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 چکیده 

 آموزان دوره ابتدایی است.هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش هدف:   

وان روش تحقیق استفاده شده است. حوزة عناین پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش گراندد تئوری به روش:

نظران و اساتید حوزه برنامه درسی، آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی بود که با روش مورد پژوهش شامل کلیه صاحب

ند ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتگیری هدفمند، اساتیدی که شرایط مورد نظر را داشتند مورد مصاحبه نیمهنمونه

های حاصل داده و تحلیل تجزیه براینفر رسید.  15های پژوهش به ها، تعداد نمونهبه اشباع نظریِ یافته که با رسیدن

شد و  استفاده (1992استراوس و کوربین) ایِ کدگذاریِ )باز، محوری و انتخابی(های سه مرحلهاز مصاحبه، از روش

 ن دوره ابتدایی طراحی گردید. آموزاالگوی برنامه درسِی پژوهش کاربردی برای دانش "نهایتا

های درسی، محتوای های موجود در برنامهنتایج حاصل از بررسی الگوی ارائه شده نشان داد که از میان مقوله ها:یافته

درسی  برنامة یالگوشوند که نقشی فعال در پژوهش کاربردی، روش تدریس و روش ارزشیابی بعنوان عللی تلقی می

 شود. همچنین بایستیدرسی پژوهش کاربردی محقق نمی و تا این عوامل مهیا نشوند برنامة داشته پژوهش کاربردی

آموزان با منابع علمی بعنوان راهبرد؛ و حمایت مدیران آموزان و برقراری ارتباط دانشمحور دانشهای پژوهشتشویق

ه در حوزه تخصصیِ پژوهش دیدهای پژوهشی و مربیان آموزشمدارس، طراحی ساختار مدارس براساس فعالیت

های پژوهشی بعنوان های پذیرندگان و همچنین توسعه مهارتگر؛ و انگیزش، نگرش و ارزشکاربردی بعنوان تسهیل

، قهای مشارکت طوالنی و مشاهده مداوم در میدان تحقیها به روشبستر در نظرگرفته شوند. قابلیت اعتماد یافته

 ندگان تایید شد.کنبررسی همکاران و تایید مشارکت
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 و بیان مسئله مقدمه

بشر از آغازین لحظات حیات خود، روحیه جستجوگری را یافته و همواره در پی پاسخ به سواالت    

باشد و با افزایش سن عقلیِ وی، این روحیه در متعدد جهت شناخت بیشتر خود و پیرامون خود می

ولی چرا با ورود به مدرسه، بجای رشد و ارتقای این  (.Mehr Mohammadi, 2014)دشواو تقویت می

ویژگی، رفته رفته این روحیه را از دست داده و بجای پژوهشگری بیشتر به حفظیات و یادگیری 

آموزان شده و مهارت تفکر ایشان آورد؟ این امر سبب تضعیف قدرت حل مسئله دانشبدیهیات روی می

بر  "گردد که عمدتانماید. این مشکل به نظام آموزشی کشور باز میحفظ کردن بدل می را به مهارت

آموزان رشد نکرده و در آموزان تاکید دارد که به همین دلیل قدرت فکری دانشپرورش حافظه دانش

د گیری رشآموزان می باشند، قدرت تصمیمنهایت در محصوالت نظام آموزشی کشور، که همین دانش

 (.Hashemi, 2019)نکرده و پیامد آن عدم موفقیت کامل در زندگی خواهد بودپیدا 

عبارت دیگر آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، از طریق تربیت به     

رفت هر که پیشکند. بطوریفرزندان و آینده سازان جامعه، نقش بسزائی در بقاء و پیشرفت آن ایفا می

های هایی است که در مدارس و مراکز آموزشی، و در طی دورهگرِو نوع و چگونگی فعالیت جامعه در

از دیگر سو، (. Marzoughi, Torkzadeh, Jabari and Norouzi, 2019)گیردتحصیلی مختلف انجام می

پژوهش و تحقیق دارد، زیرا  برای توسعه و رشد خود نیاز بهنهاد آموزش و پرورش نیز در جامعه 

 (.Delavar, 2011)"استهای کاربردی ها، پژوهشدرست و بجا در سازمانهای گیریزیربنای تصمیم"

در جای خود درجا  عقب برنگردد، حداقلاگر به و چه بسا، درغیراین صورت، نهاد آموزش و پرورش 

 اند. آموزان دور خواهد مهای جدید یادگیری برای دانشخواهد زد و از نوآوری و خلق فرصت

ژوهش و پعدم تاثیرگذاری تحقیقات "داشت این است که مسئله  دور نظر از ی که نبایدمهمنکته      

 خود با را های آموزشیمی نظاهمه "که غالبااست  فراگیر "موضوعی نسبتا عمل آموزشی، بر

در حوزه دلیل اصلی ایجاد این مشکل، به ضعف برنامه درسی  (.Salsabili, 2014)"درگیرنموده است

گردد که با عنایت به سرعت شتابنده پیشرفت تکنولوژی و عقب ماندگی ملموس آموزش پژوهش باز می

آموزان نسبت به تکنولوژی، خالء پژوهش بیشتر حس خواهد شد و با در مدارس از سواد تجربی دانش

دهد میلآموزش ابتدایی زیربنای آموزش در مدارس را تشکی"درنظر گرفتن این مسئله مهم که 

(Mohammadi, Keykha, and Alipour Moghadam, 2016 )و همچنین با درنظر گرفتن حساسیت-

های ویژه آموزش در دوره ابتدایی، نیاز به آموزش علمیِ پژوهش در این مقطع بیش از پیش احساس 

زایش تدایی و افهای اخیر و با تغییر در سیستم آموزشی ایران در دوره ابکه در سالشود. علیرغم اینمی

سال و نیز افزودن درس تفکر و پژوهش در پایه ششم  6سال به  5سنوات آموزشی این مقطع از 

آموزان سعی شده تا حدودی این خالء پر شود، ولیکن همچنان این خالء ابتدایی به مواد درسی دانش

 شود.در نظام آموزش و پرورش دوره ابتدایی ایران احساس می
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ایی به عنوان اولین مرحله آموزش همگانی جهت کودکان شش تا دوازده ساله مطرح آموزش ابتد     

کند و چنانچه از نظر ن را برای مقاطع باالتر آماده میآموزش ابتدایی کودکا (.Mazbouhi, 2017)است

تر ترک تحصیل در مقاطع بعدی کمکمّی و کیفی در سطح باالتری ارائه شود، نه تنها افت تحصیلی و 

وجبات تواند مگسترده و باکیفیتی صورت بگیرد میود بلکه چنانچه آموزش ابتدایی در سطح شمی

 های بدنی و ذهنی و تحولآموزان در مقاطع باالتر شود، ولیکن به لحاظ ویژگیتوفیقات آموزشی دانش

ه وجآموزان این مقطع تحصیلی است، آموزش دانش آموزان این دوره نیازمند تروانی که مختصّ دانش

برهمین اساس، با عنایت به (. Saadatmand and Tigh Bakhsh, 2017)باشدهای خاصی میبه ظرافت

های موجود در آموزش ابتدایی، پژوهش کاربردی و نهادینه نمودن آن به عنوان یک اهمیت و ظرافت

 د. باشسی میآموزان، نیازمند توجه به این مقوله در چارچوب عناصر اصلی برنامه درفرهنگ نزد دانش

 ,Maleki)به معنای راهی که باید طی شود گرفته شده است currereبرنامه درسی از ریشه التین      

 ,Mehr Mohammadi). منظور از طرح برنامه درسی، شکل مدون یا ساختار برنامه درسی است(2016

 ,Maleki)شودبوط میو برنامه ریزی درسی به یادگیری و طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مر (2014

 هریک از عناصر  صیو تشخی و چگونگی تعیین درس در خصوص عناصر برنامه مانی کهزو  (2016

 (.Mirza Beigi, 2005)ایمشدهشود، فی الواقع وارد مقوله طراحی برنامه درسی یمی ریگمیتصم

 یادگیری،-دهای یاددهیمحتوا، راهبر اهداف، عنصرِنُه عناصر برنامه درسی را در قالب  نیکال     

 یدبنزمان و فضا طبقه ران،یبندی فراگگروه،های ارزشیابیروشهای یادگیری، موادآموزشی، فعالیت

 "برنامه درسی از هر نوعی که باشد ضرورتا حال آنکه براساس نظر زایس (،Klein, 1991)است کرده

 (.Zais, 1976)است« یهای یادگیری و روش ارزشیابهدف، محتوا، روش»دارای چهار عنصر 

وارسی کردن، ، تحقیقت به معنای درست کردن، رسیدن، بر رسیدن، غدر ل پژوهش»همچنین،      

پژوهشی و پژوهش کاربردی،  (Delavar, 2011)«رسیدگی، بررسی و مطالعه حقیقت و واقعیت است

