4935)33هرد

ای انساانی باود. از نرار او آماوزش     ها  های او، انسانی کردن علم و مرتبط کردن دستاوردهای علمی با رفاه و ارزش شرو  فعالیت

                                                           
31 Layton 
32Gallagher 
33Hurd 
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ها باال ببرد. این اتفاو از مسیر آزمودن مسائ  واقعی زندگی در بستر علام، فنااوری و    علوم باید حساسیت فرد را نسبت به ارزش

 دهد. جامعه رخ می

بنادی   للای، دساته  الم های مختلاف باین   از تالل برنامه STS( پس از بررسی رویکردهای مختلف آموزش علوم 4991هِد ) آیکِن

ی ساه مولفاه باود: سااتتار محتاوایی )نسابت        بندی او بر پایه در آموزش علوم ارائه داد. طبقه STSهای  بخشی از برنامه هشت

آموزان )به عنوان مالکای   ی تلفیق این دو با هم(، ارزیابی دانش و شیوه STSمحتوای آموزشی علوم سنتی به محتوای آموزشی 

 هایی از مواد آموزشی منتشر شده. گیرد(، و نمونه های مختلف محتوا صورت می بر بخش برای میزان تأکیدی که

طاور   ها را شام  شده است. او همچنین این ترین تا باالترین اولویت او ادعا کرد که این طرح پیشنهادی، طیفی است که از پایین

د داشته باشد اما تنها از طریق تلفیق محتاوا در بافات   های علم سنتی تأکی باید بر مفاهیم و مهارت STSگفت که آموزش علوم 

 .31داری از جامعه و فناوری معنی

ی هفتاد و هشتاد مایالدی(،   )در دهه STS( معتقدند که در روزهای اولیه جنبش 4991، 34و دیبوئِر 35برتی از محققان )بایبی

( نیز محیط زیست را به 433، ص4934بائز )بود.  STSترین نیروی محرک و پشتیبان جنبش  محیطی بزرگ های زیست آگاهی

تواند نرر جامعه را به علم جلب کند و علم را برای عموم معناادار کناد.    شناسد که می ی بسیار عالی و غنی می عنوان یک زمینه

گساترش  محیطی، فقر و  های زیست محیطی )به عنوان مثال: افزایش جمعیت، آلودگی های فزاینده در مورد فجایع زیست نگرانی

 محیطی را شام  شوند. مسائ  زیست STSهای مختلف  ای( بر این نکته تأکید می کرد که برنامه تسلیحات هسته

 STSEباه   STSهاای محایط زیساتی و تغییار      با این حال،  ممکن است دلی  دیگری نیز برای رشد سریع محبوبیت آموزش

محیطای   تر بیان کردیم مسائ  زیست حالی که مشکالتی که پیش )علوم، فناوری، جامعه و محیط زیست( وجود داشته باشد. در

محیطی موقعیت امنی را برای  رسد که مسائ  زیست داد، به نرر می را در دستور کار بسیاری از فعاالن اجتماعی/سیاسی قرار می

 کرد. هایی در مورد )زیادی( سیاسی شدن آموزش داشتند، فراهم می کسانی که نگرانی

گرایای، افازایش    اناد: متناساب باا سااتتن     هاای زیار را ارئاه کارده     محققان یافتاه  STSهای  های مختلف برنامه هبا بررسی جنب

آماوزان، افازایش    آموزان به منرور ایجاد نگرش مثبت نسبت به علم، افزایش تالقیت دانش های فرایندی، کمک به دانش مهارت

آموزانی که در اقلیت هستند، افازایش درک   ی فردی، سودمند برای دانشها توان، توجه به تفاوت آموزان کم ها برای دانش فرصت

 (.b4994، 33ای )شغلی( )یاگِر آموزان در مورد ماهیت علم، و آگاهی حرفه معلم و دانش

هاای   های درس تود، از طرح مسائ  سیاسای و ارزش  ( اشاره دارد که بسیاری از معلمان در کالس451، ص 2113) 38هودسون

کناد کاه آشاکارا و     کنند. در این رابطه، او دیدگاه آموزش علوم برای شهروندی را طارح مای   وط به علم اجتناب میاجتماعی مرب

هاا از   شده است. او در تالش برای درگیر کردن عملی شهروندان از لحا  علمی با سواد )تغییار وضاعیت آن    بدون ترس سیاسی

 دهد: پیشنهاد می STSEهد را در آموزش گر(، چهار سطح از تع انبارهای دانشی صرف و غیرکنش

: درک تأثیرات اجتماعی تغییرات علمی و فناورانه، و به رسمیت شناتتن این نکته که علم و فناوری تا حادی در بساتر   4سطح 

 شوند. فرهنگی تعریف می

                                                           
ها،  در شش مورد مفاهیم، فرایندها، نگرش STSهای سنتی آموزش علوم را با آموزش علوم  دهد. چارچوب او کالس ارائه می STS( نیز چارچوب دیگری برای 4994طور، یاگر ) همین 31

 یادکیری است.-های یاددهی های کالسی و دینامیک دهد. با این حال، تمرکز اصلی چارچوب او، بر روی فعالیت ردها مورد مقایسه و تحلی  قرار میها و کارب تالقیت، مهارت
35Bybee 
36Deboer 
37Yager 
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گیارد، و   شاک  مای   گیری در مورد توسعه علمی و فناوری در راستای تحقق منافع تاصی : درک این موضو  که تصمیم2سطح 

یابد، ممکن است به ضرر دیگران باشد. اذعان به این نکته که تحوالت علمی و فناوری به  منافعی که به برتی افراد اتتصاص می

 طور جدایی ناپذیری با توزیع ثروت و قدرت مرتبط است.

