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طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان دورۀ دوم ابتدایی ایران
Designing the Research Competency Model for Secondary

designing a model of required management
competencies for second grade of primary
school. This research is a descriptive survey.
The population consisted of mail documents
of the educational system, domestic and
foreign experts’ opinions and the results of
some researches.
Through purposive
sampling,
the
National
Curriculum
Document and some studies that focus on
the
introduction
of
management
competencies were selected. To design a
competency model, the design approach
(Model Byham and Meyer) was used in five
stages. For the analysis of questionnaire
data, indices such as mean, standard
deviation and t-test were used. Finally,
given the research competency model fits
the second period was the initial draw,
which consists of five specific competencies
Cluster sub-clusters 14 and 11 of the general
merit.
Keywords: Competence, research, research
competence, initial second period
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5
ثانی ،4دکتر حسین کارشکی
چکیده :هدف تحقیق ،طراحی مدل شایستگی های پژوهشیی میورد
نیییا و متناسی بییا دورۀ دوم ابتییدایی اسییت .روش تحقیییق ا نیوع
توصیفی ی پیمایشی است .جامعۀ آماری شامل اسناد باالدسیتی نظیام
آمو شی ،نظرات متخصصان و نتایج برخی پیژوه هیای داخلیی و
خارجی است که با روش نمونهگیری هدفمند ،سند برنامۀ درسی ملّی
و پژوه هایی که تمرکز بیشتری بر معرفی شایستگیهای پژوهشیی
داشتند ،انتخاب شدند .بیرای طراحیی میدل شایسیتگی ،ا رویکیرد
طراحی (ایجاد یک مدل ا پایه) در پنج مرحله استفاده شد .ابتدا48 ،
شایستگی پژوهشی ا نظر  30صاح نظر برجسته شناسایی و فراوانی
هر کدام محاسبه شد .در مرحلۀ دوم ،فهرست اولییه شایسیتگی هیای
پژوهشی تنظیم شد .در مرحلۀ سوم ،دو مرحله مصاحبۀ نیمه سا مان
یافته با  6متخصص علومتربیتی و روانشناسی انجام و شایستگیها به
دو دستۀ عام و خاص تقسیم شدند و در مصیاحبۀ دوم ،متخصصیی
با توجه بیه ویژگییهیای رشیدی دانی آمیو ان دورۀ دوم ابتیدایی،
شایستگی های پژوهشی متناس بیا ایی دوره را تعییی نمودنید .در
مرحلۀ چهارم ،ای شایستگی هیا ،در قالی پرسشینامۀ پینج سیححی
لیکرت تنظیم شد و بیرای اعتبارییابی در اختییار  5متخصیص قیرار
گرفت .جهت تجزیه وتحلیل دادههیای پرسشینامه ،ا شیاخصهیایی
مانند میانگی  ،انحراف معیار و آ مون  tتک گروهی استفاده شید .در
مرحلۀ آخر ،مدل مفروض شایستگی های پژوهشی متناسی بیا دورۀ
دوم ابتدایی ترسیم شد .نتایج تحقییق نشیان داد کیه شایسیتگیهیای
پژوهشی مورد نیا و متناس با دورۀ دوم ابتیدایی را مییتیوان در 5
خوشۀ شایستگیهای خاص با  14یر خوشیه و  11شایسیتگی عیام
پژوهشی قرار داد.
واژگان کلیدی :شایستگی ،پژوه  ،شایستگیهای پژوهشیی ،دورۀ
دوم ابتدایی
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مقدمه
عشق و عالقه به پژوه
یربنای پژوه

ا مدارس ابتدایی آغا میشود .پژوه

در مدرسه،

در دانشگاه است؛ یرا شکلگیری شخصیت و رشد همهجانبۀ فرد،

در ای دوره انجام میگیرد (صافی .)41 :1380،باید با ایجاد تحول در برنامههای
دورۀ ابتدایی ،آن را با نیا های علمی و فرهنگی توسعه ،سا گار ساخت
(مهرمحمدی .)1379:120،آیزنر ( )1998مینویسد :مدارس باید تواناییهای
پژوهشگری ا جمله تفکر انتقادی ،حل مسئله و آفرینندگی دان آمو ان را در آنچه
میبینند ،آنچه میشنوند و میخوانند پرورش دهند (به نقل ا صمدی و مهماندوست
قمصری .)1390 ،آمو ش باید مبتنی بر تفکر ،تحقیق و حل مسئله باشد؛ فرایندهای
تفکر عبارتاند ا  :تدوی
تصمیمگیری ،پژوه

مفهوم ،تدوی

(تحقیق علمی) ،ترکی

اصل ،فهم و ادراک ،حل مسئله،
و گفتمان شفاهی .ای

فرایندها ا

یکدیگر متمایز نیستند و با هم تداخل و همپوشی دارند (مار ینو و همکاران.)1380،

موج

حیات علوم میشوند .ای مدلها حس کنجکاوی ذاتی و انگیزۀ آنها را برای

یادگیری و مرتبط ساخت

علوم با ندگی رو مرۀ دان آمو ان تقویت میکنند و

کمک میکنند تا دان آمو ان درک عمیقتری ا علوم به دست آورند و اکتشافات
علمی جدیدی تولید کنند (اسپنسر و والکر .)2011 ،به نظر دیویی ،اگر ما تصور کنیم
که خواندن و نوشت بهتری طریق یادگیری در دورۀ ابتدایی است و یا آن را تنها
طریق یادگیری بدانیم ،دچار اشتباه شدهایم .فعالیت و تجربۀ مستقیم در همۀ سحوح
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استراتژیهای پژوه

محور ،موج

تشویق و افزای

عالقۀ دان آمو ان ابتدایی و

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

آمو شی باید مقدم شمرده شود و مینۀ تجربیات غیرمستقیم افراد را فراهم آورد.
مهارتهای سهگانۀ خواندن ،نوشت و حساب کردن ،مهارتهای اصلی دورۀ ابتدایی
است .ولی عالوه بر ای ها ،دان آمو ان امرو به مهارتهای دیگری مانند استدالل
کردن و مهارتهای اجتماعی نیا دارند (باقری و عحاران.)119 :1376 ،
برخی ا متخصصان آمو ش علوم مانند هارل
مهارتهای تفکر و پژوه

1

( )1992بر ای

باورند که

مبنای فرایند یادگیری است و به آسانی و ا همان دورۀ

ابتدایی میتوان ای مهارتها را به کودکان آمو ش داد (شهرتاش و دیگران:1386،
 .)302در استانداردهای ملی آمو ش علوم  )1996( 2NSESآمده است که
دان آمو ان در تمام سحوح تحصیلی و در هر بُعدی ا علوم باید فرصتهایی برای
بهرهمندی ا پژوه
پژوه

