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  چکیده

 پیمایشی وروش پژوهش از نوع محور بودن تدریس معلمان ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پژوهش

کالس نمونه شامل یک صد بود.  1394- 95، شامل کلیه مدارس ابتدایی دوره دوم شهر نیشابور در سال تحصیلی جامعه آماري

نامه میزان استفاده از رویکرد پژوهشی در تدریس پرسش ها با استفاده ازداده تصادفی ساده انتخاب شدند.بود که به روش 

در سطح متوسط است.  محور در تدریساستفاده معلمان ابتدایی از رویکرد پژوهش که میزانها نشان داد یافته آوري شدند.جمع

هاي گروهی در سطح باال، در فعالیتو نحوه پرسیدن سؤال هاي محوري در زیرمقیاسهمچنین میزان استفاده از رویکرد پژوهش

تدریس در مکان  یف، نحوه انجام ارزشیابی ونوع تکال، هاانجام آزمایشهاي نحوه آغاز تدریس، پاسخدهی به مسائل، زیرمقیاس

  سطح متوسط و در زیرمقیاس چیدمان کالس در سطح ضعیف است.

  ابتدایی.تدریس،   محوري،واژگان کلیدي: پژوهش
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  مقدمه

با  ترین عوامل براي نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشورها بوده است. متناسبیکی از اساسیاز دیرباز تا کنون پژوهش 

گر و نوآور قرار هاي اصلی خود را تربیت نسل پژوهشهاي آموزش و پرورش در سطح جهان یکی از آرمانسازمان، این هدف

ترین روش آموزشی، . پژوهش در پیوند عمیق با آموزش و پرورش بوده و به عنوان مهم)2009، 3و پونی 2، کاشیا1اند (فراريداده

اندرکاران اصلی نظام آموزش و یادگیري را به دنبال دارد. معلمان به عنوان کارگزاران و دست پویایی و تعمیق فرایند یاددهی ـ

براي حضور مؤثر در زمینه تدریس باید در چندین بعد با پژوهش مرتبط شوند. در یکی از این ابعاد معلم به عنوان ، پرورش

ب فرایند یاددهی ـ یادگیري، تدریس خود را در جهت دهی مناسایفاي نقش کرده و با سازمان ،مدرس پژوهش به فراگیران

  ).1392برد (ساکی، گر پیش میآموزان پژوهشتربیت دانش

هاي اخیر متخصصان تعلیم و تربیت، یکی از شرایط الزم براي رشد و توسعه کشور را ارج نهادن به عناصر طی سال

گرایی به چهارم توسعه، تغییر رویکرد نظام آموزشی از حافظهچه در برنامه اند؛ چنانمحور در برنامه درسی دانستهپژوهش

محوري مدنظر قرار گرفته و در مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش، لزوم توجه به برنامه درسی متناسب با رویکرد پژوهش

  ).1390هدفی اساسی بیان شده است (صمدي و مهماندوست قمصري، به عنوان آموز پژوهنده دانش

 5گراییکه امروزه گسترش استفاده از آن به عنوان یک ضرورت مطرح است؛ در نظریه سازنده 4محورژوهشرویکرد پ

آموزان براي ساخت معنا و تثبیت فهم و اي پویا از تحقیق به وجود آید تا دانشجامعهریشه دارد. هدف این رویکرد آن است که 

محور هدف در رویکرد پژوهش). 2010، 6احساس مسئولیت کنند (وونادراك، از طریق مشارکت فعاالنه در فرآیند تحقیق 

ها براي حل مسائل است (جهانی، هاي خالق و استفاده از آناساسی آموزش، فراخوانی انسان و جامعه براي کسب مهارت

1387.(  
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هاي موقعیتفعال و فرایندمحور تدریس است که بر مبناي سؤاالت چالشی و  رویکردهايمحور از رویکرد پژوهش

شود و ). در این رویکرد موضوعات درسی به صورت یک موقعیت مبهم یا مسأله مطرح می1392مبهم بنا شده است (الدوسی، 

محور، رویکرد پژوهش). 1392هاي مسأله هستند (صادقی بجد و احمدي درمیان، حلآموزان به دنبال کشف مفاهیم و راهدانش