ها، دن رفتارها، روشاست که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رسان

 ,Hafez Nia) شودابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می

مرور مطالعات و تحقیقات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران در حوزه برنامه درسی از   (.2003

ر تاثیرگذار دنوان یک راهبرد مهم و عبایست به مقوله پژوهش کاربردی بهآید که میاینگونه برمی

 Javdani, Foulad Chang and) آموزان در  مدارس دوره ابتدایی پرداخته شود.تامین نیازهای دانش

Marzoughi (2019  آموزان یعنی نیاز به بقاء، عشق و اثر تامین نیازهای پنج گانه دانشطی تحقیقی

رار قآموزان دوره ابتدایی را مورد بررسی صیلی دانشتعلق، قدرت، آزادی و شادی بر بهبود عملکرد تح

آموزان در طراحی برنامه وجه به تامین نیازهای اساسی دانشاند که تداده و اینچنین نتیجه گرفته

تواند زمینه توسعه یادگیری، عالوه بر اینکه می –درسی مبتنی بر مدیریت فرایندهای یاددهی 

آموزان برای تبدیل شدن به شهروندانی متعهد، فعال، اسی دانشهای استوانمندی ها و تقویت مهارت

هارت ممسئولیت پذیر، مشارکت جو، خلّاق، مساله گشا، اهل تفکر و تامل، دارای روحیه تفکر انتقادی و 
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تواند باعث انگیزش درونی و افزایش سطح درگیری و مشارکت فراگیران های فراشناخت شود، بلکه می

 یادگیری و در نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی آنها نیز شود. –در فرایند یاددهی 

پژوهش  رویکردبا موضوع  Maleki, Ghazi Ardekani, Sadeghi and Dortaj (2016)طی تحقیقی  

ر داند که اینگونه نتیجه گرفته ،ها و راهکارهای تربیتیها، مؤلفه: ماهیت، ضرورتی در آموزشمحور

 موزشسبک آ؛ آموزان با عامل تغییر و دگرگونین افراد به خصوص دانشددنیای امروز به دلیل روبرو ش

ق مجهز خالآموزان به اهرمی به نام تفکر ورزیدن و تفکر یگر جوابگو نیست و الزم است دانشد سنتی

های تفکر و حل مسائل، کارایی الزم را در پاسخ به تغییرات محیطی داشته شوند تا ضمن کسب مهارت

های آن را برای ست که لزوم کاویدن محیط و موقعیتپژوهش محوری رویکردی ا باشند. رویکرد

آورد و در آن به جای انباشت اطالعات در ذهن، نحوه یادگیری و یا به به ارمغان می آموزاندانش

دهد و مشخصاتی همچون پویایی، همکاری و مشارکت، دگیری یادگرفتن را مدنظر قرار میعبارتی یا

 .مهارت، پرسشگری، تفکر انتقادی، تحکیم ساخت شناختی و حل مسئله را دارد تکامل دانش و

اند هنتیجه گرفت Shokrollahi Yancheshmeh, Mohamadkhani and Salmani (2016) در تحقیقی 

 ی در بینشپژوه امور با توجه به نیاز معلمان به آموزش روند پژوهش، جهت ارتقا و بهبود فرایند که

های درسی در چارچوب تدوین برنامهر وکه نسبت به آموزش این ام استابتدایی، الزم معلمان دوره 

پژوهی اقدامات پژوهی و درسهای ضمن خدمت از قبیل اقداما پژوهش، با اهتمام ویژه به دورهمرتبط ب

که میزان طی تحقیقی به این نتیجه دست یافتند  Aadelipoor and et al (2016) الزم صورت گیرد.

 ن میزانپژوهش محور در تدریس در سطح متوسط است. همچنی ستفاده معلمان ابتدایی از رویکردا

های گروهی در های نحوه پرسیدن سؤال و فعالیتمقیاس محوری در زیراستفاده از رویکرد پژوهش

، لیفها، نوع تکادهی به مسائل، انجام آزمایشهای نحوه آغاز تدریس، پاسخمقیاس سطح باال، در زیر

نحوه انجام ارزشیابی و مکان تدریس در سطح متوسط و در زیرمقیاس چیدمان کالس در سطح ضعیف 

به این نتیجه دست یافتند که  در تحقیقی Ayatollahi, Amini and Salari Chineh (2015) است.

داند، ن میاهدف آنرا رشد ذهنی فراگیر فرایند تربیت را انتقال دانش و درحالی که تعلیم وتربیت سنتی

های انسانی برای پژوهش را توسعه ظرفیت تعلیم وتربیت پژوهش محور، پرورش قدرت استدالل و

طی تحقیقی با موضوع  Moradi, Ansarian, Nikian and Imani (2015)دهد. مورد تاکید قرار می

-چالشورت تحول در سیستم آموزشی و ضر، محوری و رشد و تعالی سیستم آموزشیوهشژرویکرد پ

محوری در نظام برای اشاعه فرهنگ پژوهشند و های موجود در نظام آموزشی را مورد بحث قرار داد

محور را های موثر تدریس پژوهشتوای آموزش مبتنی بر پژوهش و روش، لزوم تهیه محآموزشی

ش که آموز ندنشان دادتحقیقی تحقیق  طی Jafari, Samadi and Ghaedi (2015) پیشنهاد نمودند.

کان بر پرورش بعد شناختی )کنجکاوی، پرسشگری، استدالل کردن، تفکر انتقادی، به کود فلسفه

خالقیت، عالقه به آزمایش و تجربه( و بعد عاطفی )عالقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، مشارکت جویی، 
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ر دارد یاستقالل رای، اعتماد به نفس، ابراز وجود( روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی تأث

 .گذار بوده استروحیه پژوهشگری این کودکان تأثیرو به طور کلی اجرای این برنامه بر پرورش 

(Makhzan (2014  آسیب شناسی فرهنگ پژوهش در مدارس بر اساس مدل سه طی تحقیقی به

مدرسه با فرهنگ خاص خود به عنوان یکی از عوامل پرداخت و اینچنین نتیجه گرفت که  شاخکی

تواند ایفا کند و ای را میای آماده سازی نسل فردا نقش عمدهی شدن و همچنین مرکزی براجتماع

وی در تحقیق صورت تابعی از نظام اجتماعی است.  ،ها و موانع پژوهش در مدارسشناخت کاستی

و  ساختار، محتوا با بکارگیری از الگوی سه شاخکی هاریسون، آسیب شناسی را در سه عامل گرفته

عدم حمایت مدیران و موانع ناشی از بروکراسی ها در مدارس مورد بررسی قرار داده و تفعالیزمینه 

طی تحقیقی  Yousefzadeh (2011) است.نموده  پژوهش در مدارس معرفی هایاداری را بعنوان چالش

 های درسی پژوهش محور نیازمند توجه به نقش معلمان،تولید برنامه به این نتیجه دست یافته که

محور وهشژمحتوا، سازماندهی محتوا، شیوه های تدریس، موقعیت و فضای یادگیری و نحوه ارزشیابی پ

علل طی تحقیقی با موضوع  Azimi Yancheshmeh, Amirpoor and Mamizadeh (2011) .است

وحیه ربه این نتیجه دست یافتند که  کمبود روحیه پژوهشگری و راهکارهای افزایش آن در دانشجویان

های الزم و انگیزه و عدم سرمایه گذاریاز قبیل هایی علت و پژوهشگری دانشجویان بسیار کم است

  .دارند در این امر دانشجویان بیشترین فراوانی را ترغیب

های در هزاره سوم، در نظام اینچنین نتیجه گرفته است که Abdollahi (2011)طی تحقیقی      

، جلب کرده است ش توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خودآموزشی پیشرو، آن چه بیش از پی

سئله است که مستلزم های حل مسنتی حافظه پروری و تأکید بر روشهای دوری جستن از روش

ید رود و باگیری در کالس درس است. انتظار میدر فرایند یاددهی و یاد های پژوهشیبکارگیری روش

رش پژوهندگی برای آموختن، اندیشیدن و چگونه یادگرفتن را ها، اصول و نگنظام آموزشی مهارت

برنامه  رییتغ تیریمددر پژوهشی با موضوع  Yidana and Aboagye (2018). درفراگیران ایجاد کند

ند ؛ اینگونه نتیجه گرفت غناکشور  یهامداوم در دانشگاه شرفتیاز پ نانیاطم یبرا یزمیمکان ی:درس

 ستخوشها الزم است تا نظام طراحی برنامه درسی دانشگاهت مداوم در دکه برای اطمینان از پیشرف

های درسی، به نحوی مورد بازنگری قرار گیرند که با تجارب زندگی تغییر شده و محتوای برنامه

در پژوهشی  Segev (2016) دانشجویان ارتباط داشته و پاسخگوی نیازهای روزمره دانشجویان باشند.

