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Abstract  Article Info 
Introduction: The purpose of this study was to analyze the perception of teachers and first-year 

high school students about the process of educating a research student in the classroom of 

experimental sciences and to investigate the factors and obstacles of educating research students 

in the classes of this course. 

 Method: The research method was qualitative and phenomenological approach. Research field 

was district one of education in Mashhad in the academic year 2018. Key informants were 

selected based on purposive sampling and the sample size was in accordance with the theoretical 

saturation approach with ten teachers of experimental sciences and ten junior high school 

students were saturated. Then, the gatheresd information through in-depth interviews was 

analyzed. The method of transcendental reduction was performed in phenomenology. 

 Results: The final findings of the research included 7 concepts that the concept "The nature of 

research based on experimental sciences" showed the perception of research towards this lesson. 

Concepts "effective teacher-student interactions, attractive and varied methods of the teacher and 

high research spirit of some students" were among  the effective factors in educating the 

researcher student and the concepts of "inappropriate educational conditions, teacher's 

educational weaknesses and incompatibility of some students with the research environment" 

were among the barriers to educating the research student in experimental science classrooms. 

Conclusion: The findings of the research can be effective in training researcher students in the 

education system. 

 Keywords::  
Experimental science 

course, researcher student, 
researcher training 

Copyright © 2022, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in 

noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             1 / 12

http://www.edcbmj.ir/en
https://edcbmj.ir/article-1-2617-fa.html


 پزشکیراهبردهای آموزش در علوم  مجله

 1401 ،5 شماره ،15 هدور

 458-447: صفحات

448 

 

 

 
 

واکاوی ادراک معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول از روند تربیت دانش 

 آموز پژوهنده در کالس های درس علوم تجربی: مطالعه ی پدیدارشناختی
 

 

 *1، طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی 1فاطمه جهانگرد 

 

 مشهد یدانشگاه فردوس تیو ترب میتعل یگروه مبان  1
 
 
 
 
 
 

 
 tjavidi@um.ac.irایمیل:  .رانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس ت،یو ترب میتعل یگروه مبان اریدانش ،یکالته جعفرآباد یدیطاهره جاو مسوول: سندهینو*

 دهکیچ

هدف این پژوهش واکاوی ادراک معلمان  و دانش آموزان متوسطه اول از روند تربیت دانش آموز پژوهنده در کالس های درس علوم  :مقدمه

 تجربی و بررسی عوامل و موانع پرورش دانش آموزان پژوهشگر در کالس های این درس می باشد

شناسی می باشد. میدان پژوهش، ناحیه یک آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی روش پژوهش از نوع کیفی و رویکرد پدیدار  ها: روش

بود. مطلعان کلیدی بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه مطابق با رویکرد اشباع نظری با ده معلم علوم تجربی و  98-1397

ی اطالعات از طریق مصاحبه عمیق و تحلیل آن به روش فرو کاهش استعالیی در ده دانش آموز مقطع متوسطه اول به اشباع رسید. سپس جمع آور

 پدیدارشناسی صورت گرفت.

ادراک پژوهیده ها را نسبت به این « ماهیت پژوهش محور درس علوم تجربی»مفهوم می باشد که مفهوم  7یافته های نهایی پژوهش شامل :نتایج

معلم و دانش آموزان، شیوه های جذاب و متنوع معلم و روحیه پژوهشی باالی برخی دانش  تعامالت مؤثر»درس نشان می دهد. مفهوم های 

شرایط آموزشی نامناسب، ضعف های آموزشی معلم و ناسازگاری برخی دانش » جزء عوامل مؤثر در تربیت دانش آموز پژوهنده و مفاهیم « آموزان

 ده در کالس های درس علوم تجربی به شمار آمده است.از موانع تربیت دانش آموز پژوهن« آموزان با فضای پژوهش

 یافته های حاصل از پژوهش می تواند در تربیت دانش آموزانی پژوهشگر در سیستم آموزش و پرورش مؤثر واقع شود. :یریگ جهینت

 درس علوم تجربی، دانش آموز پژوهنده، تربیت پژوهشگر :واژگان کلیدی
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  مقدمه

 سیستم مدرن کشورهای در علمی دانش اصلی کانال
 دانش گردش در مرکزی است و مکان پرورش و آموزش
 . [1]می باشد آموزشی و تحقیقاتی موسسات به متعلق

توسعه جامعه نوآورانه نیاز به توسعه سازوکار مناسب برای 
و هدف از آموزش، توانمند  [2] ادغام پژوهش و آموزش دارد

سازی افراد برای تفکر و عمل علمی، درک روش های 
علمی و  درک این موضوع می باشد که نتایج علمی معموال 