 های شخصی و سازماندهی نرام ارزشی شخصی. : ایجاد دیدگاه3سطح 

 (.455، ص2113رای کنش و انجام اقدام )هودسون، : آماده شدن ب1سطح 

های ابتدایی در  ها در مورد سختی یا غیرممکن بودن طرح مسائ  اجتماعی در کالس . این نکته ممکن است با برتی از استدالل

 .39تضاد باشد

لوم مادارس انجاام شاد    در آموزش ع STSالمللی در مورد آثار رویکرد  های بین ، مروری جامع بر شواهد پژوهش2113در سال 

در عین حال کاه فهام موضاوعات     STSهای این پژوهش نشان داد که رویکردهای  (. یافته2113، 12، و هوگارت14، لوبِن11)بِنِت

 اند. سازند، نگرش مثبت نسبت به علم را بهبود بخشیده علمی را ممکن می

SSIتوان به  یاند که به عنوان نمونه م های دیگری نیز تکام  یافته به تازگی، جنبش
و مطالعاات   11(2115)زیدلر و همکااران،  13

 ( و اشاره کرد.  2111، 14)لُوید و واالس 15آینده

ی اشاتراک پررنگای وجاود     ها نقطاه  ی آن ها با هم متفاوتند، اما از نرر ما، بین همه اگرچه ممکن است ادعا شود که این جنبش

تر شده و موارد زیار را نیاز    ی مفهوم سواد علمی باید وسیع که گسترهها بر اهمیت این موضو  صحه می گذارند  ی آن دارد: همه

  13(NOSهاای ماهیات علام )    سازی آگاهانه  توانایی تجزیه و تحلی ، ترکیب و ارزیاابی اطالعاات  دیادگاه    در بر بگیرد: تصمیم

 STSEاصاول حااکم بار آماوزش      هاا دقیقااً   گری. به نرر ما، ایان  ارتباط تنگاتن  بین علم، اتالو، و استدالل اتالقی، و کنش

 هستند.

از منابع مختلف و افراد مختلف برتاست  افرادی کاه تحات تاأثیر شارایط      STSEجنبش »رسد که  این نکته واضح به نرر می

ی پایش رو   (. هادف مقالاه  42، ص2113هِد،  )آیکِن« بستند را برای مقاصد مختلفی به کار می STSEمختلف بودند و هر کدام 

انجام شده است ارائه دهد. در عوض، هدف ما این است کاه   STSEی  ه تحلی  دقیقی از تمام کارهایی که در سایهاین نیست ک

و گوناگونی آن را در طول سالیان بررسی نماییم، در حالی که تالش داریم تکرارها و نقاط مشترکی را بین ایان   STSEجنبش 

 تنو  پیدا کنیم.

 

                                                           
کنند نیز بستگی دارد. این موضو  همچنین به مقدار زیاد از فرهن  مدرسه  ذ میهای دیگری مانند تواندن و ریاضی اتخا ها در حوزه البته عملیاتی شدن این موضو ، به رویکردی که معلم 39

 متأثر است.

40Bennett 
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 STSEشش جریان 

 احیجریان کاربرد/طر

هاای کااربردی از    آموزان به ح  مسأله کند. در این جریان، دانش جریان کاربرد/طراحی، ارتباط بین علم و فناوری را برجسته می

چنین، در ایان جریاان تأکیاد جادی بار انتقاال        پردازند. هم طریق طراحی فناوری جدید و یا ایجاد تغییر در فناوری موجود می

های فنی و جستجوگری وجود دارد. در نتیجه در رویکردهای غالب این جریان، بارای   شد مهارتدانش محتوایی )دیسیپلین( و ر

های شناتتی سطح باال با انجام کار تاالو، تجربای و عملای     شود تا تقویت مهارت کاربست دانش علمی آموتته شده، تالش می

هاای طراحای فناوراناه )تکنولاوژیکی( در آماوزش       هصورت بگیرد. ادبیات پژوهشی قاب  توجهی وجود دارد که از بکارگیری پروژ

، و 52، ماارکس 54، دِراشایمِر 51، کراجسایک 19  فُرتااس 2111  چیاک،  2114، 18کند )به عنوان مثال: کاجاس علوم پشتیبانی می

ماً (. اگر چه پروژه طراحی فناورانه عمو2113، 54، و واالس55، رِن51ِ  وِنویله2114  روث، 4993  الیتون، 2115، 53نعمان-مملوک

( معتقدند این 4993( و سالومون )4998رود، ولی الیتون ) ماً به عنوان یک پداگوژیکی مفید برای معلمان علوم به شمار میعمو

 بکار بسته شود. STSEنو  پروژه تنها در صورتی مفید است که در چهارچوب 

ای شاکوفایی و باروز تالقیات ایجااد     کنناد، راهای بار    را درگیر مای  53ها، یادگیرندگان حرکتی معلمان با بکارگیری این فعالیت

کنند، و شکاف باین جهاان مجارد علام و جهاان قابا  لماس         آموزان را از مفاهیم علمی بررسی می کنند، فهم و درک دانش می

، و 43، مِرگِنادولِر 42  بِلومِنفِلاد a2141  بنازه،  2111، 44،  و کِتینا  41، بارنِت59، های58کنند )باراب اطراف دانش آموزان را پر می

(. واضح است که هر کدام از ایان ناو    2111، 48، و اِسوارتز43  سادلِر، کُویِ 2113، 44و گیلبِرت 45  دِیویس4983، 41اُوت وارتاِس

ترین نو  است که ارتباطی واضح بین مفاهیم علمای و   ترین و ساده ها، نقاط قوت و ضعف تود را دارد. نو  اول، سرراست فعالیت

دهد که باه درکای ورای فهام مفهاومی      آموزان می های نو  دوم و سوم، این امکان را به دانش تکند. فعالی کاربردشان برقرار می

شاناتتی ماوثر در طراحای را در     های مربوط به طراحی فناورانه را درک کنند، عوام  اقتصادی و زیباایی  دست یابند، پیچیدگی

کنناد. اساتقرار مسائله درون یاک بافات اجتمااعی، باعا         محیطی استفاده از مواد اولیه فکر  نرر بگیرند، و به پیامدهای زیست