علمی و توسعۀ توانایی فکر کردن و عمل به روشی که همراه با

است ،داشته باشند (تی یر .)2002،انجم

( )2002نیز ا برنامههای آمو شی پژوه

ملی معلمان علوم NSTA

3

محور برای تمام دان آمو ان مدارس

ابتدایی حمایت کرده است .کاوش ،پی نیا ی ضروری برای کودکان ابتدایی است تا

(دوبو .)1385،رویکرد تدریس مبتنی بر پژوه

در حال فراگیر شدن در تمام سحوح

آمو شوپرورش (ا ابتدایی تا آمو ش عالی) است (اسپرانک -اسمیت .)2007 ،به

1

Harlen
National Science Education Standards
3
National Science Teachers Association
2
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به بررسی علمی بپردا ند و میتوان آن را پی شرط یادگیری موفق علوم دانست

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،10سال پنجم ،پاییز و مستان 1396

عقیده وال

1

( )2002نیز برنامۀ درسی میتواند به گونهای طراحی شود که بر

مهارتهای پژوهشگری تأکید کند (مؤمنی مهموئی و همکاران.)1390،
در اسناد باالدستی نظام آمو شی جمهوری اسالمی ایران نیز بر تقویت
مهارتهای پژوهشگری دان آمو ان در برنامههای درسی دورههای مختلف تحصیلی
تأکید شده است .ا جمله ،سند تحول بنیادی ( )1390به حمایت ا پژوه

محوری

در نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور میپردا د و راهکارهایی را در ای راستا ارائه
میکند .در سند برنامۀ درسی ملی ( )1391آمده است« :برنامههای درسی و تربیتی
باید مینۀ تقویت و توسعه روحیه پرسشگری ،پژوهشگری ،خالقیت و کارآفرینی را
در دان آمو ان فراهم سا ند» و با توجه به اهمیت ای

موضوع در اسناد قانونی

پشتیبان برنامۀ درسی ملی ( ،)1387یکی ا اصول با عنوان «اصل تقویت تفکر و
روحیه پرسشگری» محرح شده که در آن آمده است« :انسانی که ا آمو شوپرورش
خارج میشود باید ا لحاظ خصوصیات فکری ،خالق ،پرسشگر ،اهل فکر و
نوآوری ،مایل به ورود در میدانهای بسیار وسیع نادانستنیهای بشر برای کشف

اصل  3/7مربوط به بخ

تربیت علمی نیز بر پژوه

محور ساخت

برنامههای

درسی تأکید شده است .درمجموعه تحقیقات پشتیبان سند برنامۀ درسی ملی ()1387
آمده که انجام کارهای پژوهشی در تمامی دروس جدی گرفته شود و حتی قسمتی ا
نمرات امتحانی دروس به کارهای تحقیقی اختصاص داده شود .همچنی برای ارتقاء

Walsh
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دانستنیها و افکندن نور علم به وادی مجهوالت و صاح فکر باشد» .همچنی در

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

پایۀ تحصیلی ا دان آمو ان خواسته شود که یک کار پژوهشی در قال
تحت عنوان «پژوه
شرکت در پژوه

درسی

و تحقیق» ارائه دهند.
میتواند فرصت رسیدن به سه هدف آمو شی مرتبط شامل

توسعۀ تواناییهای عمومی پژوهشی ،کس

مهارتهای اختصاصی ،درک مفاهیم و

اصول علوم را برای دان آمو ان فراهم کند که تواناییهای عمومی پژوه

شامل:

طرح و پردا ش سؤاالت تحقیق ،برنامهریزی و مدیریت یک تحقیق و تجزیهوتحلیل
و برقراری ارتباط بی نتایج است (ادیلسون ،گاردی و پی .)1999 ،1آمو شوپرورش
جهت ترویج فرهنگ پژوهشی میتواند تدوی

و محتوای برخی ا دروس را بر

اساس روش تدریس کاوشگری و الگوی حل مسئله انجام دهد .باید میان ندگی
دان آمو ان و محتوای درسها ارتباط ملموستری به وجود آورد تا آنان به شرکت
در فعالیتهای یادگیری تشویق شوند و در جهت یادگیریهای عمیقتر و ریشهدار
تالش کنند (محس پور و رئوف .)1377،ای در حالی است که همچنان برنامههای
درسی موضوع محور در کانون توجه هستند .برخی پژوه ها در دورۀ ابتدایی نشان

سنتی حاکم بر مدارس ،تکیه بر محفوظات و تئوریها و عدم توجه به اهمیت
پژوه

است (مهرمحمدی .)1379 ،نتایج محالعات بی المللی تیمز نشان حاکی ا آن

است که دان آمو ان ایران فاقد مهارتهای اساسی تفکر و پژوه

بوده و ا جهت

پایداری و کاربست معلومات و راهیابی برای حل مسائل جدید ناتوان هستند و حال
ای که ا جهت محفوظات و معلومات دارای اندوختۀ قابلمالحظهای هستند
Edelson,D.C, Gordin, D. N & Pea ,R. D.

1
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میدهد که دان آمو ان با پژوه

ناآشنا هستند و مهمتری دلیل آن سیستم آمو شی
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(رضاپور و نور بخ  .)21 :1387،کشور ایران بهمنظور ار یابی و بهبود آمو ش خود
ا سال  1370رسماً همکاری خود را با انجم بی المللی ار یابی پیشرفت تحصیلی
( 1)IEAآغا کرده و تاکنون در پنج محالعۀ تیمز شرکت کرده است .جایگاه ایران در
تمامی محالعات ادواری تیمز ا سال  1995تا  2007پایی تر ا میانگی بی المللی
قرار دارد .همچنی پیشرفت عملکرد ایران در طی ای  12سال ناچیز بوده است
(کریمی .)220 :1388 ،ایران نهتنها در مقایسۀ تحبیقی جهان (در آخری محالعه تیمز
 ،2007ا میان  36کشور حائز رتبه  28شده) بلکه در مقایسه با برنامۀ درسی قصد
شدۀ خود که  75درصد سؤاالت را پوش

میداد نیز عملکرد مناسبی نداشته است و

پاسخگویی ایران به سؤاالت منحبق با برنامۀ درسی خود بهطور متوسط  30درصد
بوده است (همان.)64 :1388،
پژوه  ،متضم

مجموعهای ا

مهارتها و فعالیتها است (شعبانی

ورکی .)123 :1385،تحقیقات بنیادی رابرت گیج ( )1965و دیوید مریل ()2002
نشان داد که بهتری عملکرد یادگیرندگان مانی است که موضوعهای آمو شی به
است ،تبدیل شوند (به نقل ا بُقم و همکاران .)2009،2جورج بریل )1977( 3نظام
آمو شی مبتنی بر شایستگی را روشی با پتانسیل قوی برای برقراری ارتباط بی
کالسهای درس و جامعه معرفی میکند (به نقل ا دراگاندیس و منتزاس.)2006 ،4