زش و پرورشِ پژوهش محور پرداخته و در نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد های آموبه زیرساخت

های که برای استقرار عدم تمرکز در آموزش و پرورش و همچنین بمنظور ارزیابی تاثیر سیاست

 Stokking, Schaaf, Jaspers and) الزم است. گسترده و ارزشمند اطالعات پایگاه جایگزین، یک

Erkens (2004 قیقات خود نشان دادند که اجرای برنامه درسی پژوهش محور برای معلمان در تح

-گرفته، اجرای برنامه درسی پژوهش بسیار موفقیت آمیز بوده و براساس نتایج حاصل از تحقیق صورت

 Schuyten). آموزان و شور و اشتیاق آنان در طی یادگیری موثر بوده استمحور در موفقیت دانش



102   یدربراک شهوژپ یسرد همانرب یوگلا یحارط … 
 

 

وی در این مطالعه روش  آموز ابتدایی پرداخت.دانش 23موردی د به مطالعه ی در پژوهش خو 2001)

یت ح درگیری ، فعالیت و موفقهای او نشان داد سطآموزش اینترنتی تلفیق کرد. یافتهکاوشگری را با 

 .D)یابد. ی سنتی و منابع سنتی افزایش میر مقایسه با نتایج آموزش به شیوهآموزان ددانش

Ritzhaupt and Florence (2014  ،طی تحقیقی  اینچنین نتیجه گرفتند که آموزش مبتنی بر پژوهش

های نرم های آموزشی و همچنین مهارتها و نظریهکلیدی از قبیل دانش مربوط به روشهای مهارت

  آورند.در یک محیط تیم گرا را بوجود می افزاری و توانایی کار

 Hashemi)آموزان مستلزم آموزش مبتنی بر پژوهش استه دانشآموزش شیوه پژوهش بعبارت دیگر، به

and Hazrati, 2015 .)آموزان عث ایجاد مهارت حل مسئله در دانشآموزش مبتنی بر پژوهش نه تنها با

آموزان موجب تقویت تفکر انتقادی و تفکر خالق و قدرت شود، بلکه یادگیری نحوه پژوهش توسط دانشمی

، فلذا با توجه به نیازهای (Abbasi Esfjir and Jafari Rostami, 2016)زان خواهد شدآموحل مسئله در دانش

ا گرا و بآموز محور و سازندهآموزان در دوره ابتدایی، برنامه درسی در آموزش ابتدایی با رویکرد دانشدانش

-یه، استفاده از فناورآموزان در تفکر انتقادی، تفکر خالق، ارتباطات، حل مسئلهای دانشهدف بهبود مهارت

آموزان، برای اینکه با عمل و تجربه یادبگیرند، تنظیم هایی برای یادگیری دانشهای اطالعاتی و ایجاد فرصت

ولیکن در عمل حاصل اجرای برنامه درسی )در دوره ابتدایی( منجر به  (.Backanak, 2013)شده است 

 (Abbasi Esfjir and Jafari Rostami, 2016)تآموزان نشده اسنهادینه شدن فرهنگ پژوهش نزد دانش

 باشد.که این امر نشانگر ضعف برنامه درسی جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی می

های درسی همواره نقش اساسی در فرایند تعلیم و تربیت دارند و مهمترین مرجع کتاب"از دیگر سو،      

اتخاذ یک "و با عنایت به اینکه  (Dibaei, Jafari Sani and Rashidi, 2010)"آیندیادگیری بشمار می

استراتژی کارآمد جهت حصول نتیجه در امر آموزش، مستلزم طراحی الگویی متناسب با عناصر برنامه 

، برهمین اساس در پژوهش حاضر تالش شده تا الگوی پیشنهادیِ (Hashemi, 2015)"باشددرسی می

برداری در بعنوان الگویی جهت بهره« آموزان دوره ابتداییردی برای دانشپژوهش کارب»برنامه درسِی 

آموزان دوره مدارس دوره ابتدایی به منظور توانمند سازی ایشان و همچنین متناسب با سن عقلی دانش

ابتدایی، با مطالعه و بررسی متون مختلف در باب موضوع پژوهش و همچنین با استفاده از نظرات برخی از 

نظران و اساتید دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش طراحی گردد. بدین بصاح

 آموزانشود آنست که الگوی برنامه درسی پژوهش کاربردی برای دانشجهت پرسش مهمی که مطرح می

ی دوره ابتدای آموزاندوره ابتدایی چگونه است؟ و عناصر الگوی برنامه درسی پژوهش کاربردی برای دانش

 کدامند؟
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 روش پژوهش

از آنجا که پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تدوین یک الگوی بومی جهت برنامه درسِی پژوهش       

-آموزان دوره ابتدایی انجام شده و قصد محقق، کشف موضوع تحقیق با نظر مشارکتکاربردی برای دانش

برای انجام آن  1ها داده از برخاسته د تئوری یا نظریهکنندگان بوده است، روش کیفی با استراتژی گراند

نه ظری جدید در این زمیرسد. دلیل انتخاب گراندد تئوری به منظور استخراج رویکرد نمناسب به نظر می

نظران و اساتید حوزه برنامه درسی، تواند منجر به تدوین الگویی برخاسته از نظرات صاحباست که می

نظران و شامل کلیه صاحب حاضر، در پژوهش مطالعه مورد حوزةیت آموزشی شود. آموزش ابتدایی و مدیر

-اساتید حوزه برنامه درسی، آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی بوده است و ابزار مورد استفاده، برای جمع

و  های مطالعاتی و اسناد و مدارک، مصاحبه نیمه ساختاریافتههای مورد نیاز، عالوه بر فیشآوری داده

رشته  در سه که از میان افرادی انتخاب شدند جامعه آماری در پژوهش جهت مصاحبه،اکتشافی بود و 

دارای رتبه علمی دانشیاری و استادیاری در دانشگاه  ریزی درسی، آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشیبرنامه

دگان کنناز میان مشارکتری فرهنگیان و پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش هستند. فلذا نمونه آما

ریزی درسی، آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی، صاحب تالیف و تحقیق در پژوهش که در زمینه برنامه

بودند، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند که با رسیدن به اشباع نظریِ 

-نفر صاحب6ریزی درسی،  ز ایشان متخصص در رشته برنامهنفر ا6نفر رسید که 15ها، تعداد ایشان به یافته

نفر متخصص در رشته مدیریت آموزشی بودند؛ همچنین  3ی آموزش ابتدایی و نظر و متخصص در زمینه

نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش  7نفر از ایشان از اساتید دانشگاه فرهنگیان و  8

 و پرورش هستند. 

ای، اسنادی و بررسی منابع چاپی و الکترونیکی بر کتابخانه حقق ابتدا مفاهیم مورد نیاز را با مطالعهم   

درسی و پژوهش کاربردی و الگوها و رویکردهای مختلف مربوط به  اساس فیش برداری، در خصوص برنامه

 یهای برنامهوده و مولفهجانبه گردآوری نمدرسی و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق به طور همه برنامه

ای هها از متخصصین رشتهدرسی پژوهش کاربردی در دوره ابتدائی را مورد شناسائی قرار داد و بر اساس آن

ا هآوری دادهبرای جمع عمل آمد. محققدرسی، آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی مصاحبه بهبرنامه ریزی 

مفاهیم و سازه های آموزش پژوهش کاربردی در دوره ابتدایی نمود و  از روش مصاحبه عمیق متون استفاده

روش داده بنیاد  ها از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بررا استخراج، طبقه بندی و کدگذاری کرد. داده

(Strauss and Corbin (1992 ها، کار زمان با گردآوری دادهمورد تحلیل قرار گرفت. البته پژوهشگر هم

است، رفتن به میدان برای گردآوری « 2رفت و برگشتی»آغاز نمود که در واقع این فرایندی  ها راتحلیل داده

ها، مراجعه مجدد به میدان برای گردآوری اطالعات بیشتر، بازگشت به دفتر کار پژوهشگر برای تحلیل داده

                                                           
1. Grounded Theory 

2. Zigzag 



104   یدربراک شهوژپ یسرد همانرب یوگلا یحارط … 
 

 

ن اساس ر همیاطالعات بیشتر، بازگشت به دفتر کار پژوهشگر و به همین ترتیب کار دنبال شده است. ب

آموزان دوره ابتدایی در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری مدل برنامه درسی پژوهش کاربردی برای دانش

نظران و اساتید حوزه برنامه شده با صاحبهای انجام و انتخابی صورت پذیرفت. در کدگذاری باز، مصاحبه

های محقّق، هر خط رفت و براساس برداشتدرسی و آموزش ابتدائی و مدیریت آموزشی مورد بررسی قرار گ

مشترک بودند  در قالب یک مفهوم مرتبط کدگذاری شد و سپس در مرحله بعد مفاهیمی که دارای ایده

بندی شدند و مقوالت اولیه را تشکیل دادند و در نهایت  بر اساس اشتراکاتی در سطحی با انتزاع باالتر دسته