 آموزان قدرت تاثیرگذاری فناوری بر جامعه و محیط زیست را بهتر درک کنند. شود دانش می
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 جریان تاریخی

تواهاد فهام و درک    شود. بطور تاص، این جریان می در جریان تاریخی، علم به عنوان تالش انسانی منحصر به فرد شناتته می

های علمی و آثار دانشمندان، گسترش دهد. باه نرار    اجتماعی دربردارنده ایده-آموزان را نسبت به بافت تاریخی و فرهنگی دانش

ی علم به عنوان موضوعی با ارزش به تاطر ارزش ذاتی و درونی تود  رسد در این جریان، هدف اصلی از آموزش علوم، توسعه می

ن انگیز. بر این اساس، رویکردهای غالب آن نسبتاً هیجانی، تالو، و بازاندیشاانه  است: جستجو و کاوشی ضروری، جذاب و هیجا

هاا را   آموزان را تحریک کند تا حس تحسین درونی آن شود که هیجانات و تالقیت دانش ای طراحی می است و راهبردها به گونه

کنناد   عات تاریخی را در آموزش علوم تأیید مای نسبت به امر علمی برانگیزد. پژوهشگران بسیاری در آثار تود، بکارگیری موضو

، 35  الوسُان 4943، 31و کاولی  33  کِلاوفِر 2111، 32  ایاروین 2111، 34  دوساچِ  2111، 31و لِدِرم ن 49)به عنوان مثال: عبدالخالق

 (.4991، 34  م تیوز2112

تحلیلای )تغییار از    ( هم معتقد است که تأکید بار جریاان تااریخی از طریاق تغییاری در چاارچوب      281، ص 2111) 33هاکِت

هاا، بافات    ناماه  های علمی یا اکتشافات علمی به سمت مطالعات بیرونی که زندگی مطالعات درونی در مورد ترتیب و توالی نرریه

های  ی علم و دیدگاه داد( سرعت گرفت. در جریان تاریخی، تمایلی برای گنجاندن فلسفه اجتماعی و سایر آثار را مد نرر قرار می

NOS  2111کناد )هاکِات،    شاناحتی را فاراهم مای    ی معرفات  های پیچیاده  هایی که امکان بررسی پرسش دارد  دیدگاهوجود  

شاود  علام چگوناه کاار      شود  علام چگوناه تولیاد مای     (.  برای نمونه، دانش چگونه تولید می2113  پِدرِتی، 4989، 38جِنکینز

ها واکانش   دهد . چگونه نسبت به آن های علمی جهت می ه تالشکنند  و جامعه چطور ب کند  دانشمندان چگونه فعالیت می می

 دهد  نشان می

 

 جریان استدالل منطقی

متوجه شدند که تعام  و ارتباط تنگاتن  بین علم، فناوری، جامعه و محیط زیسات منباع    STSEدر اوای ، طرفداران آموزش 

تواند مناابع ارزشامندی    ها متوجه شدند این مسائ  می ه آناجتماعی است. در ادامه بود ک-برانگیز علمی بسیاری از مسائ  بح 

(، 4993  ساولومون،  4994، 84  گِدیس4992، 81و پِرایس 39  کِراس4991هِد،  باشد )به عنوان مثال: آیکِن STSEبرای آموزش 

ملاه درک  ی شاناتتی پیچیاده از ج   آماوزان در چنادین حیطاه    محور به شایستگی )توانمندی( داناش  های مسئله و این آموزش

 سازی نیاز دارد. های متعدد، تفکر انتقادی، و تصمیم دیدگاه
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هاای   تاوان باه بهتارین وجاه مسائله      پیرامون این موضو  صورت گرفت که چگونه می STSEبه این ترتیب، کارهای زیادی در 

ی یاک جریاان    دهنده های درسی علوم، هدایت و کنترل کرد. جریان استدالل منطقی نشان ( را در کالسSSIاجتماعی )-علمی

 فکری است که در پی رخ دادن چنین اتفاقی است.

اجتماعی را، مستق  از ساطح پیچیادگی آن،   -جریان استدالل منطقی بر یک اص  بنیادی بنا نهاده شده است: هر مسئله علمی

ایانه در ماورد عواقاب آن   گر ی در نرر گرفتن دانش در پس آن مسئله، و استدالل منطقی در یک حالت اثبات توان به واسطه می

 مسئله به طور موثر به کار گرفت.

SSLsآموزان در مورد  سازی دانش تمرکز در اینجا بر افزایش درک یا فرآیند تصمیم
هاا باه فکار کاردن      از طریق تشاویق آن  82

ر این جریان وجاود  های متعددی د است. الزم است توجه داشته باشیم که زیرجریان« کنند ها فکر می پیشه طور که دانش همان»

 دارد.

آماوزان    های داناش  کنند، تمرکز تود را بر روی پرورش شایستگی های دیگری که از طریق جریان استدالل منطقی کار می گروه

اناد )باه عناوان مثاال:      ها ماورد نیااز اسات، گذاشاته     در یک یا چند مهارت شناتتی پیچیده که در بح  کردن پیرامون مسئله

(. 2112، 91، نِمِات 89  زوه ر4993، 88  راتکالیف2111، 83، و سیمون84  اوسبورن، اِدوران2111، 85، و اوسبورن81، نیوتن83دِرایوِر

بااالیی   هاای رده  ی مهارت تواند به توسعه گری تولومین می کند که چگونه مدل استدالل ( توصیف می2111)94دِرایوِر و همکاران

 آموزان علوم بیانجامد. گری در دانش استدالل

آوری اطالعاات و   ای در جمع است. استفاده از تفکر منطقی به عنوان پایه STSEهای  ترین جریان ل منطقی یکی از قویاستدال

تار نیاز باه آن اشااره کاردیم، تحقیقاات و        های مدرن است. همانطور که پیش سازی، یک هنجار پذیرفته شده در جامعه تصمیم