1

International Association for the Educational Acheivement
Baughman et al
3
Burrill, George
4
Draganidi, F & Mentzas, G
2
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شایستگیها که ترکیبی ا مهارتها و دان

مورد نیا برای انجام وظایف پیچیده

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

فیلپوت و همکاران )2002( 1شایستگی را بهعنوان ترکیبی ا مهارتها ،دان
نگرشهای مورد نیا برای انجام یک نق

و

به گونهای اثربخ  ،تعریف میکنند

(کرمی.)1385،

شکل  :1عناصر تشکیلدهندۀ شایستگی ا نظر فیلپوت و همکاران ()2002

صاح نظران مختلف شایستگیهای پژوهشی را بهصورتهای مختلفی تبیی
کردهاند .شایستگی پژوهشی شامل کس

دان  ،نگرش و مهارت کافی در شناسایی

جمعبندی و ار یابی فعالیتهای انجامشده در هر مرحله است (آندرسون و
بالکی .)2004،شایستگیهای پژوهشی ا نظر شورای ملّی تحقیقات ()2000
عبارتاند ا  :شناسایی سؤال ،طراحی یک تحقیق علمی ،استفاده ا ابزارها و
تکنیکهای مناس

برای جمعآوری ،تجزیهوتحلیل و تفسیر دادهها ،توسعۀ

توصیفها ،توضیحات ،پی بینیها ،تشخیص ،تجزیهوتحلیل و پی بینی توضیحات
Philpot et al

1
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و تعریف یک مسئلۀ پژوهشی ،برنامهریزی ،با یابی اطالعات ،پردا ش اطالعات،
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جایگزی و استفاده ا ریاضیات در تمام جنبههای پژوه
برای پژوه

علمی .تواناییهای اساسی

علمی برای کالسهای پنجم تا هشتم عبارتاند ا  :شناسایی سؤاالت

مناس  ،یک تحقیق علمی ،استفاده ا ابزارها و تکنیکهای مناس

برای جمعآوری،

تجزیهوتحلیل و تفسیر دادهها ،بهبود توصیفها ،توضیحات ،پی بینیها با استفاده ا
شواهد ،تفکر انتقادی و منحقی برای ساخت روابط میان شواهد و توضیحات،
تشخیص ،تجزیهوتحلیل و پی بینی توضیحات جایگزی  ،استفاده ا آمار در تمام
جنبههای پژوه

علمی (تی یر .)2001،شایستگیهای پژوهشی در مدل معروف

پژوهشی  5Eبایبی و تروبریج ( )1990شامل فعالسا ی ،اکتشاف ،تبیی  ،شرح و
بسط و ار شیابی است (فیتل .)2008 ،مهارتهای پژوه
سؤال ،پیشنهاد ایدهها ،مشاهده ،آ مای

علمی شامل پرسیدن

و تفسیر مدارکی که جمعآوری شده است

(آمو شوپرورش آلبرتا.)1996 ،
با توجه به تصریح نشدن شایستگیهای پژوهشی در اسناد باالدستی و
اختالفنظر میان صاح نظران در ای

با سنی دان آمو ان دورۀ دوم ابتدایی شناسایی شود .در ای

مینه در هیچ منبع داخلی و یا خارجی ،تحقیقی مالحظه نگردید .لذا سؤال اساسی
تحقیق ای

است که شایستگیهای پژوهشی مورد نیا و متناس

با سنی

دان آمو ان دورۀ دوم ابتدایی کدماند؟ شناسایی ای شایستگیها میتواند در ار یابی
برنامههای درسی قصد شده دورۀ دوم ابتدایی ا جهت میزان توجه به شایستگیهای
پژوهشی ،مورد استفاده قرار گیرد و فاصلۀ وضع موجود با آن میتواند در اصالح
برنامههای درسی به کار گرفته شود.
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مینه ،ضروری است شایستگیهای پژوهشی

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

روششناسی
روش تحقیق ا نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعۀ آماری شامل اسناد
باالدستی نظام آمو شی ،نظرات متخصصان و نتایج پژوه های داخلی و خارجی
است .با توجه به روش نمونهگیری هدفمند ،سند برنامۀ درسی ملی و تعدادی ا
پژوه های مرتبط با موضوع که تمرکز بیشتری بر معرفی شایستگیهای پژوهشی
دارند ،انتخاب شد .ابزار جمعآوری اطالعات شامل بررسی اسنادی ،مصاحبههای
نیمه سا مان یافته با صاح نظران و پرسشنامۀ اعتباریابی شایستگیها است .جهت
تعیی روایی پرسشنامه شایستگیهای پژوهشی متناس

با دورۀ دوم ابتدایی ،ا روایی

محتوایی استفاده شد .بدی منظور ا نظرات تعدادی ا اساتید برنامهریزی ،پژوه

و

روانشناسی استفاده شد و بر اساس آن روایی ای ابزار به میزان  94درصد تعیی شد.
برای بررسی اعتبار دادههای بهدستآمده ا پرسشنامۀ اعتباریابی شایستگیها ،پایایی
آن بر اساس ضری

آلفای کرونباخ استفاده شد که به میزان  92درصد تعیی شد.

جهت تجزیهوتحلیل دادهها ا شاخصهای آماری مانند فراوانی و درصد و برای
شاخصهایی مانند میانگی  ،انحراف معیار و آ مون  tتک گروهی استفاده شد.
برای طراحی مدل شایستگی سه رویکرد وجود دارد که توسط محققان با
واژههای متفاوت عنوانشده است .اولی

رویکرد ،اقتباس یک مدل شایستگی ا

سا مان دیگر و بهکارگیری آن در سا مان است .ای رویکرد به نامهای «رویکرد
اقتباسی (استقراضی)»(روسول و لیندهولم )1999 ،یا روش کلی (دوبیس)1993 ،
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نامیده میشود .رویکرد دوم ،رویکرد «اقتباسی-طراحی» است (روسول و لیندهولم،
 )1999که با نامهای مدل «کلی تغییریافته»(دوبیس )1993 ،یا «روش فهرست
شایستگی»(دوبیس و همکاران )2004 ،نیز نامیده میشود .در حالت کلی ،ای
رویکرد شامل پذیرش یک مدل خاص خارجی یا استفاده ا فهرستهای شایستگی
موجود که ا طریق بررسی پیشینه تعریف شدهاند و یا هر دوی آنها است .سومی و
جامعتری رویکرد« ،رویکرد طراحی» (روسول و لیندهولم )1999 ،نام دارد و لوسیا
و لپسینگر ( )1999نیز آن را «ایجاد یک مدل ا پایه» نام نهادند (به نقل ا رحیم نیا و
هوشیار .)1391 ،رویکردی که برای ارائۀ مدل شایستگی در ای تحقیق استفاده شد،
رویکرد طراحی است .پنج گام اساسی ای
پژوهشی متناس

رویکرد در شناسایی شایستگیهای

با دورۀ دوم ابتدایی شامل :شناسایی شایستگیهای پژوهشی در

ادبیات موضوع ،مصاحبه با متخصصان ،تهیۀ فهرست اولیۀ شایستگیها ،اعتباریابی
شایستگیها و در نهایت طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی مورد نیا و متناس
با دورۀ دوم ابتدایی است.