، ماملوك 1ها از ماهیت علم دارد (تایتلبمآموزان و ادراك مفهومی و درك آنیري معنادار دانشظرفیت باالیی براي افزایش یادگ

شود تا محور باعث می دهد که استفاده از رویکرد پژوهشها نشان می). نتایج پژوهش2008، 4استینو هاف 3، کارملی2نامان

هاي پژوهشی، رضایت تر در فعالیتصرف زمان بیش آموزان به کارآمدي شخصی باالتري دست یافته و ضمن تالش ودانش

  ).1392آذر، ؛ اسدیان و حبیبی1391تري از درس داشته باشند (هاشمی، بیش

که در این میان  ،محوري به عوامل مختلفی وابسته است دستیابی به فرایند یاددهی ـ یادگیري با رویکرد پژوهش

) بر اهمیت نقش معلمان در ایجاد و تقویت شرایط کالسی 2000( 5نقش اساسی بر عهده معلمان است. انجمن ملی تحقیقات

  کند، تأکید دارد.پژوهش فراهم میهایی را براي یادگیري از طریق تحقیق و که فرصت

هایی را براي معلمان به دنبال داشته ، چالشمحور اجراي مؤثر تدریس با رویکرد پژوهشدهد ها نشان میپژوهش

). ماهیت چالش برانگیز و طوالنی تحقیق به سطح باالیی از انگیزه احتیاج دارد. 2007، 7استین و کالف، هاف6است (لونتا

دقت باال و آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج، مستلزم داشتن آموزان در فرایند پژوهشی از قبیل جمعمشارکت دانش

تحقیقات هاي به وجود آمده هستند. باشد. مدیریت کالس درس و تهیه کردن منابع الزم، از دیگر چالشدانش قبلی مناسب می

-معلمان به خوبی براي تدریس پژوهشمحور براي معلمان سخت است و بسیاري از دهد که اجراي تدریس پژوهششان مین

هاي  کند که با وجود تالش ) در پژوهش خود تصریح می2015گوتیرز ( ).2005محور آماده نیستند (مگنوسن و پالینکسار، 

اي معلمان و اصالحات برنامه درسی و با اثبات مزایاي فراوان رویکرد پژوهشی، هنوز  هاي حرفه جدي در توسعه مهارت

                                                           
1 Taitelbaum 
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محور بودن تدریس از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پژوهش هایی در اجراي مؤثر این رویکرد وجود دارد. شکاف

  معلمان ابتدایی انجام شد.

  روش

هاي چهارم تا ششم مدارس ابتدایی شهر پایههاي تمامی کالسجامعه آماري پژوهش را . پیمایشی بودروش پژوهش از نوع 

فهرست کلیه مدارس  ،اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابوربا استعالم از  .تشکیل داد 1394-95در سال تحصیلی نیشابور 

پژوهشگر قرار جم و ششم در اختیار هاي چهارم، پندر پایه کالس 462مدرسه دخترانه و پسرانه با  77ابتدایی شهر، شامل 

شده خواسته شد تا انتخابهاي کالساز معلمان . به روش تصادفی ساده انتخاب شدکالس  100تعداد ها که از میان آن، گرفت

 زماننامه معرفی نمایند. پس از هماهنگی با معلم در گویی به سؤاالت پرسشآموزان برتر کالس را جهت پاسخیکی از دانش

  آموزان پرسیده شد.نامه توسط پژوهشگر از دانشسؤاالت پرسشکالسی، میانتفریح 

  هاآوري دادهابزار جمع

محور در  جهت سنجش میزان استفاده از رویکرد پژوهش: رویکرد پژوهشی در تدریسنامه میزان استفاده از پرسش

هایی که در زمینه رویکرد نامهها، مقاالت و پایان. به این منظور کلیه کتابشدساخته استفاده نامه محققتدریس، از پرسش

) 1هاي التین نامهاستخراج مفاهیم از پرسشها استخراج شد. همچنین جهت محور بودند، بررسی و مفاهیم کلیدي آن پژوهش

) عملکرد معلم در آموزش علوم 3، 2آموز از تجربه پژوهشی در کالس درس علومادراك معلم و دانش) 2، 1معلم علوم پژوهشی

