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 پژوهش محور درآموزش علوم تجربيدر رويکرد مدل مفهومي معلم ي ارايه

 چکيده
بحران بيماري کرونا، بيش از گذشته به ما اثبات کرد که نظام تعليم و تربيت فراتر از 

ي آموزششد در حال تحول و توسعه است و نيازمند تغيير ديدگاه هاي آنچه که تصور مي
که پرچمداران تعليم و  استفاده شود آموزشاست. لذا ضروري است از رويکردهايي در 

را براي مقابله با بحران هاي زندگي با بهره گيري از  انتربيت و همچنين دانش پژوه
بر توانايي هاي خاص خود آماده کند. از آنجايي که در رويکرد پژوهش  يمبتن فرصتها،

يادگيري مادام العمر اتفاق افتاده و مهارت هاي پژوهشي در فراگيران تقويت مي  محور
 يکي از دروس پايه درس علوم تجربي که آموزشبهره گيري از اين رويکرد در  با .شود

مستقيم در توسعه فرهنگي، اقتصادي،  تأثيرو پرورش است و  آموزشاساسي در  و
سياسي و اجتماعي يک جامعه دارد، مي توان اطمينان حاصل کرد که دانش پژوهان در 
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حل مسائل خود از روش علمي تبعيت کرده و از منابع، تجهيزات و فناوري ها استفاده 
 در هر شرايطي، نموده و از همه اصطالحات و مفاهيم، براي حل تمامي مسايل زندگي

مقاله ي حاضر ضمن مروري مختصر و مستند بر ادبيات  در بهره خواهند برد. متفکرانه
و پيشينه موضوعي مربوط به رويکرد پژوهش محور، مدل مفهومي محقق ساخته براي 

 داده ايم. معلم، در رويکرد پژوهش محور را ارائه
 علوم رويکرد پژوهش محور، معلم پژوهش محور، آموزش واژگان کليدي:

 مقدمه:
هرعلمي موضوعي دارد و موضوع تعليم وتربيت انسان است. در نظام الهي، تعليم و 

ي پايدار، معرفت وآگاهي اي براي رشد و تکامل انسان و رسيدن به توسعهتربيت وسيله
ي هدفمند و کسب شرايط مناسب را براي گسترش و توسعهاست. تعليم و تربيت زمينه و

آموزان فراهم کرده و انسانهايي برخوردار از شايستگي و فضايل اخالقي در دانش
به  ،1٣84احمدي، شکوهي، کند )توانمندي براي زندگي فردي و اجتماعي تربيت مي

و تربيت است.  معلم، مجري و کارگزار اصلي تعليم. (1٣91نقل ازاميراصالني ثابتي، 
کند اوست که خود را به شناخت مهارت و نگرش مربوط به اين رسالت عظيم مجهز مي

 به نقل ازاميراصالني ثابتي، ،1٣76ملکي، سازد )گلهاي فطرت انسان ها را شکوفا مي و
جمند باشد، هدف نهايي تعليم و تربيت تحقق اراگر معلم به دنبال علم . (1٣95 کوهي،

ترين ارزشکم»ي موالي متقيان حضرت علي )ع(: چرا که بنا به فرموده ؛دپيدا خواهد کر
علم آن است که فقط بر سر زبان باشد و ارجمندترين علم آن است که با جوارح و ارکان 

از جمله دروسي که . (1٣88 ()دشتي،91نهج البالغه، حکمت )«يادگيرنده آميخته باشد
آموزان زنده د و شور و شوق يادگيري را در دانشتوان در آن علم را با عمل همراه کرمي
هاي روزمره مانند: حل تواند مهارتعلوم مي آموزش. استدرس علوم تجربي  ،کرد

اهميت دادن به  فناوري و ي بهينه ازي مسائل، تفکر نقاد، کار مشارکتي، استفادهخالقانه
اي است و مهمترين پيچيدهالعمر را تقويت کند. تدريس علوم، فعاليت يادگيري مادام

مد علوم، محيطي را آاين بينش، معلمان کار دهد. درعلوم را تشکيل مي آموزشبخش 
کنند. شواهد آموزان خود به عنوان يادگيرندگان فعال، همکاري ميآفرينند که با دانشمي
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د آموزان وجويک روش به عنوان بهترين روش براي همه معلمان و دانش تأثيرکافي براي 
کنند تا طيفي از هاي گوناگون را با يکديگر ترکيب ميندارد. همان طور که نقاشان رنگ

هاي گوناگون تدريس براي گسترش دست آورند، معلمان نيز بايد از روشه ها را برنگ
 اهداف شناختي، مهارتي و عاطفي استفاده کنند.