در ادبیات موضوع ،صاح نظران و پژوهشگران مختلف اصحالح شایستگیهای
پژوهشی را بسیار کمتر ا اصحالحاتی مانند مهارتهای پژوهشی به کار بردهاند؛ لذا
با توجه به تعریف ارائهشده ا شایستگی که شامل ابعاد دان  ،نگرش و مهارت برای
انجام یک نق

به گونهای اثربخ

است ،اظهار نظرات فوق در ذیل شایستگیهای

پژوهشی محسوب شده است .همچنی شایان ذکر است که در برنامۀ درسی ملّی که
مرجع مهمی برای طراحی برنامههای درسی دورههای مختلف تحصیلی است ،بهطور
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یافتهها

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

مستقیم شایستگیهای پژوهشی تصریح نشده است .لیک در هدفگذاری برنامهها
برای دروسی مانند علوم و محالعات اجتماعی میتوان شایستگیهای پژوهشی را
احصاء نمود .ضم اینکه ای موارد نیز برای تمام دورههای تحصیلی و بهصورت
کلی بیانشده و مختص دورۀ ابتدایی آورده نشده است.
مرحلۀ اول؛ شناسایی شایستگیهای پژوهشی با توجه به ادبیات موضوع :در
ای مرحله تا حد امکان آراء صاح نظران مختلف ،نتایج محالعات و پژوه های
مرتبط و اسناد باالدستی نظام آمو شی ،پیرامون شایستگیهای پژوهشی محالعه و
بررسی شد .در ای تحقیق 48 ،شایستگی پژوهشی ا محالعۀ ادبیات نظری و پیشینۀ
تحقیقی ( 30مورد) شناسایی شد که در جداول  1و  2نشان داده شده است.
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جدول  :1شایستگیهای پژوهشی در ادبیات موضوع

استانداردهای ملی آموزش علوم ()NSES

انجمن ملی معلمان علوم ()NSTA

شورای ملّی تحقیقات ()NRC

روشها و فنون در آموزش علوم ()1369

سام چو ()2012

جورج ،بریتس ،آبراهام و نلسون ()1385

سند برنامۀ درسی ملّی ()1391

()1391
راهنمای معلم درس علوم دورۀ ابتدایی ()1386

روش آموزش مطالعات اجتماعی آموزش ابتدایی

6

*

*

*

*

*

*

*

ادیلسون ،گاردین و پی ()1999

5

*

*

*

*

*

*
4

*

*

*

*

صمدی و مهماندوست قمصری ()1390

3

*

*

*

لیولین ()2002

2

*

*

*

*
1

ماکس دوبو

شایستگیها

*

*

*

*

*

فلوید رابینسون

ردیف

*
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*

مبانی نظری و مهارتهای آموزش علوم ()1386

صاح نظر
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13

*

*

شایستگیها

سند برنامۀ درسی ملّی ()1391

ردیف

()1391
راهنمای معلم درس علوم دورۀ ابتدایی ()1386

روش آموزش مطالعات اجتماعی آموزش ابتدایی

مبانی نظری و مهارتهای آموزش علوم ()1386

12

*

*

استانداردهای ملی آموزش علوم ()NSES

انجمن ملی معلمان علوم ()NSTA

شورای ملّی تحقیقات ()NRC

روشها و فنون در آموزش علوم ()1369

سام چو ()2012

جورج ،بریتس ،آبراهام و نلسون ()1385

ادیلسون ،گاردین و پی ()1999

صمدی و مهماندوست قمصری ()1390

لیولین ()2002

ماکس دوبو

فلوید رابینسون

*

*
11

*

*

شماره
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*

*
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10

*

*
*

*

*
*

*
*

*
9

*

*

*

8

*

*

*

*

*

*

*
7

*

*

*

*

*

*
*
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استانداردهای ملی آموزش علوم ()NSES

انجمن ملی معلمان علوم ()NSTA

شورای ملّی تحقیقات ()NRC

روشها و فنون در آموزش علوم ()1369

سام چو ()2012

جورج ،بریتس ،آبراهام و نلسون ()1385

سند برنامۀ درسی ملّی ()1391

()1391
راهنمای معلم درس علوم دورۀ ابتدایی ()1386

روش آموزش مطالعات اجتماعی آموزش ابتدایی

20

ادیلسون ،گاردین و پی ()1999
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*

*
18

*

*
17

*

*

*

*
19

*

*
*

*

*

*
16

*
*

*

*

*

*
*

صمدی و مهماندوست قمصری ()1390

*

*
*

*
15

*

*
*

لیولین ()2002
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*
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*

ماکس دوبو

ردیف

*

فلوید رابینسون

شماره

*
14

مبانی نظری و مهارتهای آموزش علوم ()1386
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استانداردهای ملی آموزش علوم ()NSES

انجمن ملی معلمان علوم ()NSTA

شورای ملّی تحقیقات ()NRC

روشها و فنون در آموزش علوم ()1369

سام چو ()2012

جورج ،بریتس ،آبراهام و نلسون ()1385

سند برنامۀ درسی ملّی ()1391

()1391
راهنمای معلم درس علوم دورۀ ابتدایی ()1386

روش آموزش مطالعات اجتماعی آموزش ابتدایی

27

*

*
26

*

ادیلسون ،گاردین و پی ()1999

*

صمدی و مهماندوست قمصری ()1390

*
*

*
25

*

*

*
24

*
23

لیولین ()2002

22

*

*

*

*
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*
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*
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استانداردهای ملی آموزش علوم ()NSES

انجمن ملی معلمان علوم ()NSTA

شورای ملّی تحقیقات ()NRC

سند برنامۀ درسی ملّی ()1391

()1391
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روشها و فنون در آموزش علوم ()1369

34

*

سام چو ()2012

33

*

جورج ،بریتس ،آبراهام و نلسون ()1385

32

*

ادیلسون ،گاردین و پی ()1999

31

*

*
30

*

صمدی و مهماندوست قمصری ()1390

*

لیولین ()2002
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*
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ردیف

*
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استانداردهای ملی آموزش علوم ()NSES

انجمن ملی معلمان علوم ()NSTA

شورای ملّی تحقیقات ()NRC

روشها و فنون در آموزش علوم ()1369

سام چو ()2012

جورج ،بریتس ،آبراهام و نلسون ()1385

سند برنامۀ درسی ملّی ()1391

()1391
راهنمای معلم درس علوم دورۀ ابتدایی ()1386

روش آموزش مطالعات اجتماعی آموزش ابتدایی

*

*
41

ادیلسون ،گاردین و پی ()1999

40

*

صمدی و مهماندوست قمصری ()1390

39

*

لیولین ()2002

38

*

*
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شماره
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استانداردهای ملی آموزش علوم ()NSES