و نسخه  5تدریس علوم به عنوان پژوهش) 5، 4) باورهاي مربوط به پژوهش، تدریس و یادگیري4، 3پژوهشی در کالس درس

مفاهیم ) در معلمان ابتدایی شهر سنندج اعتباریابی شد، استفاده گردید. 1394که توسط شیربگی، رضایی و زندي ( سی آنفار

پس از  متخصصان ارسال گردید.تأیید نهایی براي  فهرستپژهشگر مرور و اصالح شد و  توسطدر چندین مرحله  شدهاستخراج

                                                           
1 Inquiry science teacher questionnaire (ISTQ) 
2 Teacher & student perceptions of inquiry experiences in science classrooms 
3 An instrument to determine science teachers’ implementation of inquiry based science education in their 
classrooms 
4 Comprehensive beliefs about inquiry and teaching and learning experiences Instrument (CBAITLEI) 
5 Teaching science as inquiry instrument (TSI) 



 
نامه مطرح شد. پس از تأیید در پرسشگویه  97، در قالب واقع شدتأیید مورد مفاهیم کلیدي که از سوي متخصصان  آن تمامی

روایی محتوایی توسط متخصصان مربوطه، اجراي مقدماتی با هدف دستیابی به پایایی مقدماتی از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ 

گیري در دسترس انتخاب شدند، اجرا مونهآموزان شهر نیشابور که با روش ن نفر از دانش 30و شناسایی سؤاالت مبهم، بر روي 

محور بودن تدریس معلم خود را تعیین کردند. در این مرحله  آموزان هر کالس میزان پژوهش گردید؛ بدین منظور که دانش

سؤال که همبستگی منفی با کل مقیاس داشتند، مقدار پایایی در اجراي نهایی  5پس از حذف به دست آمد.  89/0 مقدار پایایی

گویه، نحوه  13نامه نحوه آغاز تدریس معلم با در این پرسش به دست آمد. 97/0ز طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ا

نحوه  ،گویه 15نوع تکالیف با  ،گویه 4نحوه پرسیدن سؤال با  ،گویه 8ها با نحوه انجام آزمایش ،گویه 20پاسخدهی به مسائل با 

گویه سنجیده شده  5گویه و چیدمان کالس با  8هاي گروهی با فعالیت ،گویه 8یس با مکان تدر ،گویه 9انجام ارزشیابی با 

دهنده استفاده معلم از رویکرد شود و براي هر پاسخ که نشانپاسخگویی به هر سؤال با عبارت بله یا خیر انجام می است.

  باشد.می 72بنابراین محدوده نمرات از صفر تا  ؛گیردپژوهشی در تدریس باشد، یک امتیاز تعلق می

  هایافته

نامه هاي پرسشترین نمره براي گویهترین و بیشهاي تحقیق در سطح آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمداده

  محاسبه شد، که نتایج آن در جدول ذیل آمده است:

  هاي آنمؤلفههاي توصیفی تدریس پژوهشی و ) شاخص1جدول 

انحراف   میانگین  

  استاندارد

محدوده 

 نمره

ترین کم

  نمره

ترین بیش

  نمره

  10  1  0- 13  80/1  69/4  هاي مبهم در آغاز تدریسمیزان استفاده از موقعیت

  18  3  0- 20  00/3  22/13  میزان ارجاع فراگیران به استفاده از منابع مختلف در پاسخدهی به مسائل

  8  1  0-8  58/1  29/5  آزمایش در فرایند تدریسمیزان استفاده از 

  4  0  0-4  93/0  96/2  میزان استفاده از سؤاالت چالشی و تشویق به سؤال کردن

  10  0  0- 15  53/2  58/5  میزان استفاده از تکالیف متنوع و متناسب با فراگیران



 
  8  1  0-9  72/1  01/4  هاي متنوع ارزشیابیمیزان استفاده از شیوه

  8  0  0-8  37/2  96/3  هاي مختلف براي تدریساستفاده از مکانمیزان 

  8  3  0-8  45/1  60/5  هاي گروهی در فرایند تدریسمیزان استفاده از فعالیت

  5  0  0-5  43/1  35/1  هاي مختلف کالسیمیزان استفاده از چیدمان

  58  16  0- 92  92/7  08/48  کل
  

  گیرينتیجه

هاي تدریس است و محور کردن روش ریزان و مدیران تعلیم و تربیت، پژوهشاساسی برنامههاي بسیار امروزه یکی از رسالت