ی آن در کاالس درس   ی ارائاه  هاایی از نحاوه   اند و مدل  بررسی کرده STSEر های بسیاری رویکرد استدالل منطقی را د فعالیت

رسد که استدالل منطقی یک مکم  طبیعی برای تفکر علمی اسات، چارا کاه هار دو از      اند. عالوه بر این، به نرر می فراهم کرده

 (.4954، 93اند )کَسیرِر ریشه گرفته 92ی روشنگری فلسفه

 

 جریان ارزش محور

کناد. نتاایج برتای از تحقیقاات      پشتیبانی می STSEای وجود دارد که از رویکرد ارزش محور در آموزش  مالحره ادبیات قاب 

( اسات  SSIاجتمااعی ) -های علمی ها، بخش طبیعی )وغیرقاب  تفکیک( مالحرات افراد در مورد مسئله دهد که ارزش نشان می

(.  همچناین برتای   2112و سایمونز،   98، آکِت93  زِیدلِر، واکِر2114، 94لی  سادلِر و دون2113ِ، 95و لِدِرم ن 91)به عنوان مثال: بِ 
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ای است که آموزش علوم )برای درسات نشاان    هاست  و این مشخصه دانشمندان معتقدند که علم، به تودی تود مملو از ارزش

  زِیادلِر و  2111  ساادلِر،  2113  رِیس، 2115  پِدرِتی، 4999، 99دادن ماهیت علم( باید تالش کند تا آن را بازتاب دهد )آلچین

، در STSEهای موجاود در آماوزش    (. عالوه بر این، برتی پژوهشگران حتی بر این نرر هستند که سایر جریان2113، 411کیفِر

 پردازند. های اتالقی نمی ، به میزان کافی به جنبهSSIحین آموزش 

ها، این تأل را پر کند. تمرکز اصلی بر  ماهیتی مملو از ارزش جریان ارزش محور در تالش است تا با برجسته کردن علم به عنوان

از طریاق در نرار گارفتن صاریح و روشان       SSIها در ماورد    های آن سازی آموزان و تصمیم روی باال بردن و ارتقای درک دانش

قاای شاهروندی و   رسد که در ایان جریاان، هادف کلای آماوزش علاوم، ارت       اتالو و استدالل اتالقی است. این طور به نرر می

شاوند، هویات اتالقای و عااطفی      هایی که در این جریان انجاام مای   ها است. فعالیت پذیری مدنی از طریق تبادل ایده مسئولیت

ها را تحریک و تهییج نمایند. به این ترتیاب، رویکردهاای    دهند تا رشد شناتتی و اتالقی آن آموزان را مورد هدف قرار می دانش

 ی و انتقادی هستند.غالب، اتالقی، منطق

 

 اجتماعی-جریان فرهنگی

داند. به گفته وی نیاز روشنی وجاود دارد کاه    (، وجود یک رویکرد جامعه شناتتی را در آموزش علوم ضروری می4991زیم ن )

بیرون با  دهند و از های اجتماعی، آموزش داده شوند  چیزهایی که از درون تود را سازمان می علوم و فناوری به عنوان برساتته

هاایی   های مستق  نیستند  بلکه به عناوان فعالیات   جامعه به صورت کالن در ارتباط هستند. در این نگاه، علوم و فناوری فعالیت

 شوند که با سیاست، اقتصاد و فرهن  درگیر هستند. شناتته می

شاود. اولای، بار     ما متمایز تقسایم مای  شناتتی، به دو جریان از نزدیک مرتبط ا رسد رویکرد جامعه ، به نرر میSTSEدر طیف 

اجتماعی علاوم و  -های سیاسی کند. جریان دیگر نیز به جنبه های اجتماعی و فرهنگی علوم و آموزش علوم تمرکز می روی جنبه

 گیرد. محور سازگار با محیط زیست و جامعه، مورد بررسی قرار می پردازد که به عنوان جریان عدالت آموزش علوم می

ترین انتقادهایی کاه باه آماوزش سانتی علاوم وارد اسات ایان باشاد کاه همچناان بخاش زیاادی از              کننده از نگرانشاید یکی 

، 412  کاوبرِن 2118، 414  کاارتِر 4993هِاد،   کند )آیکِان  های غیرغربی را با علم بیگانه می ها و فرهن  آموزان تصوصاً اقلیت دانش

دهد کاه علاوم طاوری آماوزش داده      این اتفاو به این دلی  رخ می رسد (. به نرر می4993  هودسون، 4995، 413  کوستا4998

هاای جاایگزین را    بینای  شود در حالی که همزمان جهاان  ی متوسط غربی برتری نسبی داده می های طبقه شود که به دیدگاه می

لاوم مادارس غربای باا     های فرهنگای زیربناای ع   های ارزش ی تفاوت ( این وضعیت را با مقایسه4993هِد ) کند. آیکِن تضعیف می

 دهد.  های فرهنگی زیربنای جوامع بومی مورد بررسی جزیی قرار می ارزش

هاای   کنیم. اولی کالس وجود دارد. در این جا به شرح دو مدل اکتفا می STSEفرهنگی -های مختلفی از آموزش اجتماعی مدل

اسات. در اینجاا، مفااهیم علمای غربای       411«یقای مادل تزر »غربی با جمعیت چندفرهنگی رایج است و بهترین تعبیر برای آن، 
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هاای باه دسات آماده از دیگار       ها و ایاده  دهد، اما اندیشه شود را تشکی  می ای از آنچه که آموزش داده می همچنان بخش عمده

 شوند. های دانش نیز به آن ضمیمه می سیستم

تر کردن علوم برای جمعیت بیشاتری   یافتنی ، پتانسی  آن در دستSTSEفرهنگی به آموزش -یکی از مزایای رویکرد اجتماعی

(. این رویکردها اگر به درستی طراحی و اجرا 4999هِد،  و آیکِن 415  جِگِد4993  هودسون، 4999آموزان است )کوستا،  از دانش