انجمن ملی معلمان علوم ()NSTA

شورای ملّی تحقیقات ()NRC

روشها و فنون در آموزش علوم ()1369

سام چو ()2012

جورج ،بریتس ،آبراهام و نلسون ()1385

ادیلسون ،گاردین و پی ()1999

صمدی و مهماندوست قمصری ()1390

لیولین ()2002

سند برنامۀ درسی ملّی ()1391

()1391
راهنمای معلم درس علوم دورۀ ابتدایی ()1386

شایستگیها

*
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ردیف
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ماکس دوبو

شماره

*
42
43
44
45
46
47
48

فلوید رابینسون
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جدول  :2ادامه شایستگیهای پژوهشی در ادبیات موضوع

لپمن ()1991

شرمن و بالن دوران ()2002

بایبی و تروبریج ()1990

آندرسون و بالکی ()1990

جهانی ()1388

نیونچالرم ()2014

کلبرن ()2007

فیتر و نیکلر ()2004

6

جولیس و همکاران ()2012

*

*
*

*

دونهالم ()2001

3

*

*
*
*

کنت و بوردنز ()2011

2

*

*
*

هربرت و بنیت ()2001

*
4

فیتل ()2010

ردیف

*

7

*
1

()1387
توئنتر ،بیمنز ،تابی و مولدر ()2013

شماره

*

5
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لپمن ()1991

شرمن و بالن دوران ()2002

بایبی و تروبریج ()1990

آندرسون و بالکی ()1990

جهانی ()1388

نیونچالرم ()2014

کلبرن ()2007

*

فیتر و نیکلر ()2004
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*

*
*

جولیس و همکاران ()2012

*

*
*

*

*
*

دونهالم ()2001

*

*
13

کنت و بوردنز ()2011

8

9
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11

*

*
*

*
15

*
14

*
12

*
10

هربرت و بنیت ()2001

ردیف

*
*
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لپمن ()1991

شرمن و بالن دوران ()2002

بایبی و تروبریج ()1990

آندرسون و بالکی ()1990

جهانی ()1388

نیونچالرم ()2014

کلبرن ()2007

فیتر و نیکلر ()2004

20

*

جولیس و همکاران ()2012

*
*

دونهالم ()2001

19

کنت و بوردنز ()2011

17

*
21
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23
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شرمن و بالن دوران ()2002

بایبی و تروبریج ()1990
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جهانی ()1388

نیونچالرم ()2014

کلبرن ()2007

فیتر و نیکلر ()2004

جولیس و همکاران ()2012
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دونهالم ()2001

34

کنت و بوردنز ()2011
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42
43
44
45
46
47
48
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شماره
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()1387
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فراوانی و درصد شایستگیهای پژوهشی در ادبیات موضوع در جدول شمارۀ  3نشان
دادهشده است.
جدول  :3فراوانی و درصد شایستگیهای پژوهشی در ادبیات موضوع
شایستگی
پژوهشی

مشاهده
طبقهبندی
محاسبات
عددی و
آماری
اندا هگیری

مقایسه
طرحریزی
اجرا
طرح مسئله

8
5
5

3/2
2
2

تجزیهوتحلیل
تفکر انتقادی
کنجکاوی

9
6
3

3/6
2/4
1/2

ترجیح دادن
تخیل
حل مسئله

1
1
1

0/4
0/4
0/4

5

2

4

1/6

3

1/2

2

0/8

16

6/4

همکاری و
تشریک مساعی
سعۀ صدر و
تحمل شکست
تفکر خالق

6

2/4

قضاوت و
ار یابی
تصمیمگیری

6

2/4

5

2

بارش مغزی

5

2

10
7
3

4
2/8
1/2

تفکیک دادهها
پردا ش دادهها
گزارشنویسی

2
5
6

0/8
2
2/4

توضیح دادن
با خورد دادن
بحث کردن

4
2
1

1/6
0/8
0/4

10

4

بیان اهداف

1

0/4

خالصه کردن

1

0/4

8
6

3/2
2/4

تفکر منحقی
نتیجهگیری

3
5

1/2
2

نمونهگیری
اکتشاف

1
2

0/4
0/8

11

4/4

5
14

2
5/6

4
4

1/6
1/6

19

3

1/2

کاوش
ارتباط دادن با
تجارب پیشی
جمعآوری
اطالعات

1
1

0/4
0/4

7/6

هدایت خود و
دیگران
پیشنهاد کردن
توسعه و بسط
آموختهها
کاربرد آموخته
در موقعیت
جدید

1

0/4

فراخاندیشی

1

0/4

17

6/8
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روابط مان/
فضا
برقراری
ارتباط
پی بینی
استنباط
ارائۀ تعاریف
عملی
تدوی
فرضیهها
تفسیر دادهها
تشخیص
متغیرها
آ مای

فراوانی درصد شایستگی پژوهشی فراوانی درصد شایستگی پژوهشی فراوانی درصد
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گام دوم؛ تهیۀ فهرست اولیۀ شایستگیهای پژوهشی :در ای مرحله ،فهرست اولیۀ
شایستگیهای پژوهشی شامل  48شایستگی شناسایی شده در ادبیات موضوع تهیه و
تعریف مختصری ا هر شایستگی ارائه شد و شاخصههای مهم در سنج

هر

شایستگی تعیی شدند تا در مرحلۀ بعد در اختیار متخصصان قرار گیرد.
گام سوم؛ مصاحبه با متخصصین :در ای مرحله ،دو مصاحبۀ نیمه سا مان یافته در
مجموع با ش

متخصص علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام

شد .در مصاحبۀ اول ،فهرست اولیۀ شایستگیها با هدف «ار یابی ،تکمیل و جامع
کردن آن» در اختیار سه متخصص قرار گرفت و ا آنها خواسته شد تا نظر اصالحی
و یا تکمیلی خوی

را در مورد ای فهرست اعالم کنند .متخصصی فوق ،برخی

شایستگیها را با یکدیگر هم معنی دانستنه و یا ادغام نمودند (کاوش و جستجوی
اطالعات ،توسعه و بسط آموختهها و کاربرد آموختهها در موقعیت جدید ،خالصه
کردن و گزارشنویسی ،تشخیص و کنترل متغیرها و ارائۀ تعاریف آنها ،مشاهده ا
ابزار جمعآوری اطالعات) .متخصصی با توجه به شایستگیهای محرح شده پیشنهاد
کردند که شایستگیها به دو دسته شایستگیهای پژوهشی عام و خاص تقسیم شوند.
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شکل  :2دستهبندی شایستگیهای پژوهشی به دو دستۀ عام و خاص