ها شکل گرفتند و در الگوی پارادایم داده بنیاد های اصلی یا تِممقوله که میان مقوالت اولیه وجود داشت،

  .بندی شدند صورت

بخشی فعال از فرایند پژوهش است که به همین منظور پژوهشگر  1در روش داده بنیاد، اعتبارسنجی     

به تطابق  2ستمرای مها در مرحله کدگذاری باز به شیوه مقایسهدر پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی یافته

های بدست آمده پرداخت. مقایسه مستمر اشاره دارد به این که پژوهشگر همگونی میان اطالعات و مقوله

دین کند، بها را با یک طبقه نوظهور مقایسه میآن "ها را شناسائی کرده و مستمراوقایع، رویدادها و فعالیت

در این پژوهش جهت اطمینان از روایی  (.Creswell, 1994)ترتیب آن طبقه را شکل داده و اشباع کند

 پژوهش اقدامات ذیل صورت گرفت:

-کنندگان برای برقرار ساختن اطمینان: در این مرحله پژوهشگر از دیدگاه مشارکت 3(تطبیق توسط اعضا1

در پژوهش حاضر سه نفر از  . بدین منظور(Creswell, 1994)کندها و تفاسیر استفاده میپذیری یافته

های بدست آمده را بازبینی کردند و کنندگان، گزارش نهایی مرحله نخست فرایند تحلیل مقولهارکتمش

 پیشنهادهای آنها در پارادایم کدگذاری اعمال گردید.

این نقش را  Creswell (1994): این مرحله نوعی کنترل بیرونی بر فرایند پژوهش است،  4(بررسی همکار2

های چالش داند؛ بدین صورت که فردی که با پژوهشگر صادق است سوالمی «5منتقد مدافع»همانند نقش 

پرسد که بدین منظور در پژوهش حاضر سه نفر از اساتید ها، معانی و تفاسیر میبرانگیز در مورد روش

 دانشگاهی، پارادایم کدگذاری را بررسی نموده و نظرات ایشان در تدوین مدل مورد استفاده قرار گرفت.

زم به ذکر است که در پژوهش حاضر مالحظات اخالقی نیز مدّنظر قرار گرفت که در واقع این امر ال     

کنندگان در پژوهش است. برهمین اساس در دهنده میزان و چگونگی احترام پژوهشگر به مشارکتنشان

 ه و مشخصاتای با امضای پژوهشگر مبنی بر تعهد اخالقی در نگهداری مفاد مصاحبانتهای مصاحبه، نامه

 کنندگان و عدم انتشار آن به ایشان ارائه شد.مشارکت

                                                           
1. Validation 

2. Constant Comparative Method 

3. Member Checking 

4. Peer Debriefing 

5. Devils Advocate 
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 یافته های پژوهش

 آموزان دورهالگوی برنامه درسی پژوهش کاربردی برای دانشسوال اصلی پژوهش عبارت از آن بود که       

 بتدایی کدامند؟آموزان دوره اعناصرِ الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش ابتدایی چگونه است؟ و

 ها و طبقات توضیح داده شود.برای پاسخ به این سواالت الزم است فرایند کدگذاری و استخراج تِم

 در. گرفت صورت همزمان طور به هاداده تحلیل و آوریحاضر جمع پژوهش در ها:داده 1کدگذاری باز     

 قوالتم ترتیب بدین و گرفتند جای مقوله یک ذیل در داشتند مفهومی اشتراک که کدهایی فرایند، این

 نتیجه. ندگرفت شکل اولیه هایمقوله گردید حاصل گام این در که مفاهیمی براساس. گرفتند شکل متعددی

 هک است هاییبندیدسته و مفاهیم درون به اسناد از شده کسب اطالعات انبوه کردن خالصه مرحله، این

 این. آورد سطح به هاداده عمق از را مفاهیم و موضوعات ،باز کدگذاری. هستند مشابه سواالت، این در

. دانشده اخذ گرفته، انجام هایمصاحبه و ادبیات در مفاهیم و تحقیق اولیه پرسش از مفاهیم و موضوعات

 یدرس برنامه الگوی تبیین زیرمعیارهای و معیارها شناسایی جهت در ها،داده پردازیمقوله و باز کدگذاری

 تحلیل از حاصل اطالعات بخش این در. گرفت ردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی انجامپژوهش کارب

 ( ارائه می شود.1شد که در جدول ) مفهوم 46 شامل پژوهش، زمینه در گرفته انجام هایمصاحبه محتوای

 کدگذاری اولیه - 1جدول

 شده استخراجمفاهیم   کد

 های کاربردی ی درسی پژوهشمهبا برنا های نظام آموزشیانطباق سیاست 1

  آموزان ی دانشپرسشگر روحیهمهارت و  پرورش 2

اد های کاربردی و تقویت توانایی منابع انسانی در ایجریزی درسی پژوهشمدیریت منابع انسانی مبتنی بر برنامه 3

   های درسی پژوهش محورمحیط مناسب برای طراحی و اجرای برنامه

رهای تشویقی)مادی و معنوی یا تشویق پژوهشی( در خصوص به مشارکت واداشتن معلمان در وجود ساز و کا 4

 های کاربردی پژوهش ریزی درسیفرآیند برنامه

  تنظیم ساختار سازمانی و طراحی محیط آموزشی براساس رویکرد غیر پژوهش محور 5

 آموزان مرتبط بودن با تجارب زندگی واقعی دانش 6

 آموزان ن موضوعات و محتوای دروس با تجارب گذشته دانشتناسب داشت 7

 ی درسی پژوهش محور افزایش سهم مشارکت معلمان در تدوین محتوای برنامه 8

 های آموزشی ارائه شواهد و دالیل تجربی در فعالیت 9

 ایجاد فضا برای تبیین مساله و ارائه فرضیه جهت دستیابی به نتایج عملی  10

                                                           
1 .Open coding 
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  لمیع اصول و مفاهیم مقعو گستره وأمان بهت توجه 11

 آموز و ارائه در یک قالب روشی توجه به نیازها و عالیق دانش 12

 آموزان به مشارکت در مباحث های مساله محور و ترغیب دانشاستفاده از روش 13

 آن   الینفک جزء لهآموزش براساس فرآیند پروژه و تحقیق به منز 14

   ت چالش برانگیز برای عدم تعادل در ذهنالرآیند آموزش با مسئله و سؤال به ویژه سؤاآغاز ف 15

  یقیت، نوآوری، کنکاش و جستجوگرالاستفاده از الگوهای فعال تدریس و آموزش برای تقویت تفکر انتقادی، خ 16

  تاکید بر یادگیری از طریق حل مساله و انجام پژوهش  17

  کننده و راهنمابه عنوان تسهیلتوجه به نقش معلم  18

 توجه به ایجاد فهم و برقراری ارتباط بین مطالب علمی و توجه به نقش حواس  19

 های فرایندی توسعه مهارت 20

   تاکید به استفاده از پوشه فعالیت 21

  آموزانتاکید به استفاده از خودارزیابی دانش 22

  توجه به ارزشیابی مستمر و تکوینی 23

  فراهم کردن امکان بازخورد مناسب و بموقع و تاکید بر ارزشیابی کیفی  24

  توجه به مشارکتی بودن و توجه به اشکال مختلف ارزشیابی 25

 آموزان نه در مقایسه با هم بلکه هر فرد نسبت به خودش  های دانششالقدیر از تت 26

  ن امورپژوهش به جای تمرکز بر نتایج و بروندادآموزان با توجه به فرآیند انجام دادتشویق دانش 27

 ت الآموزان برای ارتباط بیشتر با مراکز معتبر علمی برای دستیابی به پاسخ سؤاتشویق دانش 28

ها سایت ها و وبها، سایتت، گزارشالکتابها، مقا) تشویق برای نحوه جستجو و کاوشگری در منابع مختلف 29

 نابع متعدد و میزان رجوع به م (و...