به اندازه درس  ي اخير، هيچ يک از موضوعات درسي در سطح جهانيدر چند دهه 
علوم تجربي دچار تغيير و تحول نشده است. گرچه محتواي درس علوم تجربي به 

شود، ي علم و دانش بشري، روز به روز جديدتر ميخودي خود به دليل پيشرفت فزاينده
هاي عصر گيرد، ويژگيعلوم را در بر نمي آموزشي محتوايي، تنها از جنبه ولي اين تغيير

ي علوم تجربي به نحوي سازماندهي گردد تا آموزشهاي کند تا برنامهيکنوني ايجاب م
آموزان رشد کرده و هاي شناختي و شخصيتي دانشي تواناييها همهگيري از آنبا بهره

هاي الزم براي رويارويي با فراگيران، با برخورداري از مزاياي علوم و فناوري، توانمندي
توان محور مياهداف مهم و اساسي رويکرد پژوهشتحوالت جديد را کسب نمايند. از 

هاي مؤلفهمحور و همچنين ايجاد و توسعه هاي پژوهشمؤلفهبه تبيين و واکاوي 
ي يا آموزشمحور و مجريان برنامه درسي پژوهشراه آموزان از محور در دانشپژوهش

العمر اشاره کرد. طبق مادام آموزشهدايت فرايند يادگيري به سوي  معلمان و همچنين
 هاي جديد ومحور، تمامي اکتشافات، اختراع و توليد ايدهآموزش پژوهشرويکرد 

شوند. موقعيت مسئله( قرار داده ميدر )آيد که آنها آموزان، موقعي پديد ميادراکات دانش
-مگر پرسش آموزي چيزي جز پاسخ دادن به يک سوال نيست،هاي دانشاساس پژوهش

شود؟ پس چرا سعي کنيم پژوهش هاي درس طرح نميآموزان از درون کالسهاي دانش
آموز را به فکر وا داشت تا بدانيم. در واقع بايد دانش آموزشاي جدا بافته از را تافته

هاي کالسي يک اکتشاف هدايت پژوهش خود لذت کشف مفاهيم و يادگيري را بچشد.
خود رهبر و مسئول يادگيري  ر خودمدار،کند بيشتآموزان کمک ميشده است و به دانش
يابد تا در پايان ارزشيابي محور، چيزي پايان نميي درسي پژوهشخود شوند. در برنامه

ي فعاليت معلم دهد. در اين فرآيند محدودهانجام گيرد وهر چه هست در فرايند رخ مي
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 هايستوان بين درکند و ميکار گروهي رشد مي ها آزادترند.ولي بچه ،يابدکاهش مي
 .(1٣90 مجد فر،کرد )هايي را به صورت تعاملي و تلفيقي جستجو گوناگون واژه

ان موزآهاي ساده توسط دانشي انجام پژوهشهاي زندگي، اولين نتيجهکسب مهارت 
گيري درست، مهارت طراحي مهارت حل مساله، مهارت تصميم آنها عالوه بر. است

ي، در و مهارت برقراري ارتباطات انسان رت تفکر انتقاديبينانه، مهاهدف هاي واقع
ي رهکنند که اگرچه شايد در زمهم تمرين ميرا  هاي ديگرمهارت ي برخي اززمينه

ولي  ؛دقرار نگيرن ،گنجدهاي زندگي مياي که در تعريف مهارتهاي شناخته شدهمهارت
ا را داشته همدرسه اين توانمندياگر ما و همکارانمان در  ي کافي مهم هستند.به اندازه

ر مسايل باشيم که مسئله را بيان کنيم تا بچه ها پژوهش بکنند يا با کمک خود آنها د
هايي آنها را به اي و شخصي تفحص کنيم و با يافتن موضوعجاري زندگي مدرسه

-وهشهاي بروز اميدواري در پژپژوهش در کالس درس و مدرسه بکشانيم، قطعاً زمينه

 .(1٣90 مجد فر،) يمااي را فراهم کردهمدرسه هاي

ذا اين ل است؛اي با توجه به مطالب عنوان شده، موضوع مورد بررسي داراي اهميت ويژه
-ساخته براي معلم، در رويکرد پژوهشتا مدل مفهومي محقق استآن  درصددپژوهش 