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

در فهرست اولیه شایستگیهای پژوهشی 20 ،خرده شایستگی خاص در پنج خوشۀ
اصلی شامل [تشخیص مسئله (انتخاب موضوع و تعریف مسئله) ،طراحی تحقیق
(بیان اهداف ،تشخیص متغیرها ،تعریف عملیاتی متغیرها ،فرضیهسا ی ،نمونهگیری)،
جمعآوری اطالعات (آ مای  ،مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه) ،تجزیهوتحلیل دادهها
(کاربرد ابزار و اعداد ،تنظیم جدول دادهها ،پردا ش دادهها و رسم نمودار)،
نتیجهگیری و ارائۀ یافتهها (تفسیر دادهها ،جمعبندی و نتیجهگیری ،قضاوت و
ار یابی ،خالصه کردن و گزارشنویسی ،ارتباط دادن با تجارب پیشی  ،توضیح
دادن)] سا ماندهی شدند و  25شایستگی دیگر بهعنوان شایستگیهای عام معرفی
شدند .فهرست شایستگیهای پژوهشی عام و خاص که در نتیجۀ مصاحبه با
متخصصی به دست آمد ،در جدول شمارۀ  4آمده است:
جدول  :4فهرست شایستگیهای پژوهشی عام و خاص مستخرج ا فهرست اولیه
توسط متخصصی
شایستگیهای
پژوهشی

شایستگیهای
خاص
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شایستگیهای
عام

تشخیص مسئله (انتخاب موضوع و تعریف مسئله) ،طراحی
تحقیق (بیان اهداف ،تشخیص متغیرها ،تعریف عملیاتی متغیرها،
و
فرضیهسا ی ،نمونهگیری) ،جمعآوری اطالعات (آ مای
مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه) ،تجزیهوتحلیل دادهها (کاربرد ابزار
و اعداد ،تنظیم جدول دادهها ،پردا ش دادهها و رسم نمودار)،
نتیجهگیری و ارائه یافتهها (تفسیر دادهها ،جمعبندی و نتیجهگیری،
قضاوت و ار یابی ،خالصه کردن و گزارشنویسی ،ارتباط دادن با
تجارب پیشی  ،توضیح دادن)
روابط مان /فضا ،برقراری ارتباط ،پی بینی ،مقایسه کردن ،تفکر
انتقادی ،کنجکاوی ،همکاری و تشریک مساعی ،سعۀ صدر و
تحمل شکست ،خالقیت ،تفکر منحقی ،طبقهبندی ،اندا هگیری،
هدایت و مدیریت خود و دیگران ،پیشنهاد کردن ،توسعه و بسط و
کاربرد آموختهها در موقعیت جدید ،استنباط ،ترجیح دادن ،تخیل،
حل مسئله ،تصمیمگیری ،بارش مغزی ،با خورد دادن ،بحث
کردن ،اکتشاف ،فراخاندیشی
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در مصاحبۀ دوم ،جهت انتخاب شایستگیهای متناس

با دان آمو ان دورۀ دوم

ابتدایی ،ابتدا تعاریف ،مؤلفهها و سحوح محرح شده در مورد برخی شایستگیها
بهصورت مختصر مشخص شد و سپس با سه متخصص علومتربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد ،مصاحبه شد و ا آنها درخواست شد که با توجه به
خصوصیات رشدی دان آمو ان دورۀ دوم ابتدایی تعیی

نمایند کدام یک ا

شایستگیهای پژوهشی فوق (و در برخی موارد کدام سحح ا یک شایستگی)
متناس

با ای

دوره هستند؟ در نهایت ،با توجه به نظر متخصصی

فوق11 ،

شایستگی عام و شایستگیهای خاص در پنج خوشه اصلی و  14یر خوشه به شرح
یر شناسایی شدند.
جدول  :5شایستگیهای پژوهشی عام و خاص متناس
شایستگیهای

با دورۀ دوم ابتدایی

شایستگیهای

تشخیص مسئله (انتخاب موضوع و تعریف مسئله) ،طراحی تحقیق

خاص

(بیان اهداف ،تشخیص متغیرها ،فرضیهسا ی) ،جمعآوری
اطالعات (آ مای

پژوهشی

و مشاهده و مصاحبه) ،تجزیهوتحلیل دادهها

(تنظیم جدول دادهها ،پردا ش دادهها و رسم نمودار) ،نتیجهگیری
و ارائه یافتهها (تفسیر دادهها ،نتیجهگیری ،گزارشنویسی ،ارائه
یافتهها)
عام

صدر ،برقراری ارتباط ،همکاری ،خالقیت ،کنجکاوی ،مقایسه
کردن

گام چهارم؛ اعتباریابی شایستگیهای پژوهشی متناسب با دورۀ دوم ابتدایی :برای
دستیابی به فهرست نهایی شایستگیهای پژوهشی متناس

با دورۀ دوم ابتدایی،

پرسشنامهای ا شایستگیهای پژوهشی متناس با دان آمو ان دورۀ دوم ابتدایی که
در مرحلۀ قبل تهیه شده بود ،در مقیاس پنج سححی لیکرت تنظیم و برای اعتباریابی
در اختیار پنج متخصص دیگر علومتربیتی و روانشناسی قرار گرفت .پس ا تو یع و
جمعآوری پرسشنامهها و ثبت آنها در نرمافزار  ،SPSSجهت تجزیهوتحلیل دادهها و
اعتباریابی شایستگیها ا آ مون  tتک نمونهای استفاده شد.
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شایستگیهای

طبقهبندی ،پی بینی ،اندا هگیری ،تصمیمگیری ،استنباط ،سعۀ
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جدول  :6نتایج اعتباریابی شایستگیها با آ مون  tتک نمونهای
شایستگی پژوهشی

میانگین
محاسبهشده

انحراف
استاندارد

مقدار t
محاسبهشده

سطح
معناداری

شایستگی
پژوهشی

میانگین
محاسبهشده

انحراف
استاندارد

سطح
مقدار t
محاسبهشده معناداری

اندا هگیری
تصمیمگیری

4.4
4.8

0.89
0.44

3.500
9.000

0.025
0.001

استنباط

4.8

0.44

9.000

0.001

4.4

0.54

5.715

0.005

سعه صدر
برقراری ارتباط
همکاری
خالقیت
کنجکاوی
مقایسه کردن
انتخاب موضوع
تعریف مسئله

4.8
4.8
4.4
4.0
3.8
4.0
4.4
4.8

0.44
044
0.54
0.70
0.83
1.22
0.54
0.44

9.000
9.000
5.715
3.162
2.138
1.826
5.715
9.000

0.001
0.001
0.005
0.034
0.099
0.142
0.005
0.001

فرضیهسا ی
جمعآوری اطالعات
(مشاهده)
جمعآوری اطالعات
(مصاحبه)
تنظیم جدول دادهها
پردا ش دادهها
رسم نمودار
تفسیر دادهها
نتیجهگیری
گزارشنویسی
ارائه یافتهها