  آموزیهای علمی و پژوهشسراهای دانشعضویت در انجمن 30

  ت و انجام دادن پژوهشالدسترسی به منابع علمی گوناگون برای دستیابی به پاسخ سؤا 31

  دسترسی به اینترنت 32

  حاصل از پژوهشگذاری نتایج  کآموزان مدرسه خود و مدارس همجوار برای به اشترابرقراری ارتباط با دانش 33

 انگیزش پذیرندگان به یادگیری پژوهش  34

 نگرش پذیرندگان به پژوهش و فعالیت علمی  35
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 تلقی پژوهش به عنوان یک ارزش و حفظ آن 36

 آموزانهای پژوهشی دانشتوسعه مهارت 37

 حمایت مدیران مدارس از پژوهش  38

  های پژوهشطراحی ساختار مدارس براساس فعالیت 39

 دیده  مربیان آموزش 40

 موانع ساختاری  41

 موانع نگرشی  42

 موانع مدیریتی  43

 آموزان  های زندگی دانشافزایش مهارت 44

 آموزان تقویت تفکر انتقادی و خالق دانش 45

 پیشرفت تحصیلی  46

       

 اشتراک اساس بر گیرند. جای لیاص هایتِم در مقارن، و مشابه هایمقوله گردید تالش بعدی گام در   

 و تهیه زا پس. شدند استخراج تریانتزاعی مفاهیم شکل به ها،تِم داشتند، یکدیگر با مقوالت که مفهومی

 حتوایم تحلیل از حاصل اطالعات کیفی تحلیل نخست گام عنوان به اولیه، مقوالت و مفاهیم جدول تنظیم

 هایتِم هب یابیدست جهت ترتجریدی و باالتر در سطح حاصله، ممفاهی فرآیند، این تکمیل برای ها،مصاحبه

 یک در یکدیگر، با مرتبط مقوالت شده، بندیگروه مقوالت یمقایسه از پس. شدند بندیگروه اصلی،

 ادبیات زا برخاسته مفاهیم یا مرتبط هاینظریه در موجود عناوین اساس بر و شدند بندیدسته کلی مضمون

 .شد گرفته نظر در هامضمون این برای کلی عناوین تحقیق،

د کند مشخص شوسیلة تعریف و بازبینی کردن، ماهیت آن چیزی که یک تِم در مورد آن بحث میبه       

ها به طور مختصر ، تم2و تعیین شد که هر تِم کدام جنبه از اطالعات را در خود جای داده است. در جدول

  شوند:و جامع ارائه می

 

 

 

 

 

 

 هاهای مشترک استخراج شده از تحلیلتم -2جدول 
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 محورگزینی پژوهشهدف، 1تم   

یم
اه

مف
 

 های کاربردیی درسی پژوهشهای نظام آموزشی با برنامهانطباق سیاست

  آموزان ی دانشپرسشگر روحیهمهارت و  پرورش

ی و تقویت توانایی منابع انسانی در ایجاد های کاربردریزی درسی پژوهشمدیریت منابع انسانی مبتنی بر برنامه

   محورهای درسی پژوهشی و اجرای برنامهمحیط مناسب برای طراح

وجود ساز و کارهای تشویقی)مادی و معنوی یا تشویق پژوهشی( در خصوص به مشارکت واداشتن معلمان در فرآیند 

 های کاربردیپژوهش ریزی درسیبرنامه

 محوروهشو طراحی محیط آموزشی براساس رویکرد پژ تنظیم ساختار سازمانی

 های کاربردیمحتوای پژوهش، 2تم 

یم
اه

مف
 

 آموزانمرتبط بودن با تجارب زندگی واقعی دانش

 آموزان تناسب داشتن موضوعات و محتوای دروس با تجارب گذشته دانش

 محور ی درسی پژوهشافزایش سهم مشارکت معلمان در تدوین محتوای برنامه

 های آموزشی ارائه شواهد و دالیل تجربی در فعالیت

 ایجاد فضا برای تبیین مساله و ارائه فرضیه جهت دستیابی به نتایج عملی

  لمیع اصول و مفاهیم مقعو گستره توأمان به توجه

 آموز و ارائه در یک قالب روشیتوجه به نیازها و عالیق دانش

 تدریسهای ، روش3تم 
یم

اه
مف

 

 آموزان به مشارکت در مباحث های مساله محور و ترغیب دانشاستفاده از روش

 آن  الینفک جزء هآموزش براساس فرآیند پروژه و تحقیق به منزل

  ت چالش برانگیز برای عدم تعادل در ذهنالآغاز فرآیند آموزش با مسئله و سؤال به ویژه سؤا

 قیت، نوآوری، کنکاش و جستجوگریالتدریس و آموزش برای تقویت تفکر انتقادی، خ استفاده از الگوهای فعال

  تاکید بر یادگیری از طریق حل مساله و انجام پژوهش 

  کننده و راهنماتوجه به نقش معلم به عنوان تسهیل

 توجه به ایجاد فهم و برقراری ارتباط بین مطالب علمی و توجه به نقش حواس 

 های فرایندی هارتتوسعه م

 های ارزشیابی، روش4تم 
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یم
اه

مف
 

  تاکید به استفاده از پوشه فعالیت

  آموزانتاکید به استفاده از خودارزیابی دانش

 توجه به ارزشیابی مستمر و تکوینی

  فراهم کردن امکان بازخورد مناسب و بموقع و تاکید بر ارزشیابی کیفی 

  توجه به اشکال مختلف ارزشیابیتوجه به مشارکتی بودن و 

 محور، تشویق پژوهش5تم 

یم
اه

مف
 

 آموزان نه در مقایسه با هم بلکه هر فرد نسبت به خودش های دانششالقدیر از تت

  آموزان با توجه به فرآیند انجام دادن امورپژوهش به جای تمرکز بر نتایج و بروندادتشویق دانش

 ت التباط بیشتر با مراکز معتبر علمی برای دستیابی به پاسخ سؤاآموزان برای ارتشویق دانش

 ها و ها، سایتت، گزارشالها، مقاکتاب) تشویق برای نحوه جستجو و کاوشگری در منابع مختلف

 و میزان رجوع به منابع متعدد  (ها و...سایت وب

  آموزان با منابع علمیبرقراری ارتباطات دانش، 6تم 

یم
اه

مف
 

   آموزیهای علمی و پژوهشسراهای دانشیت در انجمنعضو

  ت و انجام دادن پژوهشالدسترسی به منابع علمی گوناگون برای دستیابی به پاسخ سؤا

  دسترسی به اینترنت

  گذاری نتایج حاصل از پژوهشکآموزان مدرسه خود و مدارس همجوار برای به اشترابرقراری ارتباط با دانش

  ویژگی پذیرندگان ،7تم 

یم
اه

مف
 

 انگیزش پذیرندگان به یادگیری پژوهش 

 نگرش پذیرندگان به پژوهش و فعالیت علمی 

 تلقّی پژوهش به عنوان یک ارزش و حفظ آن 

 آموزانهای پژوهشی دانشتوسعه مهارت

  کننده، عوامل تسهیل8تم 

یم
اه

مف
 

 حمایت مدیران مدارس از پژوهش 

 های پژوهش طراحی ساختار مدارس براساس فعالیت

 دیده مربیان آموزش
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 روی، موانع پیش9تم 

یم
اه

مف
 

 موانع ساختاری 

 موانع نگرشی 

 موانع مدیریتی 

 ، پیامدها10تم 

یم
اه

مف
 

 آموزان  های زندگی دانشافزایش مهارت

 آموزان تقویت تفکر انتقادی و خالق دانش

 لی پیشرفت تحصی

     

های تولید هدف از کدگذاری در مرحله کدگذاری محوری، ایجاد رابطه بین مقولهکدگذاری محوری:     

ا کند تپرداز کمک میشود و به نظریهبراساس الگوی پارادایم انجام می "باشد. این عمل معموالشده می

کدگذاری محوری بر بسط و گسترش  دهی درپردازی را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباطفرایند نظریه

ها است. البته ممکن است ها قرار دارد. تمرکز این مرحله بیشتر بر کدها و مفاهیم، و نه دادهیکی از مقوله

که کدها یا مفاهیم جدیدی نیز در این مرحله ظهور یابند، ولی وظیفه اصلی، مرور و بررسی کدهای اولیه 

ای هگیرد، بدین منظور دسته بندیالگوی پارادایمی صورت می است. همچنین کدگذاری محوری براساس

شوند و هدف اصلی از این اقدام آن است که فرعی، با دسته بندی اصلی مطابق با الگوی پارادایم مرتبط می

 ها و مرتبط کردن آنها تفکر کند.مند در مورد دادهمحقق را قادر سازد تا به صورت نظام

( صورت گرفته است. از آنجا که 1گذاری محوری بر اساس الگوی پارادیم )شکل در پژوهش حاضر، کد     

ها و مرتبط کردن آنها تفکر مند در مورد دادههدف اصلی این بوده که محقق را قادر سازد تا به صورت نظام

بندی ستهمرتبط شده و د بندی اصلی مطابق با الگوی پارادایمهای فرعی، با دستهبندیکند، بنابراین دسته

ندی بها، با این دستهبندیشود و سایر دستهاصلی)مانند ایده یا رویداد محوری( به عنوان پدیده تعریف می

ها، شرایط علّی، موارد و رویدادهایی هستند که منجر به ایجاد و شوند. در این دسته بندیاصلی مرتبط می

گر به مجموعه یژه از شرایط، و شرایط مداخلهای وبه مجموعه گردند. بستر یا زمینه،توسعه پدیده می

تری از شرایط اشاره دارند که پدیده در آن قرار دارد. راهبردهای کنش یا تقابل، به اقدامات و گسترده

 تههای خواسته یا ناخواسدهند و در نهایت ستادهعنوان نتیجة پدیده، رخ میکنند که بههایی اشاره میپاسخ