 .دمحور را ارائه ده
ند محوري در فرآيپژوهشادگيري ياين پژوهش تالش بر اين است که معلمان با  در 

هي از خاطر سپردن انبوه پژوهان کمک کنند تا به جاي حفظ کردن و ب، به دانشآموزش
بند و هاي علمي خود به توليد دانش علمي دست يابا انجام پروژه ،مطالب کتاب درسي

طي  ،گذارندهمان مسيري را که دانشمندان در فرايند توليد علم و دانش پشت سر مي
مراجع  وکنند و در بعد علمي با استفاده از روشهاي گوناگون نظير: مراجعه به منابع 

 وضمن درک عميق  ي دقيق و ...معتبر، انجام دادن آزمايش، پرداختن به مشاهده
-يافته هاي فرايندي دست يابند. اميداستاي از مهارتبه مجموعه پايدارمحتواي درس،

وهشگران ي، همکاران محترم و پژآموزشريزان ي برنامهادهدست آمده مورد استفه هاي ب
 ي تعليم و تربيت قرار گيرد.عرصه
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 شناسي تحقيقروش
قاالت اي و مطالعات تئوريک از کتب و مدر اين پژوهش با رجوع به منابع کتابخانه 

ورد رويکرد تحليلي در م -برداري به صورت توصيفيگيري از فن فيشمرتبط وبا بهره
علوم تجربي مطالب گردآوري شد و  آموزشالخصوص از طريق هش محور عليپژو

 آموزشپس از تجميع و ترکيب منطقي مطالب، مدل گرافيگي معلم پژوهش محور در 
هاي دانش ومهارت عاملهاي مهم نگرش، بر تأکيدعلوم تجربي به صورت مدل مفهومي با 

ي معلم ي مدل مفهومارائه مطالعههدف زيرا ، ارائه شده است آموزشاي معلمان درحرفه
 استن علوم تجربي بود و به تبع آن سوال اصلي اين مطالعه اي آموزشمحور در پژوهش

-وهشدرس علوم تجربي در رويکرد پژ محورتوان براي معلم پژوهشکه چه مدلي را مي

 محور ارائه داد؟

 ي نظريپيشينه

 شي:محور مطابق مدل چرختعريف و تبيين رويکرد پژوهش

 محوررويکرد پژوهش
 ه( ارائ۲010)توسط دانشگاه ايلينويز  محور که جديداًمدل چرخشي رويکرد پژوهش

توسط  نبه همين ترتيب ارائه شده و همچني (۲006)شده است و قبالً نيز توسط پائوال 
شده  ارائه شده است، در ذيل به صورت تلفيقي نمايش داده ۲00٣استريپلينگ در سال 

ان درس علوم تجربي به عنوان روش دانشمند آموزشاست، با مراحل روش علمي که در 
 :استت زير مراحل آن به صور وکامالً انطباق دارد  ،به دانش آموزان ارائه داده مي شود
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به نقل از حسين  ،۲00٣ استريپلينگ،) ،(1٣95نقل از ملکي و همکاران،  به ،۲006 )پائوال،
 ، به نقل از انجم شعاع،۲010 )دانشگاه ايلينويز،، (1٣96 طوالزدهي وهمکاران، پور

 (1٣95 تيلمي،احساني )و  (1٣99
 محورررسي فلسفه ي روانشناختي رويکرد پژوهشب

-هاي سازندهتوان در نظريهمحور را ميروانشناختي رويکرد پژوهش-هاي فلسفي ريشه

 .رايي، جستجو کردگ

-پژوهش رويکرد

 محور
 

 محورپژوهش کرديدررو يچرخش نديفرآ :1 شکل
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هاي پياژه ويگوتسکي، گشتالت، برونر و فلسفه گرايي از پژوهشديدگاه هاي سازنده
 (1٣90، يمهماندوست قمصر ،صمدي) گيرد.ميپرورشي جان ديويي سرچشمه 

 تأکيد گرايي بر نقش فعال يادگيرنده در درک و فهم و ساختن دانشدر ديدگاه سازنده
 .شودمي