4.0
4.2

1.00
0.83

2.236
3.207

0.089
0.033

4.8
4.4
4.2
4.4
4.4
4.6
4.2

0.44
0.54
0.83
0.54
0.54
0.54
0.83

9.000
5.715
3.207
5.715
5.715
6.532
3.207

0.001
0.005
0.033
0.005
0.005
0.003
0.033
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طبقهبندی
پی بینی

4.4
4.4

0.54
0.89

5.715
3.500

0.005
0.025

بیان اهداف
تشخیص متغیرها

4.4
4.2

0.89
0.44

5.715
6.000

0.005
0.004
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با توجه به نتایج جدول  ،6با توجه به ای که مقدار  tمحاسبهشدۀ کلیۀ شایستگیها
بیشتر ا  tجدول ( )2.094است؛ میتوان نتیجه گرفت که کلیۀ شایستگیهای
پژوهشی مورد تأیید متخصصی قرارگرفته است.
گام پنجم؛ طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی متناسب با دانشآموزان دورۀ دوم
ابتدایی :پس ا اعتباریابی و بررسی میانگی شایستگیهای پژوهشی متناس
دوم ابتدایی ،همۀ شایستگیهای پژوهشی فوق متناس
شدند و مدل شایستگیهای پژوهشی متناس

با دورۀ

با ای دوره تشخیص داده

با دان آمو ان دورۀ دوم ابتدایی در

یک مدل شماتیک ترسیم شد که در شکل  2نشان داده شده است .در واقع ای مدل
بهمنزلۀ وضعیت محلوبی است که در برنامههای درسی دورۀ دوم ابتدایی میتواند
مورد توجه قرار گیرد و فاصلۀ آن با وضعیت موجود بیانگر نیا آمو شی محسوب
میشود که باید برای آن راهبرد آمو شی اثربخ

تعیی شود.
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جمعبندی و نتیجهگیری
پژوه

یکی ا مهمتری ابزارهای بهسا ی و توسعۀ نظام آمو شی است و تاریخ

حکایت ا نق

کارسا ای

ابزار در رشد نظامهای آمو شی دارد .کودکان و

نوجوانان با تفکر پژوهشی میتوانند مشاهدۀ عمیق نموده و ا کنار هر چیز بهسادگی
عبور نکنند ،پرس

کنند و برای پاسخ سؤاالتشان جستوجو کنند و متحیر شوند و

ا واقعه و رخداد و گمانه نیهای خود در پدیدههای اطراف نتیجهگیری کنند.
ضرورت آمو ش پژوه

و شایستگیهای مرتبط با آن ،در نظر تعداد یادی ا

صاح نظران و اسناد باالدستی نظام آمو شی تصریح شده است .لیک
شایستگیهای پژوهشی متناس

پیرامون

با دورههای آمو شی کمتر بحث شده و یا تحقیقی

انجامگرفته است .در ای تحقیق تالش شد تا شایستگیهای پژوهشی مورد نیا و
متناس

با سحح رشدی دان آمو ان ای دوره شناسایی شوند .برای طراحی مدل

شایستگی ا رویکرد طراحی (مدل بیهام و مایر) در پنج مرحله استفاده شد .در
مرحلۀ اول 48 ،شایستگی پژوهشی ا محالعه ادبیات نظری و پیشینه تحقیقی (30

شایستگی پژوهشی فوق ،تهیه و تعریف مختصری ا هر شایستگی ارائه شد .در
مرحلۀ بعد ،دو مصاحبۀ نیمه ساختار یافته با متخصصان انجام شد و شایستگیهای
فوق به دو دسته شایستگیهای پژوهشی عام ( 25مورد) و خاص ( 20مورد) تقسیم
شدند و در مصاحبۀ دوم ،شایستگیهای پژوهشی عام ( 11مورد) و خاص (14
مورد) که با خصوصیات رشدی دان آمو ان ای دوره متناس

بودند ،انتخاب شدند.

در مرحلۀ چهارم چک فهرستی ا شایستگیهای فوق تهیه و برای اعتبارسنجی در
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مورد) شناسایی شد .سپس ،فهرست اولیه شایستگیهای پژوهشی مشتمل بر 48

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

اختیار تعداد دیگری ا متخصصان قرار گرفت و در نهایت ،کلیۀ شایستگیهای
پژوهشی مورد تأیید متخصصی
پژوهشی متناس

قرار گرفتند .در مرحلۀ آخر ،مدل شایستگیهای

با دورۀ دوم ابتدایی ،مشتمل بر  5خوشۀ شایستگیهای خاص با

 14یر خوشه و  11شایستگی عام پژوهشی ترسیم شد .شایستگیهای عام شامل:
طبقهبندی ،پی بینی ،اندا هگیری ،تصمیمگیری ،استنباط ،سعۀ صدر ،برقراری ارتباط،
همکاری ،خالقیت ،کنجکاوی و مقایسه کردن و شایستگیهای خاص شامل :انتخاب
موضوع ،تعریف مسئله ،بیان اهداف ،تشخیص متغیرها ،فرضیهسا ی ،جمعآوری
اطالعات (مشاهده) ،جمعآوری اطالعات (مصاحبه) ،تنظیم جدول دادهها ،پردا ش
دادهها ،رسم نمودار ،تفسیر دادهها ،نتیجهگیری ،گزارشنویسی و ارائۀ یافتهها تعیی
شدند.
پیرامون شناسایی شایستگیهای پژوهشی در محالعات داخلی و خارجی ،تحقیقات
اندکی انجامشده است .ا جمله ،صمدی و مهماندوست قمصری ( )1390در تحقیق
خوی

مقایسه آن با اهداف آمو ش کت

محور را

مورد نظر» ،مؤلفههای رویکرد پژوه

شامل  8مؤلفۀ حل مسئله (گویههای برخورد با موقعیت ،تحلیل موقعیت ،جمعآوری
اطالعات ،تدوی فرضیه ،آ مون فرضیه و ار یابی فرایند) ،تفکر انتقادی (گویههای
تجزیهوتحلیل ،ار شیابی ،استنباط ،تبیی و خود تنظیمی) ،خالقیت (گویههای تفکر
واگرا و همگرا) ،کنجکاوی ،سعۀ صدر و تشریک مساعی شناسایی میکند؛ که برخی
ا مؤلفههای تحقیق فوق با تحقیق انجامشده محابقت دارد؛ اما ای تحقیق در سحح
دورۀ متوسحه انجامشده در حالی که در تحقیق موجود ،شایستگیها پژوهشی
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با عنوان «رویکرد پژوه

محور در کتابهای سال اول دورۀ متوسحه و
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متناس