ده و از شاود را پررنا  کار    های دانش جایگزین مای  توانند به درستی برتوردهای غیرمنصفانه و نابرابری که با سیستم شوند، می

، 413  ساایگِ  2114، 414طاور کاه پژوهشاگرانی )کاوبِرن و الوینا       های غیرغربی جلوگیری نماید. همان فرسایش مداوم فرهن 

( اشاره دارند در حالی که علم و فناوری غربی ممکن است کلیدی برای باال بردن استانداردهای زندگی در سراسار جهاان   2112

 حفظ هویت اجتماعی و عاطفی ارزشمند بوده و باید محترم شمرده شوند.های سنتی دانش نیز برای  باشد، سیستم

 

 418محورِ سازگار با محیط زیست و جامعه- جریان عدالت

این گزاره در قلب جریان عدالت محور سازگار با محیط زیست و جامعه قرار دارد. جریانی که تمرکز آن صارفاً درک آثاار علام و    

 ها تأکید جدی دارد. گری و اقدام انسان ، بلکه بر نقد و ح  این مشکالت از طریق کنشفناوری بر روی جامعه و محیط نیست

ی کاافی در ماورد عواما      و همچنین آموزش سنتی علوم، به انادازه  STSEهای  طرفداران این جریان معتقدند که سایر جریان

ناد. همچناین ابزارهاای الزم را بارای اینکاه      ده آموزان آماوزش نمای   سیاسی و اقتصادی موثر بر علوم و آموزش علوم، به دانش

، 419باارتُن -  کااالبِرِس 2118گذارند )به عنوان مثال: بِنزِه،  ها نمی آموزان بتوانند فعاالنه جامعه را تغییر دهند در اتتیار آن  دانش

a2113 ،اماا ماوج   2141، 444  تیپینز و همکااران 2112، 441  روث و دیسایتِلز2111بارتُن، -  روث و کاالبِرِس4991  جِنکینز .)

  2112، 441  هااارت2112، 443  گاااوگ2112، 442محیطاای )بااه عنااوان مثااال: دیلااون هااای زیساات جدیااد عالقااه بااه آمااوزش

( توانست به شکوفایی این جریان کمک کند. چرا 2115، 449  سایوِه2111، 448، و فاوکِت443، بِ 444  راسِ 2113، 445لین  جیک

هاای   ی ایاده  دهناده  کردند، بازتااب  عدالت سازگار با محیط زیست پشتیبانی میهای فلسفی و آموزشی که از  که بسیاری از ایده

 فلسفی و آموزشی زیربنایی عدالت اجتماعی بودند.

ها انگیزه ایجااد کناد تاا در     آموزان را برانگیزد و در آن جویی دانش های کالسی طوری طراحی می شوند که حس عدالت فعالیت

هاای مختلفای    رساد راه  های دیگر، به نرار مای   ها را ح  نمایند. مشابه جریان ر کرده و آنمنتقدانه فک STSEهای  مورد مسئله

 برای عملی کردن این جریان در کالس درس وجود دارد.
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آماوزان بارای یاادگیری     محور سازگار با محیط زیست و جامعه، پتانسی  آن را در تهییج داناش  یکی از نقاط قوت جریان عدالت

آماوزان را   ها، تالقیت و ابعااد شاناتتیِ داناش    گونه فعالیت دادن ارتباط آن با رفاه عمومی جامعه است. اینعلوم از طریق نشان 

 (.2112کند )کِراس و پِرایس،  درگیر می

 

 روش پژوهش

 تجزیه توصیف، ثبت، شام  و میکند توصیف هست راکه آنچه توصیفی تحقیق .است کاربردی نو  از توصیفی تحقیق این روش

جدیدالتالیف ریاضای پایاه ساوم     درسی کتاب محتوای بررسی برای حاضر، پژوهش در .موجودمیباشد شرایط تغییر و ی تحل و

از درصد بعنوان شاتص اصلی اساتفاده  « STSE»پرسشها وتصاویر( ومیزان توجه به جریانهای شش گانه در آموزش  )جمالت،

 شده است . 

 

 پژوهش نمونه و جامعه

 451 با 4111-4114تحصیلی  سال جدیدالتالیف ریاضی پایه سوم در درسی کتاب کتاب محتوای حقیق،ت این آماری جامعه -

 شام  هشت فص  میباشد. صفحه،

جدیادالتالیف ریاضای پایاه ساوم      درسی محتوای کتاب ک  دیگر عبارت به .ک  کتاب درسی است نمونه حجم پژوهش این در

که میزان توجه  باشد پرسش ها و تصاویر ونمودارها می،جمالت تحلی  شام  یواحدها .است گرفته قرار بررسی و تحلی  مورد

محاور   عادالت -تاریخی-اجتماعی-فرهنگی-محور ارزش-استدالل منطقی-کاربرد/طراحی« : STSE»های آموزش  به انوا  جریان

 سازگار با محیط زیست و جامعه مورد نرر بوده است.

فرمهاا توزیاع گردیاد و دبیاران در     « STSE»اضی  وآشنایی با جریانهای آموزش معلّم ری 31درمرحله بعد ضمن آموزش بیش 

 گروههای سه نفره نسبت به تکمی  فرمها اقدام نمودند و درنهایت فرمها جمعبندی کلی انجام گرفت

 

 پژوهش ابزار

 ابزار اعتبار میباشد.« STSE»انوا  جریان های آموزش  ساتتار مدل اساس بر ساتته محقق ارزیابی  فرم تحقیق این ابزارهای

 و نرارات  از تحقیاق  ابازار  صوری( )روایی یابی منروراعتبار پژوهش به دراین محقق یعنی مشخص شد صوری روایی طریق از

انسانی دانشگاه آزاد علی آباد کتول استان گلساتان   علوم دانشکده اساتید و تربیت و تعلیم ومتخصصان صاحبنرران دیدگاههای