ه عنوان استفاده از اطالعات پراکنده ب شامل: گرايي همان کسب دانش،در واقع سازنده
 ،صمدي ، به نقل از1٣87 سنگ بناي دانش و استخراج تازه از ميان آنها است. )گودرزي

 (1٣90 ،يمهماندوست قمصر
دگرا را محور را ديدگاه رشي درسي، پشتوانه اصلي برنامه درسي پژوهشاز نظر برنامه

 (1٣95 همکاران، ملکي و) ،(1٣90 ي،کوثر ي،کالهدوز) دهد.تشکيل مي
 هاي پژوهشيمحورمطابق با آخرين يافتههاي رويکرد پژوهشلفهؤم

 انتقاديتفکر -1
 حل مسئله-۲
 کنجکاوي-٣
 پذيريمسئوليت-4
  يادگيري مشارکتي و تشريک مساعي-5
 توانايي فراشناختي-6
 SRL(self_ regulated - learninng)  خودتنظيمي-7

 خالقيت و آفرينندگي-8
  سعه صدر و تحمل شکست و مدارا-9

 هاي ارتباطيمهارت-10
 پرسشگري-11
 پذيريانعطاف-1۲
 استدالل-1٣
 هاي پژوهشي و دانشيافته بر موقتي بودن و عدم قطعيت در بيان تأکيد-14
 آموزي دانشرتباط محتوا با دروس ديگر و تجربها-15
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، يبادآ نيز پور، نيحس) و (1٣95 )ملکي وهمکاران، ،(1٣96 ي وهمکاران،اردکان يقاض)
1٣97.) 

 محوراهداف مهم و اساسي رويکرد پژوهش

هاي  مؤلفهتوان به تبيين و واکاوي محور ميرويکرد پژوهش از اهداف مهم و اساسي
ز آموزان امحور در دانشهاي پژوهشمؤلفهمحور و همچنين ايجاد و توسعه پژوهش

ايند هدايت فر ي يا معلمان و همچنينآموزشمحور و مجريان طريق برنامه درسي پژوهش
 العمر اشاره کرد.مادام آموزشيادگيري به سوي 

 علوم تجربي( آموزشمحور در مدل مفهومي محقق ساخته معلم پژوهش) هايافته 

 مدل مفهومي
هاي هي پديداي است که براي ارائههر مدل مرکب از نظام نظري روابط به هم پيوسته

ميم واقعيتي شود. مدل، تجريد و تعجهان، واقعيت و ارتباطات ميان آنها در نظر گرفته مي
اي هي پديدهدهندهترين علل تشکيلتعدادي از بااهميتاست که در جستجوي تفکيک 

 دباي مورد مطالعه است؛ اما واقعيت اين است که در طراحي و انتخاب يک مدل مفهومي
 به معيارهاي کليدي زير توجه نمود:

 الف( جامعيت مدل
 يآموزشهاي خاص ب( توجه به شرايط و ويژگي 

هاي الهمفهومي و پس از تحليل محتواي مق با در نظرگرفتن معيارهاي کليدي طراحي مدل
 آموزشر گذار دتأثيرهاي مختلف مؤلفهمحور و با در نظرگرفتن مرتبط با رويکرد پژوهش

ارات که در واقع انتظ محورمحور، مدل سيستمي و مفهومي معلم پژوهشرويکرد پژوهش
را بيان ي آموزشي براي تحقق اهداف آموزشمحور از معلم و مجري رويکرد پژوهش

ويکرد را از اين ر تأثيرعلوم تجربي به عنوان درسي که بيشترين  آموزشکند، در مي
 ارائه شده است. ،پذيردمي
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 تشريح تفصيلي اجزاي مدل
 نگرش()باور پژوهشي 

 الف( باور به اهميت و ارزش پژوهش و تجلي در رفتار
هاي  يادگيري در زمينه) يفرداي ب( انگيزه ي قوي براي يادگيري و توسعه حرفه
 تدريس فعال و ارزشيابي هاي نوين و توليد محتوا(

 اي )دانش و مهارت(دانش و مهارت هاي حرفه
)مهارت تدريس ، (حوزه درسي) يتخصصاي عمومي و هاي حرفهالف( دارا بودن مهارت