 ها، به پیامدها اشاره دارند.این اقدامات و پاسخ
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 الگوی پارادایمیِ پژوهش -1شکل 

 

 الگوی اساس بر اینکه به توجه بای درسی پژوهش کاربردی: مقوله محوری: طراحی برنامه -1     

 رنامهب الگوی تحقّقِ  اصلیِ  ستونِ و مبنا عنوان به «پژوهش کاربردی  درسیِ برنامه طراحی» شده، طراحی

 و آوریجمع از پس در نظر گرفته شده است، ابتدایی دوره آموزاندانش برای پژوهش کاربردی درسیِ 

هش پژو درسیِ  برنامة طراحی» مقولة شده، ارائه هایویژگی بررسی و باز، کدگذاری مرحله در هاداده تحلیل

ژوهش کاربردی در دوره پ درسی برنامه عناصِر طراحی شد و انتخاب محوری مقوله عنوان به «کاربردی

 هحوز در ارزشیابی تدریس، تجارب یادگیری، زمان، فضا، گروه بندی و روش محتوا، هدف، ابتدایی شامل

 .باشدمی پژوهش کاربردی

 شرایط علّی، باعث ایجاد و توسعههای تعیین محتوا و تدریس و ارزشیابی: شرایط علّی: روش -2     

« روش تدریس»، « محتوای پژوهش کاربردی»های موجود، . از میان مقولهشوندمحوری می پدیده یا مقوله

 ی درسی پژوهشبرنامه یالگوتری در شوند که نقش فعالبه عنوان عللی تلقی می« روش ارزشیابی»و 

 شود.درسیِ پژوهش کاربردی محقق نمی اند و چنانچه این عوامل مهیا نشوند، برنامهداشته کاربردی

آموزان با منابع های پژوهش محور و برقراری ارتباط دانشها و تعامالت: تشویقکنش -3     

 داری هستند که در پاسخ به مقولهها و تعامالت هدفها و تعامالت بیانگر رفتارها، فعالیت: کنشعلمی

ر . که دشودها راهبرد نیز گفته میشوند. به این مقولهگر، اتخاذ میمحوری و تحت تاثیر شرایط مداخله

آموزان با منابع آموزان و برقراری ارتباط دانشهای پژوهش محور دانشتحقیق حاضر عبارتند از: تشویق

 علمی.

گر عواملی هستند که در شرایط مداخلهگر: عوامل تسهیل کننده و موانع: شرایط مداخله -4     

ثیرگذار هستند. عواملی که در پژوهش درسیِ پژوهش کاربردی در دوره ابتدایی، تا برنامه مشیِاجرای خط

مایت حکنند عبارتند از: گر را ایفا میبرنامه درسیِ پژوهش کاربردی نقش عوامل تسهیل یالگوحاضر در 

 بستر پدیده 

گرشرایط مداخله  

یشرایط علّ پيامد راهبردها مقولة محوری  

 یا پدیده
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دیده در حوزه مربیان آموزشو  های پژوهشیطراحی ساختار مدارس براساس فعالیت، مدیران مدارس

 نع ساختاری، موانع نگرشی، و موانع مدیریتی، از جملهموا. همچنین آموز محورهای دانشتخصصی پژوهش

 موانع پیش روی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی در دوره ابتدایی هستند.

ذارند، بستر گها و تعامالت تاثیر میبه شرایط خاصی که برکنشبستر حاکم: ویژگی پذیرندگان:  -5     

دهند و در میای تشکیل ها یا متغیرهای زمینهمقولهای از مفاهیم، شود. این شرایط را مجموعهگفته می

های پذیرندگان و توسعه ارزش، نگرش پذیرندگان، انگیزش پذیرندگانالگوی معرفی شده عبارتند از: 

 .های پژوهشیمهارت

 ها، بیانگر نتایج و پیامدهاییبرخی از مقوله: درسی پژوهش کاربردی موفقیت برنامهپیامدها:  -6     

-های زندگی دانشافزایش مهارتآیند. در پژوهش حاضر، که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود می هستند

ایجاد  ها و تعامالتی کنش، نتیجهپیشرفت تحصیلیو آموزان آموزان، تقویت تفکر انتقادی و خالق دانش

 ود.شعددی را شامل میباشد، که عوامل متمحوری و بستر حاکم می شده و تاثیرپذیر از شرایط علّی، مقوله

بر اساس نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری،  :پردازی(ی نظریهکدگذاری انتخابی)مرحله     

ند، مپردازی، کدگذاری انتخابی است. به این ترتیب که مقوله محوری را به شکل نظاممرحله اصلی نظریه

هایی را که به بهبود و وایت ارائه کرده و مقولهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک ربه دیگر مقوله

ظم به طور منکند. به عبارت دیگر در کدگذاری انتخابی مفاهیم بهتوسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح می

برنامه  یلگوشوند. برهمین اساس در مرحله کدگذاری انتخابی، ارتباط میان معیارهای ایکدیگر مربوط می

های (، ایجاد ارتباط بین مقوله2قالب تحلیل روایت تحقیق، تعیین شدند. شکل )درسی پژوهش کاربردی در 

مختلف شناسایی شده را در قالب الگوی پارادایم و تحت عنوان الگوی برنامه درسی پژوهش کاربردی در 

 دهد.دوره ابتدایی نمایش می
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محوری، بر مبنای شرایط علّی  لهبه عنوان مقو« طراحی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی»بر این اساس      

-تشویق های پژوهش»طریق راهبردهای و از « روش تدریس و ارزشیابی»و « محتوای پژوهش کاربردی»

به ویژگی پذیرندگان ) با در نظر گرفتن« آموزان با منابع علمیبرقراری ارتباط دانش»و « آموزانمحور دانش

 های پژوهشیهای پذیرندگان و نیز توسعه مهارتارزش نگرش و، انگیزشعنوان زمینه الگو( مشتمل بر 

اق آموزان، تقویت تفکر انتقادی و خلّهای زندگی دانشافزایش مهارتشود و منجر به تحقق محقق می

پیامدهای مترتّب بر اجرای برنامه درسیِ پژوهش کاربردی  پیشرفت تحصیلی ایشان، به عنوانو آموزان دانش

 گردد.می
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 جه گیریبحث و نتی

آموز به مدرسه و غوطه در فضای تعلیم و تربیت است و به عبارتی دوره ابتدایی سرآغاز ورود دانش     

آموز از همین دوره آغاز گذاری زندگی آینده تحصیلی، شغلی، اجتماعی و فرهنگی و ... دانشریل

به  که در دوره ابتدایی هاییشود و اگر به این نکته کلیدی توجه کنیم که نحوه و کیفیت آموزشمی

شود، نقش بسزایی در تعیین مسیر آینده او خواهند داشت، طراحی درسی تحت آموزان داده میدانش

آموزان در دوره ابتدایی با مقوله پژوهش عنوان پژوهش کاربردی برای این دوره و لزوم آشنایی دانش

پژوهش "رسی رسمی تحت عنوان توان طراحی دبیش از پیش مشخص خواهد شد. با این رویکرد می

آموز به ای درمانگر معرفی نمود. درسی که از بدو ورود دانشعنوان نسخهدر مدارس را به "کاربردی

های حل مساله، با در نظر های تفکر و تکنیکمدرسه و از همان کالس اول دبستان وی را با مهارت

کاربردی عالوه  ی درسی با عنوان پژوهشآموزان، به ایشان آموزش دهد. طراحگرفتن سن عقلی دانش

بر الزام معلمان به تدریس این درس در قالب درسی رسمی، قبل از هر چیز معلمان را مجبور خواهد 

کرد که برای افزایش توان ایشان بمنظور تدریس مطلوب این درس، خود به دنبال کاوشگری رفته و 

آموزانی که به محفوظات ل مدارس را از دانشبا تحقیق و پژوهش آشنا شوند و از دیگر سو، محصو

صرف بسنده می کنند، به افراد محقق و پژوهشگر با روحیه کاوشگری بدل نماید که در مواجهه با 

های مفید برای برون رفت از مشکالت مشکالت پیش روی در زندگی، با تالش و جستجو راه حل

الگوی برنامه درسی پژوهش رح شد که  بیابند. در همین راستا، در پژوهش حاضر این سوال مط

 کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال، محقق پژوهش حاضر با استفاده از روش گراندد تئوری اقدام به طراحی      

-انِ هدففلذا ده عنو آموزان دوره ابتدایی نمود.مدلی برای برنامه درسی پژوهش کاربردی برای دانش

های ارزشیابی، تشویق های تدریس، روشهای کاربردی، روشمحور، محتوای پژوهشگزینی پژوهش

ننده، کآموزان با منابع علمی، ویژگی پذیرندگان، عوامل تسهیلمحور، برقراری ارتباطات دانشپژوهش

 روی و پیامدها بعنوان تِم های اصلیِ این الگو مشخص شدند.موانع پیش

تر در بخش مبانی نظری همین پژوهش بدان پرداخته شد، براساس گونه که پیشطرفی، هماناز      

های هدف، محتوا، روش»دارای چهار عنصر  "برنامه درسی از هر نوعی که باشد ضرورتا نظر زایس،

نُه عناصر برنامه درسی را در قالب  نیکال. همچنین (Zais, 1976)است« یادگیری و روش ارزشیابی

های روشهای یادگیری، موادآموزشی، فعالیت یادگیری،-محتوا، راهبردهای یاددهی اهداف، عنصر

، در پژوهش حاضر (Klein, 1991)است کرده یبندزمان و فضا طبقه ران،یبندی فراگگروه ،ارزشیابی

-ههای پژوهش که برآمده از نتایج مصاحبه صورت گرفته از متخصصان و اساتید رشتنیز براساس یافته

ریزی درسی، آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگاه مطالعات های برنامه

آموزان دوره ابتدایی مه درسی پژوهش کاربردی برای دانشعناصر برنا وزارت آموزش و پرورش،
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، ، فضاهای اهداف، محتوا، روش تدریس، تجارب یادگیری، زمانبرهمین اساس مولفه شناسایی شدند.