 .شد روانشناسی( استفاده رشته استاد نفر 4و  درسی ریزی برنامه شتهر استاد نفر 4)

دوره   رشته ریاضای  سابقه با معلمین از پنج نفر نررات پژوهش از ابزار صوری روایی آوردن دست به منرور به محقق همچنین

 هولساتی  پایاایی  فرماول  از پایاایی  تعیین جهت .است نموده استفاده ارشد وکارشناسی کارشناسی تحصیلی مدرک ابتدایی با

 باه  جدیدالتالیف ریاضی پایه ساوم را  درسی کتاب صفحه از 5 اول محقق، عملیاتی مرحله در منرور بدین .است استفاده شده

 بارای   STSE»اناوا  جریاان هاای آماوزش      راطباق سااتتار   عملیااتی  مفاهیم و نموده انتخاب تصادفی گیری نمونه صورت

 نتاایج  و نررات که شد تواسته گذاران کد از و رسیدند تعاریف و تحلی  مفاهیم در شدن یکپارچه به و داده توضیح کدگذاران

 را هاا  مقولاه  یاک از  هر جدول آمده، دست به داده های از استفاده با محقق بعد و دهند قرار محقق دراتتیار را آمده دست به

 آمد. دست به درصد 81 گذاران کد بین توافق بضری و گردیده محاسبه گذاران کد بین توافق درصد و نموده تعیین
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 یافته های پژوهشی

پس از جمعبندی نهایی داده ها تالش شد هر جریان آموزشی در ک  کتاب ریاضای پایاه ساوم بطاور جداگاناه در ساه بخاش        

 جمالت،پرسش وتصاویر مورد بررسی قرار گیرد که یافته ها به شرح زیر می باشد:

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»آموزش «  کاربرد و طراحی»میزان توجه به جریان  درصد -4

 فصل

 

 STSEجریان های شش گانه 

ول
ا

وم 
 د

وم
 س

رم
ها

 چ

جم
پن

 

شم
 ش

تم
هف

 

تم
ش

 ه

33/21 84/41 جمله کاربرد/طراحی  13/21  55/5  25/9  4/44  25/9  55/5  

پرسش   41/42 33/41  93/41  48/45  35/42  41/42  34/9  45/43  

تصویرونمودار  

 و.....

31/43 28/5  15/44  41/45  11/23  45/8  93/3  24/3  

 (4جدول شماره )

 13/21درصد و فص  سوم کتاب بیشترین مقادار باا    55/5در بخش جمالت فص  چهارم و فص  هشتم کتاب کمترین مقدار با 

درصد وفص  چهارم بیشاترین مقادار    34/9درصد را به تود اتتصاص داده است در تعداد پرسش فص  هفتم کمترین مقدار با 

درصد و بیشترین حد را با  28/5درصد را شام  شده است.در تصاویر ونمودارهای کتاب نیز فص  دوم کمترین حد با   48/45با 

 درصد فص  پنجم در بر داشته است.  11/23

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»آموزش «  تاریخی» میزان توجه به جریان درصد -2

 فصل

 

 STSEجریان های شش گانه 

ول
 ا

وم
 د

وم
 س

رم
ها

 چ

جم
پن

 

شم
 ش

تم
هف

 

تم
ش

 ه

 1 28/39 41/3 34/41 34/41 41/3 41/3 8/43 جمله تاریخی

پرسش   1 51 1 1 1 51 1 1 

تصویرونمودار و.....   32 44 1 1 8 44 44 1 

(2جدول شماره )  

درصد را به تود  28/39فص  هفتم کتاب بیشترین مقدار با  در بخش جمالت فص  هشتم کتاب کمترین مقدار با صفر درصد و

هفتم و هشتم کمترین مقدار با صفر درصاد وفصا  دوم و    ،سوم،چهارم،پنجم،اتتصاص داده است در تعداد پرسش فصلهای اول

شاتم  درصد را شام  شده است.در تصاویر ونمودارهای کتااب نیاز فصا  هاای ساوم و چهاارم و ه       51ششم بیشترین مقدار با 

 درصد فص  اول در بر داشته است.  32درصد و بیشترین حد را با  1کمترین حد با 
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 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»آموزش «  استدالل منطقی» میزان توجه به جریان درصد -3

 فصل

 

 STSEجریان های شش گانه 

ول
 ا

وم
 د

وم
 س

رم
ها

 چ

جم
پن

 

شم
 ش

تم
هف

 

تم
ش

 ه

استدالل 

 منطقی

 5 5/43 41 41 5 31 5/43 5 جمله

پرسش   11/41 22/4 44/8 41/14 52/41 82/3 43/3 11/42 

تصویرونمودار  

 و.....

42/4 24/1 4/48 3/33 43/48 12/5 14/3 43/9 

(3جدول شماره )  

 31درصد و فص  ساوم کتااب بیشاترین مقادار باا       5در بخش جمالت فص  های اول، چهارم و هشتم کتاب کمترین مقدار با 

درصد وفص  هشتم بیشترین مقدار با  82/3تود اتتصاص داده است در تعداد پرسش فص  ششم کمترین مقدار با  درصد را به

درصد و بیشترین حد را باا   14/3درصد را شام  شده است.در تصاویر ونمودارهای کتاب نیز فص  هفتم کمترین حد با   11/42

 درصد فص  چهارم در بر داشته است.  3/33

 

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»آموزش «  ارزش محور» ن توجه به جریانمیزا درصد -1

 فصل

 

 STSEجریان های شش گانه 

ول
 ا

وم
 د

وم
 س

رم
ها

 چ

جم
پن

 

شم
 ش

تم
هف

 

تم
ش

 ه

 34/1 19/38 53/28 1 28/41 34/1 52/9 1 جمله ارزش محور

پرسش   1 44/44 44/44 1 1 3/83 1 1 

تصویرونمودار و.....   42/3 25/34 25/4 1 1 53/1 1 25/4 

(1جدول شماره )  