 اي(حرفه
مستند هاي خود و هاي دانشگاهي و پژوهشگيري از پژوهشب( توليد دانش با بهره

 مهارت پژوهش(ها )کردن آن
 اي )مهارت ارتباطي و اجتماعي(ج( ارتباطات و تعامالت حرفه

 
 اي( مهارت تدريس حرفه( الف۲

 مديريت کالسي

 آموزشکنندگي در فرايند نقش تسهيل

 لذت گروهي و مشارکتي توام باايجاد فضايي براي کار 

 هاو انجمن گيري از ظرفيت نهادهاي گوناگون و کانون هابهره

 تدريس
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 ()تلخيص(1٣97 ()محمدي و همکاران،1٣91 ،آذر يبيحب ،انياسد)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تلخيص( (1٣97 )محمدي و همکاران، ،(1٣96 وهمکاران، ياردکان ي)قاض
 

 تسلط بر روش هاي تدريس پژوهش محور

 روش تدريس حل مسئله

 پردازيروش تدريس بديعه

 روش تدريس کاوشگري

 روش تدريس بارش مغزي

 روش تدريس يادگيري مشارکتي

 روش تدريس بحث گروهي

 روش تدريس يادگيري اکتشافي

 تسلط برروش هاي نوين ارزشيابي پژوهش محور

 روش ارزشيابي مداوم

 روش ارزشيابي هدف آزاد

 خودارزيابي

 پوشه کار

 هاپروژه

 هاکنفرانس

 ارزشيابي گروهي

 ارزشيابي فردي گروهي

 ايبازخورد دوره
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 يآموزشمحتواي 

 
-ژوهشاي رويکرد پچرخه مدل محور، منطبق بر نمودارفرآيندي مسئله ي محتوايارايه

 .محور

 .ر بودن آنجاي نتيجه محوبر فرايند محور بودن محتوا به تأکيد

-با بهره ي يا توليد محتواآموزشسازي محتواي انتخاب محتوا از منابع مختلف براي غني

 .فناوري به روزگيري از 

 .آموزشآموزان و زمان ي متناسب با نياز دانشآموزشمتناسب کردن محتواي 

-شپژوه هاي دانشگاهي وگيري از پژوهشتوليد دانش با بهرهپژوهش )( ب( مهارت ۲
 مستند کردن آنها( هاي خود و

 پژوهياقدام

 پژوهيدرس

 اجتماعي(اي )مهارت ارتباطي و ارتباطات و تعامالت حرفه( ( ج۲
 .اي و همکاري داوطلبانه با همکاران براي حل مسئلههمفکري، گفت و گوي حرفه

 .هاي يکديگر در محيطي امن و مبتني بر اعتمادارزيابي و اعتبارسنجي فعاليت

اي ي درسي و ارتباط با معلمان مدارس همجوار برآموزشهاي فعاليت در قالب گروه
 .همديگر افزايش دانش

 .ايهاي علوم تربيتي براي توسعه حرفهپژوهشي با دانشکدهارتباط علمي 

رت صوه به ابعاد گوناگون متشکله مدل پيشنهادي مفهومي، مدل پيشنهادي ب توجهبا 
 گرافيگي در ذيل ارائه شده است.
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 :از نيتدو) محور¬پژوهش کرديدررو معلم ي ساخته محقق يمفهوم مدل :2 شکل

 (1400 پژوهشگران،

 

 گيرينتيجه
کارگيري تحقيق و پژوهش در کليه امور يک جامعه عامل اساسي پيشرفت آن جامعه به 

ترين کار تعليم و تربيت بوده و اين و از آن جا که در جامعه انساني اساسي خواهد بود
در نتيجه پرورش معلمان با رويکرد ، رسالت بر دوش معلمين عزيز نهاده شده است

يابد. معلمي که پژوهشگر است، پژوهش را براي بهبود عمل پژوهشي بيشتر اهميت مي
هاي پژوهشي است. کننده يافتهدهد و به عبارتي خودتوليدکننده و مصرفخود انجام مي

معلم با رويکرد پژوهش محور درتدريس دروسي چون علوم تجربي مي تواند محيط 
و به  ي خود را با روند پژوهشي آميخته بسازد و مدرسه پژوهش محور آفريدهزشآمو
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ي تحقيق و پژوهش تربيت کند. در چنين فضايي، آموزاني با انگيزهدنبال آن دانش
 د و معلمکنآموزان رشد ميپژوهش، خالقيت و نوآوري براي حل مسائل در بين دانش