، کلمنتزشوند تا پژوهش را بخشی از برنامه درسی روزانه خود در هر سطحی از پایه تحصیلی قرار دهند (معلمان تشویق می

- آموز باعث پیشرفت او میکارهاي ذهنی دانش معلمان در رویکرد پژوهشی با تغییر روند تدریس خود بر اساس ساز و. )2007

) نشان داد معلمانی 1392نتایج پژوهش اسدیان و حبیبی آذر ( ).1395 شوند (احسانی تیلمی، زارعی کیاسري و سید حسینی،

- آموزشکنند نسبت به معلمانی که از برنامه درسی علوم به شیوه محور استفاده میکه از برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش

- مندي دانشها و رضایتها، نگرشها، مهارتتري برخوردار هستند و میزان دانستنیکنند، از اثربخشی بیشمحور استفاده می

   تر است.ها بیشآموزان آن

مختلفی وابسته است که در این میان نقش  عواملمحوري به  ژوهشپدستیابی به فرایند یاددهی ـ یادگیري با رویکرد 

هاي رویکرد ) در پژوهش خود نشان دادند بین مؤلفه1393الیاسی، بهرامی کرچی و ضیایی (عهده معلمان است. اساسی بر 

آوري، تشریک مساعی و یادگیري مشارکتی در محور شامل حل مسأله، تفکر انتقادي، تفکر خالق، کنجکاوي، تابپژوهش

) نیز در 1393ري وجود ندارد. کریمی، امیدیان و کریمی (آوري تفاوت معنادامدارس عادي و هوشمند به جز در مؤلفه تاب

محور پرداختند و به این نتیجه پژوهش خود به تحلیل محتواي کتاب درسی علوم پایه ششم ابتدایی بر اساس رویکرد پژوهش

  توجهی شده است.ها و اصول آن کمدست یافتند که در این کتاب نسبت به پژوهش، مهارت

- پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پژوهش، محورپژوهشسته معلمان در تحقق نظام آموزشی با توجه به نقش برج

محور در میانگین استفاده معلمان ابتدایی از رویکرد پژوهشتایج نشان داد انجام شد. ن محور بودن تدریس معلمان ابتدایی



 
است که هایی چالش ،استفاده از رویکرد پژوهشی شودتواند مانع یکی از دالیلی که میمتوسط است. و در سطح  08/48تدریس 

 ،)2005ن و پالینکسار، مدیریت کالس درس و تهیه کردن منابع الزم (مگنوس. ممکن است به دنبال داشته باشداین رویکرد 

ها و زمان مفاهیم علمی در کنار آموزش مهارتهمآموزش ، )2015مدت زمان صرف شده در رویکرد پژوهشی (گوتیرز، 

-آموزي و نیاز به زمان جهت سازگاري دانشهاي دانشفرایندهاي مورد نیاز تحقیق و طراحی، عدم هماهنگی مناسب میان گروه

شوند (هریس وب میها محس خاص این رویکرد تدریس همچون ابتکار عمل و همکاري، از جمله این چالشهاي آموزان با ویژگی

 2، ساورلند1مانع مهمی براي تدریس از طریق پژوهش است (بلنچارد معلمان نیز شیفقدان دانش و تجربه پژوه. )2010و روکز، 

  ).2009، 3و گرنجر

هاي فعالیتو نحوه پرسیدن سؤال هاي یرمقیاسمحوري در زمیزان استفاده از رویکرد پژوهشنتایج نشان داد همچنین 

آموزان را به سؤال پرسیدن تشویق کنند و خود سؤاالتی کنند دانشاست، یعنی اغلب معلمان سعی می گروهی در سطح باال

هاي گروهی به نحو مطلوبی استفاده کرده و ها در فرایند تدریس خود از فعالیتد که ذهن فراگیران را درگیر سازد. آنمطرح کنن