درصد را  19/38در بخش جمالت فصلهای اول وپنجم کتاب کمترین مقدار با صفر درصد و فص  هفتم کتاب بیشترین مقدار با 

چهارم،پنجم،هفتم و هشتم کمترین مقدار با صفر درصد وفص  ششم ،به تود اتتصاص داده است در تعداد پرسش فصلهای اوّل

درصد را شام  شده است.در تصاویر ونمودارهای کتاب نیز فصلهای چهارم،پنجم،هفتم کمترین حاد باا     3/83ار با بیشترین مقد

 درصد فص  دوم در بر داشته است.  25/34صفر درصد و بیشترین حد را با 
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 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»آموزش «  اجتماعی–فرهنگی » میزان توجه به جریان درصد -5

 فصل

 

 STSEن های شش گانه جریا

ول
 ا

وم
 د

وم
 س

رم
ها

 چ

جم
پن

 

شم
 ش

تم
هف

 

تم
ش

 ه

-فرهنگی

 اجتماعی

 33/43 44/4 11 44/4 21 1 21 1 جمله

پرسش   1 38/45 1 14/23 49/3 14/38 1 38/45 

تصویرونمودار  

 و.....

25/4 35/48 1 5/42 25/4 5/33 1 35/48 

 (5جدول شماره )

درصد را باه   11اب کمترین مقدار با صفر درصد و فص  ششم کتاب بیشترین مقدار با  در بخش جمالت فصلهای اول و سوم کت

سوم و هفتم کمترین مقدار با صفر درصد وفص  ششم بیشاترین مقادار   ،تود اتتصاص داده است در تعداد پرسش فصلهای اول

کمترین حد با صفر درصد و بیشترین درصد را شام  شده است.در تصاویر ونمودارهای کتاب نیز فصلهای سوم وهفتم  14/38با 

 درصد فص  ششم در بر داشته است.  5/33حد را با 

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»آموزش «  عدالت محور سازگار با محیط زیست وجامعه» میزان توجه به جریان درصد -4

 فصل

 

 STSEجریان های شش گانه 

ول
ا

وم 
د

وم 
س

رم 
ها

چ
 

جم
پن

شم 
ش

تم 
هف

تم 
ش

ه
 

ر سازگار عدالت محو

با محیط زیست و 

 جامعه

 1 1 411 1 4 1 1 1 جمله

 1 22/2 1 1/11 1 3/33 1 1 پرسش 

 

تصویرونمودار 

 و.....

1 1 13/23 1 14/38 13/23 38/45 1 

(4جدول شماره )  

ین سوم،پنجم،هفتم و هشتم کتاب کمترین مقدار با صفر درصد و فص  ششام کتااب بیشاتر   ،در بخش جمالت فصلهای اول،دوم

درصد را به تود اتتصاص داده است در تعداد پرسش فصلهای اول،دوم،چهارم،ششم،هشتم کمترین مقدار با صفر  411مقدار با 

درصد را شام  شده اسات.در تصااویر ونمودارهاای کتااب نیاز فصالهای اول، دوم،         1/11درصد وفص  پنجم بیشترین مقدار با 

 درصد فص  پنجم در بر داشته است.  14/38ترین حد را با چهارم، هشتم کمترین حد با صفر درصد و بیش
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 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»میزان توجه به مجمو   انوا  جریانها آموزش  درصد -3

 فصل

 

 STSEجریان های شش گانه 

ول
ا

وم 
د

وم 
س

رم 
ها

چ
 

جم
پن

 

شم
ش

تم 
هف

تم 
ش

ه
 

شش  جمع کل

 جریان آموزش

 5 21 3/45 4/8 8/8 5/43 4/45 1/9 جمله

 4/42 52/8 9/41 3/42 4/22 1/41 4/42 9/41 پرسش 

تصویرونمودار  

 و.....

41 9/4 1/42 2/48 9/22 2/44 4/4 8/3 

(3جدول شماره )  

درصد را باه تاود اتتصااص     21درصد و فص  هفتم کتاب بیشترین مقدار با  5در بخش جمالت هفتم کتاب کمترین مقدار با 

درصد را شاام    4/22درصد و فص  چهارم بیشترین مقدار با  52/8فتم کمترین مقدار با داده است. در بخش پرسش ها فص  ه

درصد فص   2/48درصد و بیشترین حد را با  4/4شده است. در بخش تصاویر و نمودارهای کتاب نیز فص  هفتم کمترین حد با 

 چهارم دربرداشته است. 

 

 درکتاب ریاضی پایه سوم« STSE»آموزش  میزان عدم توجه به مجمو   انوا  جریانها در درصد-8

 فصل

 

 STSEجریان های شش گانه 

ول
ا

وم 
د

وم 
س

رم 
ها

چ
 

جم
پن

شم 
ش

تم 
هف

تم 
ش

ه
 

در جریانهای شش 

 گانه نمی باشد

 1 1 1 1 1 1 1 1 جمله

 1 1 11 21 1 21 21 1 پرسش 

 

تصویرونمودار 

 و.....

1 1 1 1 1 1 1 1 

(8جدول شماره )  

درصد از پرسش ها با هیچ جریاان آماوزش در ارتبااط نباوده      21های دوم و سوم و چهارم و ششم در بخش پرسش ها درفص  

 است. 