سازد. ي مبدل ميآموزشخود را به تفکر  آموزشفکور، کالس درس خود را کالس فکر و 
علوم، بيشتر به صورت يک فرآيند و فعاليت پويا،  آموزشدر رويکرد پژوهش محور، 

ي طي ايعني مراحلي که دانشمندان در جريان برخورد با موقعيت هاي نامعين و مسئله
اي که اين رويکرد علوم را بايد به همان شيوه در شود.کنند، در نظر گرفته ميمي

آموزان در جريان يادگيري علوم به جاي اند، آموخت. دانشدانشمندان آنها را توليد کرده
کسب  اي جزشوند که نتيجهدريافت مستقيم حقايق علمي، با فرآيند توليد علم آشنا مي

هاي ضروري و افزايش ميزان ونگرش هاها، مهارتدر بعد دانستني هاي برتررتبه
 ه در آنها نخواهد داشت.رضايتمندي و عالق

باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مدل ارائه شده جهت توسعه و گسترش فرهنگ 
و  آموزشاي معلمان مطابق رويکرد پژوهش محوردر پژوهشگري در توسعه حرفه
 ،کارگرفته شوده الخصوص تدريس درس علوم تجربي بيادگيري مفاهيم درسي، علي

انديشانه و تفکرپژوهش محور در مديران ومجريان ژرف گيري تفکرتوانند باعث شکلمي
سازمان  قطعاً آموزان گردد که دستيابي به اين تفکر پژوهشي،ي، مربيان و دانشآموزش

 و پرورش و جامعه را متحول خواهد کرد. آموزش

 پيشنهادها
و گسترش فرهنگ  توسعهبراي شود مدل ارائه شده يم شنهاديپ :ياصل شنهاديپ

 يهشپژو يها تيگردد و به فعالاجرا مدارس  معلمان در يادر توسعه حرفه يپژوهشگر
 داده شود. ياژهيو تيارزش و اهم معلمان پژوهشگر،

و توسعه  يابيدر ارزش نينو يهاسبک يريو به کارگ يگسترش فرهنگ پژوهشگر
 معلمان ياحرفه
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و نگارش  يپژوهشگر يالزم برا طيخالق و پژوهشگر و فراهم کردن شرا رانيدب قيتشو
دبيران پژوهشگر و  پژوهش توسط جينتا يگذاربه اشتراک ي وپژوهو درس يپژوهاقدام

 ي نواحيآموزش يهاسراها و گروهپژوهش
غلبه  ياالزم بر يآموزش يبرنامه ها يو اجرا يآگاه شيافزا قيالزم از طر رتيبص جاديا

، محور در آموزش دروسپژوهش کرديرو ياجرابارة در ياحتمال يهابر مقاومت
 .درس علومتدريس  مخصوصاً

و  سيمختلف تدر يهاروش ينهيمناسب در زم يآموزش يهامستمر دوره يبرگزار
 و مجريان آموزشي. معلمان يمحور براپژوهش کرديبا تأکيد بررو يابيارزش

ن معلما يبرا يليتکم التيدر سطوح باالتر تحص ليتحص يادامه طيشرا يسازفراهم
و  يمختلف علم يها نهيدر زم يفرد ياآموزش و پرورش در جهت توسعه حرفه

 ي.پژوهش
با  يپژوهش يدستورالعملها يريپذانعطاف جاديا يمسئوالن برا ياز سو طيشرا ليتسه

 .مدارس پژوهش محور و معلمان پژوهشگر يخرد جمع يشدن براارزش قائل
لف، در سطوح مخت گريکديمعلمان با  يشبکه ارتباط يتوسعه يبرا طيکردن شرا فراهم

س و مراکز مدار ها،دانشگاه يتيعلوم ترب ي، مدارس با دانشگاههاگريکديمانند مدارس با 
 ... و يقاتيتحق يعلم

درسه م طيهمکاران مدرسه در مح يبر اعتماد و احترام برا يامن و مبتن يطيمح جاديا
و  ياارتباطات و تعامالت حرفه گر،يد کي يهاتيفعال يو اعتبارسنج يابيارز يبرا

 ي.و تخصص يآموزش يدر گروهها تيفعال نيهمچن
 و يجمع يريادگي يآموزش و پژوهش برا نديدر فرا يو مشارکت يبر کار گروه تأکيد