با دورۀ دوم ابتدایی شناساییشدهاند .جهانی ( )1390در مقالۀ خوی

با

عنوان «آمو ش تفکر خالق به نوجوانان :رویکرد پژوه -محور» با معرفی
مهارتهای پژوهشی بهعنوان یکی ا مهارتهای شناختی ،آن را شامل چند مهارت
جزئی مثل توانایی یافت مسئله (مشاهده و شناسایی ،با تعریف مسئله) ،فرضیهسا ی،
گردآوری اطالعات برای آ مون فرضیه (جمعآوری اطالعات و پردا ش اطالعات) و
نتیجهگیری (تجزیهوتحلیل یافتهها و گزارشنویسی) میداند .همچنی  ،برائی و امی
خندقی ( )1392در تحقیقی با عنوان «تأملی بر دیدگاههای مختلف در خصوص حل
مسئله و فرایندهای آن در آمو ش علوم و تبیی داللتهای آن برای برنامۀ درسی»
ضم بیان داللتهایی برای بهبود برنامۀ درسی علوم دورۀ ابتدایی ،یر مهارتهای
دورۀ ابتدایی را شامل مشاهده ،اندا هگیری،

حل مسئله در سالهای آغا ی

فرضیهسا ی و مهارتهایی مانند خالقیت و ابتکار ،اعتمادبهنفس ،کنجکاوی ،تعریف
و با نمایی دقیق مسئله و توجه به مهارتهای بی فردی و تفکر خالق (ا قبیل
برنامهریزی ،تولید راهحلهای بدیل ،مقایسه و ار شیابی) بیان میکنند .در ای تحقیق
برخی مهارتهای تحقیق متناس

با دورۀ دوم ابتدایی محرح شده ،لیک شایستگیها

دوره مانند تنظیم جدول دادهها ،طبقهبندی ،رسم نمودار و غیره که در تحقیق موجود
شناساییشدهاند ،مغفول واقعشدهاند.
مدل نظری طراحی شده میتواند در طراحی برنامههای درسی ای

دوره برای

پرورش شایستگی های پژوهشی به کار گرفته شود .ای مدل ترسیم کنندۀ وضعیت
محلوب برای برنامههای درسی ای دوره است و فاصلۀ وضع موجود با آن بهعنوان
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بهصورت عام و خاص تعیی نشدهاند و برخی ا شایستگیها مهم و مورد نیا ای

طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان…

نیا سنجی برای اصالح برنامههای درسی است .با توجه به اهمیت آمو ش پژوه
ا دورههای تحصیلی پایی تر و پایهگذاری فرهنگ پژوهشگری در ای سنی  ،ای
مدل میتواند در ار یابی برنامه های درسی قصد شده دورۀ دوم ابتدایی ا جهت
میزان توجه به شایستگیهای شناسایی شده ،مورد استفاده قرار گیرد تا طراحان
برنامههای درسی با مقایسه برنامه های درسی قصد شدۀ موجود با مدل شایستگیهای
پژوهشی پیشنهادی که بعد ا محالعۀ گسترده ادبیات موضوع و مصاحبه با متخصصان
برجستۀ علومتربیتی حاصل شده نسبت به رفع نواقص احتمالی موجود اقدام نمایند.
منابع
باقری ،خسرو؛ عحاران ،محمد ( ،)1376فلسفۀ تعلیم و تربیت معاصر ،تهران:
موسسۀ فرهنگی قلم.
برائی ،علی؛ مهرام ،بهرو و کارشکی ،حسی ( ،)1392جایگاه حل مسئله در

تمری های کتابهای درسی علوم ابتدایی ،پژوه

در برنامهریزی درسی ،س،10

ش.12
فصلنامۀ اندیشههای نوی تربیتی ،س ،4ش.140-157 ،3
دوبو ،ماکس ( )1385کودکان تحقیق گر ،آمو ش چال

گر ،ترجمۀ سعید

فضایلی هاشمی ،تهران :نشر.
رحیم نیا ،فریبر ؛ هوشیار ،وجیهه ( ،)1391واکاوی ابعاد و مؤلفههای مدل

شایستگیهای مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی) ،فصلنامه مدیریت
فردا،س ،11ش.117-138 .31
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جهانی ،جعفر ( ،)1390آمو ش تفکر خالق به نوجوانان :رویکرد پژوه

محور،
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شعبانی ورکی ،بختیار ( ،)1385منحق پژوه

در علومتربیتی و اجتماعی

جهتگیری نوی  ،مشهد :آستان قدس رضوی ،شرکت به نشر.

شهرتاش ،فر انه؛ فلسفی ،فاطمه؛ رهبر ،ژاله و حاجیان ،سهیال ( ،)1386مبانی
نظری و مهارتهای آمو ش علوم (چاپ دوم) ،تهران :شرکت چاپ و نشر
کتابهای درسی ایران.
صافی ،احمد ( ،)1380آمو شوپرورش ابتدایی ،راهنمایی تحصیلی و متوسحه،
تهران :سا مان محالعه و تدوی کت

علوم انسانی (سمت).

صمدی ،پروی ؛ مهماندوست قمصری ،هرا ( ،)1390رویکرد پژوه
کتابهای سال اول دورۀ متوسحه و مقایسه آن با اهداف آمو شی کت

محور در
مورد نظر،

فصلنامۀ محالعات برنامۀ درسی ایران ،س ،6ش.80-115 ،20

فالحیان ،ناهید؛ آرام ،محمدباقر؛ نادری ،مریم و احمدی ،آمنه ( ،)1391روش
آمو ش محالعات اجتماعی ،دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ،تهران:
شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
کرمی ،مرتضی ( ،)1385آمو ش مدیران با الگوی شایستگی ،ماهنامۀ تدبیر،
ش.179

کریمی ،عبدالعظیم ( ،)1388مجموعه سؤاالت علوم و ریاضیات ( TIMSSپایه
مار ینو ،رابرت جی؛ سی رنکی  ،استوارت؛ سوحیو  ،کارولی

و دیگران

( ،)1380ابعاد تفکر در برنامهریزی درسی و تدریس ،ترجمۀ قدسی احقر ،تهران :نشر
یسحرون.
محس

پور ،بهرام و رئوف ،علی ( ،)1377پژوه

مقالهها» ،تهران :پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت.
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چهارم ابتدایی) ،تهران :انتشارات پژوهشگاه محالعات آمو شوپرورش.

…طراحی مدل شایستگیهای پژوهشی دانشآموزان

،)1390(  محمد، اسماعیل و تفرشی، حسی ؛ کاظم پور،مؤمنی مهموئی
برنامهریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی محلوب برای توسعه شایستگیهای
.3 ش،4 س، فصلنامۀ راهبردهای آمو ش،اساسی

در قلمرو

 جستارهایی در پژوه،)1379(  محمود،مهرمحمدی
. پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت: تهران،آمو شوپرورش

: تهران، نظریههای برنامۀ درسی؛ ترجمۀ محمود مهرمحمدی،)1379(  جان،میلر
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