 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 4141-4134، صفحات 4114 بهار ،4 شماره ،8 دوره

4123 

 

 تجزیه وتحلیل داده ها  

را « STSE»در بح  تجزیه وتحلی  داده ها بر آن آمدیم تا با پاسخ به سواالت پژوهش میازان توجاه باه جریانهاا در آماوزش      

 تعیین کنیم  

 درکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»آموزش «  کاربرد و طراحی»میزان توجه به جریان  -4

هشتم و دوم کمترین درصد انطباو با کاربرد وطراحی را دارد  ،تصاویر در  فصلهای چهارم،( در سه بخش جمالت4طبق جدول )

 باشندکه با توجه کاربردی بودن درس ریاضی انترار می رود این فصلها در این جریان آموزشی قویتر 

 د رکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»آموزش «  تاریخی» میزان توجه به جریان -2

( در بح  جریان تاریخی با توجه به درصدهای بدست آمده وسطح پاایین ایان درصادها کاه در اکثار      2براساس جدول شماره )

تاریخی تیلی ضعیف پرداتتاه شاده اسات وباا      نشان دهنده آن است که در این کتاب به  موضوعات،فصلها به ویژه درصد صفر

 در کتاب مذکور توجه بیشتری شود ،توجه به اهمیت توجه به گذشته تاریخی دانشمندان ومشاهیرریاضی ایران وتا حدی جهان

 درکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»آموزش «  استدالل منطقی» میزان توجه به جریان -3

( به غیر از دو الی سه مورد در بقیه موارد توجه تاصی به اساتدالل منطقای در   3ر جدول شماره )براساس اطالعات داده شده د

 این کتاب شده است که با توجه به ماهیت وذات کتابهای ریاضی این مهم انترار می رفت.

 درکتاب ریاضی پایه سوم چقدر است « STSE»آموزش «  ارزش محور» میزان توجه به جریان -1

( جریان ارزش محور در این کتاب توجه کمتری شده است گرچه موضاوعات ریاضای معماوال باه بحثهاای      1اره )در جدول شم

 ارزشی کمتر توجه دارند ولی درصدهای کسب شده در این جریان آموزشی تیلی کمتر ازحد انترار می باشد.

 سوم چقدر است  درکتاب ریاضی پایه« STSE»آموزش «  اجتماعی–فرهنگی » میزان توجه به جریان -5

اجتماعی  بیشاتر از جریانهاای آموزشای تااریخی و     –( با توجه به اینکه کتاب درسی به بح  های فرهنگی 5اما جدول شماره )

ارزش محورتاکید دارد اما این مقدار توجه در بخشی از  فصلها در حد صفر درصد مای باشادکه نیازمناد توجاه بیشاتر ماولفین       

 کتاب می باشد .

درکتاب ریاضی پایه ساوم چقادر   « STSE»آموزش «  عدالت محور سازگار با محیط زیست وجامعه» وجه به جریانمیزان ت -4

 است 

( موضوعات محیط زیستی و جامعه در وضعیت  نامطلوبی قرار دارد که باتوجه به اهمیت بحثهای عادالت  4طبق جدول شماره )

 ن امر توجه ویژه به این جریان آموزشی داشته باشند.می طلبد که مسئولی ،محور سازگار با محیط زیست وجامعه

 

 نتیجه گیری وپیشنهادات

( که نگاهی کلی به ک  شش جریان آموزشی دارد به روشنی میتوان دریافت که فص  هاای ساوم و چهاارم    3در جدول شماره )

به جریانات شش گانه داشته اند که  توجه نسبتا توبی به این رویکرد داشته اند ولی در فصلهای پنجم و هشتم کمترین توجه را

 میتوان این امر را علتی بر برنامه ریزی مولفین دفتر تالیف در اصالح ساتتار و رویکرد کتاب ریاضی پایه سوم دانست

( در فصلهای دوم، سوم، چهاارم و ششام جماالت وپرسشاهایی وجاود داردکاه در هیچکادام از ایان         8اما طبق جدول شماره )

 نمی گنجند!جریانات آموزشی 
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دهد. آماوزش   ای از سیاست، تاریخ، اتالو و فلسفه قرار می ، علوم پایه را در بافت غنی و پیچیدهSTSEدر سطح کالن، آموزش 

STSE کناد کاه در    شناسد، فرصتی را فاراهم مای   های درس را به رسمیت می آموزان و کالس در حالی که تنو  نیازهای دانش

 پایه را تجزیه و تحلی  کرد و آموتت.تری بتوان علوم  بستر گسترده

STSEآورد. هایش، ارتباط با دنیای واقعی، معناداری و انگیزه و عالقه را به کالس علوم پایه می ها و جریان ی شک  ، در همه 

. در ی درسی مدرسه را به عنوان دانش بی طرف در نرر بگیاریم  لوحانه است که برنامه ساده( »... 12، ص2111) 421به گفته اپ 

های  ی قدرت و درگیری میان طبقه شود، محصول روابط پیچیده حالی که آنچه به عنوان دانش مشرو  )در مدارس( شناتته می

هاای   تا به حال در مورد اثار فشاارهای سیاسای بار روی برناماه     « های مختلف نژادی، جنسیتی و مذهبی است. اجتماعی و گروه

(.در کشور ما نیز باید با تطبیق ایان جریانهاای آموزشای و باومی     b2141ت )بِنزِه، درسی علوم کارهای محدودی انجام شده اس

 سازی آن با مکتب غنی اسالم در جهت ارتقاء سطح بینش وحکمت دانش آموزان همت گمارد. 

که به مربیان  ها برای دیگران به عنوان یک ابزار آموزشی عم  کند  روشی طور که قبالً گفته شد، امیدواریم که این جریان همان

بندی هام بارای معلماان و     ای، این طبقه ی حرفه را بهتر درک کنند. از منرر توسعه STSEی  ی پیچیده کند تا حوزه کمک می

کارهاا،   کار، و هم برای معلمان وپژوهشگران باسابقه و باتجربه، کاربردی و مفیاد اسات. بارای کاارآموزان و تاازه      پژوهشگران تازه

تار و   تواند بستری بسازد که اکتشافات عمیق ترها نیز، می باشد. برای با تجربه STSEروعی برای درک مفهوم ی ش تواند نقطه می

شناسای، باه درک نراری     در درون آنها شک  بگیرد. در نهایت امیادواریم کاه ایان ناو      STSEهای انتقادی از  تجزیه و تحلی 

 کمک کند. STSEی آموزش   در زمینه هایشان ها و تالش ی افراد جامعه کشورمان و انتخاب همه
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