 ي.مشارکت و همکار، مثل تعامل ياجتماع يهامهارت تيتقو
 يعلم ياسراها و انجمنهپژوهش تيبه استفاده از ظرف آموزان توسط معلماندانش قيتشو

ستاي در را رهيو غ يشهردار يمانند کانون پرورش فکر يجامعه محل ينهادها نيو همچن
 محور.پيروي ازرويکرد پژوهش
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راجعه به م يمانند نحوه ،پژوهش توسط معلمان نديآموزان متناسب با فرادانش يابيارزش
پژوهش،  گزارش نيتدو ،يريگ جهيها، نتافتهي سهيمقا اطالعات، يگردآور نديمنابع، فرا

 .رهيارائه گزارش در جمع و غ
-دانش يهاپژوهش يپرونده برا ليآموزان و تشکدانش يکردن تجارب پژوهش مستند

ش به گزار يو حت نيمدارس و ارائه دادن آنها به والد رانيتوسط معلمان و مد يآموز
 .تجارب ميتسه يبرا گريمدارس د

آموزان به صورت کم حجم و دانش يتوسط معلمان برا محورهمسئل فيتکال نييتع
آنان هاي آموختهو  برهم زند را آموزاندانش يکه تعادل ذهن يابه گونه قياما عم ،محدود

 .را به چالش بکشد
و  يتآموزان به منابع اطالعامعلمان و دانش هاي دسترسيقابليتبه  دنيبخشسهولت

 ي.و مطالعات يپژوهش يانجام دادن کارها يبرا ينترنتيا
 يرابدر داخل مدرسه و در مدارس همجوار  يپژوهش يهاافتهيارائه  يهانشست ليتشک
 محور.وپژوهش رندهيادگي يجامعه ليتشک
 تيعضو ينظران براو صاحب انداستدر مدرسه و دعوت از ا يکارگروه پژوهش ليتشک

ز اي تخصص يهامشاوره افتيدر نظران وصاحباستفاده از تجارب اين  در کارگروه و
 ايشان.

 يهاافتهي يمدائ يگذارمعلم پژوهنده و اشتراک يهاتر برنامههر چه بهتر و باشکوه ياجرا
 .مدارس يمعلّمان پژوهشگر برا يپژوهش

 منابع

 يبررس (.51٣9) .ميمر ي،نيحس ديس و ؛ميابراه ي،اسريک يزارع و يسلم ي،لميت ياحسان
 .معلم تيترب در حورم پژوهش معلم آموزش کرديرو يريکارگ هب ضرورت
 101 -97 صفحات ،٣ شماره فکور معلم تيترب فصلنامه
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 به علوم يرسد برنامه ياثربخش يبررس (.1٣91) .افسانه ،آذر يبيحب و ؛روسيس ،انياسد
 ردورهد محور پژوهش وهيش به علوم يدرس ي برنامه با محور آموزش وهيش

 ۲۲ – 9 صفحات ي،رفتار علوم فصلنامه يي.ابتدا

 کرديرو از يريگ هرهب با يمعمار انيدانشجو تيخالق پرورش .(1٣99) .نهيام ،شعاع انجم
 – 61 صفحات ،٣8 ارهشم ي،اسالم هنر مطالعات هينشر .IBL محور پژوهش

75 

 :زيتبر متداول. و نتيس تدريس يالگوها (.1٣95) .زهيعز ،يوکوه .ندا ثابتي، اميراصالني
 اعظم انتشارات

 يمبتن يريادگي تجارب يساز راهمف با توانستم چگونه (.1٣91) .ندا ثابتي، اميراصالني
 پژوهي اقدام در استاني ومد رتبه کنم. فعال را لومع درس کالس ،يکاوشگر بر

 .اتيح مينس انتشارات قم: .يعرب-يفارس لبالغها نهج (.1٣88) محمد. ،يدشت

 و نيتدو :حورم پژوهش مدرسه (.1٣97) .رضاحسن ي،آباد نيز و ؛شهره ،پور نيحس
 ،پژوهش و خانواده يفصلنامه ي.اکتشاف يبيترک روش به يعل يالگو کي آزمون
 47 – ۲8 صفحات ،4۲ شماره

 شيراي)و .يتيترب علوم و يروانشناس رد پژوهشنامه هيته روش (.1٣89) اکبر. يعل ،فيس
 وران.د انتشارات تهران: سوم(.