  ها نیز توجه دارند. ضمن فعال کردن همه اعضاي گروه، به روابط بین گروه

مکان  نوع تکالیف، نحوه انجام ارزشیابی و، هاانجام آزمایشغاز تدریس، پاسخدهی به مسائل، هاي نحوه آزیرمقیاسدر 

موضوعات درسی باید به صورت  محورپژوهشدر رویکرد بود. متوسط در سطح محوري میزان استفاده از رویکرد پژوهش ،تدریس

روند و از معلمان مستقیماً به سراغ موضوع درسی میاي مطرح شود؛ اما نتایج نشان داد بسیاري یک موقعیت مبهم یا مسأله

آموزان برتر کالس براي پاسخدهی به مسائل نیز بسیاري از معلمان از دانشتوجهند. آموزان بینسبت به کنجکاو کردن دانش

در کنند. ایت میها فراگیران را به تفکر، حل دوباره مسائل و استفاده از منابع مختلف هداستفاده کرده و شمار کمی از آن

شود و ها توسط معلمان انجام میخصوص استفاده از آزمایش در فرایند تدریس، نتایج حاکی از آن است که بسیاري از آزمایش

ها داشته باشند و آموزان نقش فعالی در انجام آزمایشکه در رویکرد پژوهشی باید دانشکننده هستند؛ حال آنفراگیران مشاهده

کنند، از رویکرد پژوهشی فاصله دارد. بسیاري همچنین تکالیفی که معلمان براي فراگیران تعیین می ها باشد.آنمعلم راهنماي 

هاي آموزشی و از ها به تحقیق و مطالعه درباره موضوعات درسی، تماشاي برنامهمحور بوده و تعداد کمی از آناز تکالیف آموزش
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دهد مکان تدریس در غالب اوقات محدود به کالس درس بوده و براي نشان می نتایجها اختصاص دارند. این قبیل فعالیت

محور فضاي آموزشی محدود به کالس اما در رویکرد پژوهششود؛ تر از امتحانات کتبی و شفاهی استفاده میارزشیابی بیش

ها و خودش و با استفاده از روش هاي فراگیر در طول زمان یادگیري و در مقایسه باارزشیابی بر اساس پیشرفتدرس نیست و 

به دلیل بود، ممکن است  آندر خصوص چیدمان کالسی که نتایج حاکی از ضعیف بودن  گیرد.ابزارهاي مختلف صورت می

آموزان باشد؛ با این حال معلمان باید تالش نمایند تا چیدمان کالسی را به کوچک بودن فضاهاي آموزشی و تعداد زیاد دانش

  آموزي را تسهیل کند. هاي دانشدهند که تعامالت بین معلم و فراگیران و گروهنحوي انجام 

این نتیجه دست یافتند که میانگین خودکارآمدي معلمان دوره  بهنیز در پژوهش خود  )1394شیربگی و همکاران (

ر این مطالعه و در سطح متوسط بود. د 05/3محور ابتدایی شهر سنندج در تدریس علوم به عنوان یک درس پژوهش

 ،بندي توضیحاتفرمول ،درگیر ساختن فراگیران با مسائل علمی در پنج بعد  محورخودکارآمدي معلمان در تدریس پژوهش

شیربگی و  .مورد بررسی قرار گرفت اهمیت دادن به شواهد علمی و پیوند دادن توضیحات با دانش علمی ،تعدیل توضیحات

افرادي هستند که ممکن است در زمان تحصیل خود با تجربه یادگیري دروس به  معلمان عموماً) اذعان دارند 1394همکاران (

محور تحت تأثیر قرار ها را نسبت به تدریس پژوهشتواند توانایی آناند و لذا این مسأله میعنوان یک روند پژوهشی مواجه نبوده

  .داده باشد

هاي ضمن تا بخشی از دوره رسدمیشی در تدریس، الزم به نظر به منظور گسترش استفاده معلمان از رویکرد پژوه

ها شود، به این امر اختصاص داده شود و از این طریق ادراك معلمان از پژوهش، توانایی آنخدمتی که براي معلمان برگزار می

  ها تقویت شود.هاي الزم براي تدریس از طریق پژوهش در آنبراي انجام دادن پژوهش و مهارت
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