آموزان دوره بندی و روش ارزشیابی به عنوان عناصر برنامه درسی پژوهش کاربردی برای دانشگروه

پژوهش  امه درسیابتدایی مشخص شدند. برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه الگوی برن

 هاییان مقوله، الزم است تا ارتباط مآموزان دوره ابتدایی چگونه الگویی استکابردی برای دانش

آموزان دوره ابتدایی ژوهش کاربردی برای دانشمستخرج از پژوهش حاضر با عناصر برنامه درسی پ

 تبیین گردد. 

های پژوهش، توجه به تعیین اهداف به عنوان اولین عنصر از عناصرِ برنامه درسیِ براساس یافته     

شده است. بدین منظور الزم است تا در آموزان دوره ابتدایی انتخاب پژوهش کاربردی برای دانش

محور با گزینی پژوهشطراحی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی، هدف

های درسیِ پژوهش کاربردی و مدیریت منابع انسانی مبتنی های نظام آموزشی با برنامهانطباق سیاست

ن تقویت توانایی منابع انسانی در ایجاد محیط مناسب بر برنامه ریزی درسیِ پژوهش کاربردی و همچنی

محور صورت گرفته و برای تحقق اهداف برنامه درسی، تنظیم های درسیِ پژوهشبرای طراحی برنامه

محور صورت پذیرد تا افزایش ساختار سازمانی و نیز طراحی محیط آموزشی براساس رویکرد پژوهش

آموزان همراه با پیشرفت تحصیلی ایشان محقق اق دانشی و خلّهای زندگی و تقویت تفکر انتقادمهارت

شود. نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر از لحاظ اهداف برنامه درسی با نتایج بدست آمده از تحقیقات 
(Javdani and et al (2019( ،Maleki and et al (2016( ،Shokrollahi Yancheshmeh and et al 

(2016( ،Ayatollahi and et al (2015( ،Jafari and et al (2015( ،Makhzan (2014 ،

(YoosefZadeh (2011، (Azimi Yancheshmeh and et al (2011( ،Abdollahi (2011( ،D. 

Ritzhaupt and Florence (2014( ،Stokking and et al (2004 ( وSchuyten (2001 باشد، همسو می

گزینی منطبق با برنامه درسی طراحی شده، برای تحقق چرا که در تحقیقات این پژوهشگران، هدف

 برنامه درسی، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. 

آموزان دوره های پژوهش حاضر، محتوای برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانشبراساس یافته     

یی آموزان دوره ابتدادانش ابتدایی به عنوان دومین عنصر از عناصرِ برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای

ناسب آموزان تآموزان مرتبط بوده و با تجارب گذشته دانشبایست که با تجارب زندگی واقعی دانشمی

محور مشارکت داشته باشد. همچنین الزم است تا معلمان در تدوین محتوای برنامه درسی پژوهش

ل تجربی اقدام نمایند. نتایج حاصله از های آموزشی نسبت به ارائه شواهد و دالیداشته و در فعالیت

آموزان دوره ابتدایی با نتایج پژوهش حاضر از لحاظ محتوای برنامه درسی پژوهش کاربردی برای دانش

، Maleki and et al (2016( ،Moradi and et al (2015( ،Jafari and et al (2015)تحقیقات 

(YousefZadeh (2011( ،Abdollahi (2011  و(Stokking and et al (2004  از آن جهت که این

اند، های کاربردی را مورد تاکید قرار دادهپژوهشگران در تحقیقات خود استفاده از محتوای پژوهش

 باشد.همسو می
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های پژوهش حاضر، روش تدریس به عنوان سومین عنصرِ برنامه درسیِ پژوهش براساس یافته     

بتدایی مّدنظر قرار گرفته است. در همین راستا معلمان گرامی باید آموزان دوره اکاربردی برای دانش

آموزان به مشارکت ایشان در مباحث شده و های مسئله محور، موجب ترغیب دانشبا استفاده از روش

ریزی نمایند. معلمان موظفند تا به عنوان های کالسی را براساس فرآیند پروژه و تحقیق طرحآموزش

آموزان، ضمن توجه به نقش حواس در ایجاد فهم و هنما در فرایند یادگیری دانشکننده و راتسهیل

آموزان شوند. بدین منظور های فرایندی دانشبرقراری ارتباط بین مطالب علمی، موجب توسعه مهارت

، خالقیت، نوآوری، کنکاش و الزم است تا از الگوهای فعال تدریس، برای تقویت تفکر انتقادی

آموزان در کالس درس استفاده نمایند. نتایج پژوهش حاضر از لحاظ روش تدریس نشگری داجستجو

آموزان دوره ابتدایی با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط برنامه درسِی پژوهش کاربردی برای دانش
(Maleki and et al (2016( ،Shokrollahi Yancheshmeh and et al (2016( ،)Aadelipoor and et 

al (2016( ،Moradi and et al (2015، (YousefZadeh (2011( ،Abdollahi (2011( ،D. Ritzhaupt 

and Florence (2014( ،Stokking and et al (2004 ( وSchuyten (2001  از آن جهت که این

های تدریس منطبق با نوع برنامه درسی را جهت پژوهشگران نیز در تحقیقات خود استفاده از روش

 باشد.اند، همسو مینامه درسی مورد تاکید قرار دادهتحققِ بر

های پژوهش حاضر، عنصرِ تجارب یادگیری به عنوان چهارمین عنصرِ برنامه درسیِ براساس یافته     

آموزان به اینترنت و عضویت آموزان دوره ابتدایی از طریق دسترسی دانشپژوهش کاربردی برای دانش

آموزی به منظور لمی گوناگون و نیز فعالیت در پژوهشسراهای دانشهای عآموزان در انجمندانش

دستیابی به پاسخ سواالت و انجام دادن پژوهش، موجب تحققِ برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای 

آموزان دوره ابتدایی خواهد شد. نتایج پژوهش حاضر از لحاظ تجارب یادگیری با نتایج تحقیقات دانش

، Javdani and et al (2019( ،Shokrollahi Yancheshmeh and et al (2016)صورت گرفته توسط 

(Aadelipoor and et al (2016( ،Moradi and et al (2015، (Abdollahi (2011  و(Stokking and 

et al (2004 ن آموزااز آن منظر که این پژوهشگران نیز در تحقیقات صورت گرفته به عضویت دانش

آموزان به منابع علمی گوناگون به عنوان عاملی جهت توفیق و نیز دسترسی دانش های علمیدر انجمن

 باشد. اند، همسو میآموزان جهت یادگیری مطلوب برنامه درسی تاکید داشتهدانش

های پژوهش حاضر، عنصرِ زمان به عنوان پنجمین عنصرِ برنامه درسی پژوهش براساس یافته     

 آموزاندوره ابتدایی در تحققِ برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزانکاربردی برای دانش

تر، آموزان به مقاطع باالتواند پیش از اتمام دوره تحصیلی ابتدایی و در بدو ورود دانشدوره ابتدایی می

آموزان شده و سبب ساِز توسعه باعث ایجاد نگرش پژوهشی نسبت به فرایند یادگیری نزد دانش

آموزان در مقاطع باالتر تحصیلی گردد. نتایج پژوهش حاضر از لحاظ عنصِر ی پژوهشی دانشهامهارت

 Ayatollahi and et al (2015 ،(Jafari and et al (2015)ات صورت گرفته توسط زمان، با نتایج تحقیق
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در  از آن لحاظ که ایشان نیز در تحقیقات خود نسبت به توجه به عنصرِ زمان Schuyten (2001)و 