 ،انيعباس و ؛ژنيب ي،هعبدالل و ؛رضا حسن ي،آباد نيز و ؛شهره ي،طوالزده پور نيحس
 يطراح :گرا ساختن طيحم در محور پژوهش يريادگي و آموزش .(1٣96) .نيحس
 ،1٣۲ شماره ،تيترب و ميتعل هفصلنام .نگارانه ردايپد پژوهش اساس بر يمدل

 ٣0 – 10 صفحات

 در حورم پژوهش کرديرو (.1٣90) .زهرا ي،قمصر مهماندوست و ؛نيپرو ي،صمد
 .نظر مورد کتب يآموزش هدافا با آن سهيمقا و توسطهم دوره اول سال يکتابها

 115 – 80 اتصفح ،۲0 شماره ،رانيا يدرس برنامه مطالعات فصلنامه



 175 /يپژوهش محور درآموزش علوم تجرب کرديمعلم در رو يمدل مفهوم ي هيارا

 

 

 

 .(1٣96) .برزيرف ،تاج در و ؛رضايعل ي،صادق و ؛حسن ي،ملک و ؛راحله ي،اردکان يقاض
 مطالعات کتاب يامحتو ليتحل و آموزش در يمحور کردپژوهشيرو نييتب

 .يمحور پژوهش يها لفهمؤ اساس بر شمش تا سوم ييابتدا دوره ياجتماع
 ۲٣- 8 صفحات ،٣9 شماره ي،آموزش ينظامها در پژوهش

 حورم پژوهش يها آموزش يالگو و يمبان .(1٣90) .ميمر ي،کوثر و ؛احمد ي،کالهدوز
 تيترب و ميتعل مسائل در پژوهش .المالس هيعل نيحس امام جامع دانشگاه در

 168 – 1٣9 صفحات ،1۲ شماره ي،اسالم

 و ؛ميمر ي،عيشف و ؛اهللرحمت ي،مرزوق و ؛خاطره ي،جعفر محمد و ؛يمهد ي،محمد
 بر انهشياند ژرف تفکر موزشآ تأثير يتجرب مطالعه (.1٣97) .بايفر ،خوشبخت

 يمدلها و اه روش .ييابتدا علوم رسد در آموزان انشد محور پژوهش يريادگي
 1٣0 -109 صفحات ،٣۲ شماره ي،روانشناخت

 رشد .يا مدرسه يها ژوهشپ در ياصل ي دوپرده (.ماه آذر ،1٣90) .يمرتض فر، مجد
 1۲-15 ،٣ مدرسه تيريمد

 مدرسه تيريمد رشد .پژوهش ي درباره ي تا الف از (.ماه يد ،1٣90) .يمرتض فر، مجد
4، 1٣ 

 (.1٣95) .زبريفر ،درتاج و ؛رضايعل ي،صادق و ؛راحله ي،اردکان يقاض و ؛حسن ي،ملک
 يراهکارها و اه مؤلفه اه ضرورت تيماه آموزش در يمحور پژوهش کرديرو
 - ٣5 صفحات ،5 ارهشم ي،درس برنامه در يفيک يها پژوهش فصلنامه ي.تيترب
66 

 



 

 

 

 

 

 
Presenting the conceptual model of the teacher in a research-

based approach in teaching experimental sciences 

Asadollah Khadivi1 

Neda AmirAslanisabeti2 

 

Abstract: 

 

The corona crisis has proven to us more than ever that the education system 
is evolving beyond what was imagined and it needs to change educational 
perspectives. Therefore, it is necessary to use approaches in education, which 
prepare the flag bearers of education as well as scholars to deal with life crises 
by taking advantage of opportunities, based on their own abilities Because in 
the research-oriented approach, lifelong learning takes place and research 
skills are strengthened in learners, by using this approach in teaching 
experimental sciences, which is one of the basic courses in education and has 
a direct impact on the cultural, economic, political and social development of 
a society, it can be assured that scholars solve problems. They will follow the 
scientific method and use the resources, equipment and technologies and will 
use all the terms and concepts to solve all the problems of life in any situation, 
thoughtfully. In the present Study we provided a brief and documented review 
of the literature and thematic background related to the research-based 
approach, as well as we presented a researcher made conceptual model for 
the teacher in the research-based approach as well as we 

Keywords: Research-based Approach, Research-oriented Teacher, Science 
Education 
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