 باشد. اند، همسو میتحققِ برنامه های درسی تاکید داشته

عنوان ششمین عنصر در برنامه درسی پژوهش های پژوهش حاضر، عنصرِ فضا بهبراساس یافته     

آموزان دوره ابتدایی باید با رفع موانع ساختاری در مدارس و از طریق توجه به کاربردی برای دانش

آموزان مورد توجه آموزی به عنوان محیطی جهت تحقیق و پژوهش دانشتوسعه پژوهشسراهای دانش

قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر از لحاظ عنصرِ زمان در برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش 

 Makhzan (2014 ،(Yousef Zadeh (2011، (Segev (2016) ره ابتدایی با نتایج تحقیقاتآموزان دو

آن لحاظ که ایشان نیز در تحقیقات خود توجه به عنصرِ فضا را به عنوان یکی  از Schuyten (2001)و 

 باشد. اند، همسو میآموزان مورد تاکید قرار دادههای دانشاز عناصرِ اصلی تحقق اهداف پژوهش

بندی به عنوان هفتمین عنصرِ برنامه درسی پژوهش های پژوهش حاضر، عنصرِ گروهبراساس یافته     

آموزان جهت یادگیری پژوهش آموزان دوره ابتدایی باید به منظور انگیزش دانشی برای دانشکاربرد

های آموزان نسبت به پژوهش و فعالیتمورد توجه قرار گیرد تا موجبات ایجاد نگرش مثبت دانش

های پژوهشی ترغیب نموده و سبب ساز حفظ روحیه علمی شده و ایشان را در توسعه مهارت

-آموزان به عنوان یک ارزش شده و همچنین ایشان را به مشارکت بیشتر در فعالیتانشپژوهشگری د

اصله ح های گروهی تشویق و ترغیب نماید. نتایج پژوهش حاضر از لحاظ عنصرِ گروه بندی، با نتایج

 Maleki and et al (2016، (Aadelipoor and et al (2016، (Azimi Yancheshmeh and) تحقیقاتاز 

et al (2011 ،(Segev (2016  و(D. Ritzhaupt and Florence (2014  بدلیل آنکه ایشان نیز در نتایج

ند، اهای پژوهشی دانستهتحقیقات خود توجه به عنصرِ گروه بندی را موجبات رشد و توسعه فعالیت

 باشد. همسو می

رنامه درسی پژوهش های پژوهش حاضر، ارزشیابی به عنوان هشتمین عنصرِ ببراساس یافته     

 هایشود. برهمین اساس در ارزشیابی از فعالیتکاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی مطرح می

آموزان دوره ابتدایی به معلمان گرامی توصیه آموزان در برنامه درسی پژوهش کاربردی دانشدانش

وینی و صورت مستمر و تکفعالیت، بهآموزان را با تاکید بر استفاده از پوشه شود که ارزشیابی دانشمی

مین هبا عنایت ویژه به مشارکتی بودن و فراهم نمودن امکان بازخورد مناسب و به موقع انجام دهند. به

گیری از روش ارزشیابی کیفی مورد تاکید قرار آموزان با بهرهمنظور استفاده از خودارزیابی دانش

زان باید آموهای دانشائز اهمیت است که ارزشیابی فعالیتگیرد. البته توجه به این نکته بسیار حمی

منظور مقایسه عملکرد هر فرد نسبت به توانایی خودش آموزان و بههای دانشجهت تقدیر از تالش

ه آموزان بصورت گیرد و از هرگونه مقایسه افراد با یکدیگر خودداری شود. ارزشیابی عملکرد دانش

ای ارتباط بیشتر با مراکز معتبر علمی جهت دستیابی به پاسخ سواالت، آموزان برمنظور تشویق دانش

ه ها و مقاالت و سایر منابع علمی بو نیز تشویق ایشان به جستجو و کاوشگری در منابع مختلف کتاب
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وجه آموزان با تعنوان یک راهبرد مدنظر قرار گرفته و به جای تمرکز بر نتایج و برونداد، تشویق دانش

د انجام دادن امور پژوهشی، مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر از لحاظ عنصرِ به فراین

 Javdani and et al (2019( ،Aadelipoor and et al (2016( ،Yoosef)نتایج تحقیقاتِ ارزشیابی با 

Zadeh (2011، (Abdollahi (2011، (Segev (2016  و(Stokking and et al (2004 باشد. همسو می

 عنوان یکی از عناصر اصلیچرا که ایشان نیز در نتایج تحقیقات خود توجه به عنصرِ ارزشیابی را به

شناسی نقاط ضعف و قوت عنوان یکی از ابزارهای آسیببرنامه درسی مورد توجه قرار داده و آن را به

رد کیفی در ارزشیابی مستمر اند. توجه به رویکبرنامه درسی در جریان اجرای آن مورد تاکید قرار داده

آموزان به عنوان عامل مهمی جهت و تکوینی، و نیز فراهم نمودن امکان بازخورد مناسب به دانش

 باشد.نظران حوزه برنامه درسی میآموزان مورد توافق همه پژوهشگران و صاحبانگیزش دانش

به عنوان  "درسی پژوهش کاربردی طراحی برنامه"براساس نتایج حاصل از بررسی مدل ارائه شده ،      

آموزان دوره ابتدایی پژوهش کاربردی برای دانش درسیِ  برنامه الگوی مبنا و ستون اصلی جهِت تحقّقِ 

مطمحِ نظر قرار می گیرد. با عنایت به لزوم توجه به تمام عناصر هشت گانه برنامه درسی پژوهش کاربردی 

دانش آموزان دوره ابتدایی، از میان هشت عنصرِ طرح شده  در طراحی برنامه درسی پژوهش کاربردی برای

عنوان عناصری به«  روش ارزشیابی»و « روش تدریس»،  «محتوای پژوهش کاربردی»در این الگو، عناصرِ 

ا داشته و چنانچه این عوامل مهی برنامة درسی پژوهش کاربردی یالگوتر در شوند که نقشی فعالتلقی می

درسی پژوهش کاربردی با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد. همچنین در پژوهش  نشوند اجرای برنامة

آموزان با منابع علمی به عنوان راهبرد آموزان و برقراری ارتباط دانشهای پژوهش محور دانشحاضر، تشویق

ان موزآبرنامة درسی پژوهش کاربردی برای دانش یالگودر نظر گرفته شد و عواملی که در پژوهش حاضر در 

کنند عبارتند از: حمایت مدیران مدارس، طراحی ساختار گر را ایفا میدوره ابتدایی، نقش عوامل تسهیل

آموز های دانشدیده در حوزه تخصصی پژوهشهای پژوهشی و مربیان آموزشمدارس براساس فعالیت

های توسعه مهارت ن ورندگایپذ یِهاو ارزش رندگانیپذ نگرشِ  رندگان،یپذ زشِ یانگمحور، و همچنین، 

 پژوهشی به عنوان بستر در نظر گرفته شدند. 

 های آتیپیشنهادات برای پژوهش

-انشیی از قبیل جنسیت دثیر متغیرهاأبه منظور مطالعه ت، تراجرای این تحقیق با دامنه گستردهالف(

-رای دانشب اجرای برنامه درسیِ پژوهش کاربردیبر آموزان یا سطح تحصیالت اولیای دانش آموزان

 انجام گیرد.آموزان دوره ابتدایی 

ب(اجرای این تحقیق به منظور مطالعه تطبیقیِ کیفیتِ اجرای برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای 

 آموزان دوره ابتدایی در مدارس دولتی و غیردولتی مورد بررسی قرار گیرد.دانش

 آموزانیِ پژوهش کاربردی برای دانششود اثر متغیرهای مزاحم بر عناصر برنامه درسج(پیشنهاد می

 دوره ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد.



 1399 119، پاییز سومسال هشتم، شمارة                                             هی                            فصلنامه تدریس پژو

 

ری گیشود عوامل مؤثر بر طراحی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی براساس مدل تصمیمد(پیشنهاد می

گیری چند معیاره، مدل مناسبی برای مقایسه بندی شوند. مدل تصمیمچند معیاره شناسایی و اولویت

باشد که به صورت ماتریس و فازی به تعیین ابعاد دارای ارجحیت بیشتر بعاد الگو میزوج به زوج ا

 پردازد.می

شود که طی پژوهشی، الگوی مطلوبی برای طراحی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای ه(پیشنهاد می

 آموزان پیش دبستانی طراحی شده و مورد اعتباربخشی قرار گیرد.دانش

-ا طی پژوهشی، مدلی برای طراحی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانششود تو(پیشنهاد می

 آموزان متوسطه دوره اول و دوره دوم طراحی شده و مورد اعتبار بخشی قرار گیرد.

شنننود تا طی پژوهشنننی، مدلی برای طراحی برنامه درسنننیِ پژوهش کاربردی برای ز( پیشننننهاد می

 .و مورد اعتبار بخشی قرار گیرد آموزان مدارس استثنایی طراحی شدهدانش
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