در  .[1]آزمایشی بوده، قابل تغییر با کشفیات بیشتر هستند 
الزامات عصر کنونی تربیت دانش آموزانی کاوشگر، واقع 

انتقادی را طلب می کند،  پرسشگر، خالق، کنجکاو و با تفکر
دانش آموزانی که با مشارکت در فرایند یادگیری با یکدیگر 
همکاری کرده و انگیزه الزم برای فراگیری را کسب می 

 و اعمال پرورش و پژوهنده آموزان دانش تربیت  .[4]کنند 
 و داشته آموزش در مهمی نقش فراگیران در پژوهشی رفتار
 علمی، های وابستگی از رهایی در را کشور تواند می

ساده  .[5] دهد یاری اقتصادی و فرهنگی حتی و صنعتی
تحقیق برای دانش آموزان شامل سازماندهی و آماده ترین 

سازی آنان برای پرسش های علمی در مورد اشیاء، 
علوم  درس. [6]عی می باشد زنده و جهان طبی موجودات

به تجربی که مربوط به موجودات زنده و جهان طبیعی است 
زمینه تقویت و توسعه پژوهشگری در عنوان حوزه درسی که 

دانش آموزان را فراهم می آورد، محسوب می شود. در 
 دنیای در یادگیری درس علوم، فراگیران همچون دانشمندان

کنند،  می مطرح را سواالتی کنند، می جو و پرس طبیعی
 جمع را مرتبط های داده و کرده ریزی برنامه  را تحقیقاتی

 طور به می نمایند، تحلیل و تجزیه و سازماندهی آوری،
 توضیحات و شواهد بین روابط مورد در منطقی و انتقادی

 نتایج کسب شده را کرده و پس از ارزیابی شواهد خود، فکر
  ایران ملی درسی برنامه  .[7]کنند  می نظر تبادل دیگران با

 روحیه توسعه و تقویت زمینه سازی فراهم بر تأکید ضمن
یادگیرندگان، در حوزه درس علوم تجربی بر  در پژوهشگری

روش های علم آموزی )مشاهده، جمع آوری اطالعات، 
اندازه گیری، تفسیر یافته ها، فرضیه و مدلسازی، پیش بینی، 

د و طراحی تحقیق و برقراری ارتباط( اشاره مستقیم دار
هدف از درس علوم تجربی را تنها به کسب دانش محدود 
نمی کند بلکه کسب مهارت های تحقیق و فرایندهای 
علمی و پرورش انواع تفکر در جهت تعالی دانش آموزان را  

دانش آموزان به . [8] از اهداف این درس به شمار می آورد

ندرت در یادگیری درس علوم طبیعی شرکتی فعال دارند 
مگر این که معلمان آن ها مهارت حرفه ای در آموزش این 

معلمان در ایجاد یک فضای مناسب  درس داشته باشند. 
مبتنی بر پژوهش برای آموزش علوم طبیعی نقش حیاتی 

مهارت های تفکر و تحقیق بدون کمک معلم و . [9]دارند 
دادن سخنرانی و خواندن کتاب درسی و تنها با گوش 

امتحان دادن به وجود نمی آید. معلمان باید فرصت تمرین 
این مهارت ها را از طریق در میان گذاشتن روش های حل 
مسأله با شاگردان، همکاری با دیگر معلمان و شرکت در 
سمینارهای آموزشی، انجام تحقیق و بررسی نقادانه در 

معلمان مدرسه برای  . [10] رندکالس درس خود فراهم آو
ت کاملی از روش انجام این مسئولیت نه تنها باید شناخ

های آموزش مبتنی بر پژوهش داشته باشند، بلکه باید 
 شرایط، عواطف و عالیق یادگیرندگان را نیز در نظر بگیرند

 المللی بین . به رغم اهمیت درس علوم تجربی، مطالعه[3]
حاکی از عدم موفقیت دانش آموزانی  علوم آموزش با مرتبط

.  شواهد [11]سال در این درس می باشد  15در رده سنی 
نشان می دهد شیوه های علمی مبتنی بر تحقیق برای 
معلمان علوم با محدودیت ها، موانع و چالش هایی روبرو 
است. از مهمترین این موانع و محدودیت ها می توان به 

 شیوه با آشنایی علم، عدمنداشتن آگاهی کافی از ماهیت 
 مدیریت مشکالت همچنین و پژوهشی آموزشی های

 و بافت ایمنی در انجام آزمایش های علمی، مسائل کالس،
. پژوهش [7] است غیره و انگیزه فقدان مدرسه، فرهنگ
نشان می دهد روش های رایج تدریس علوم  [12]  داخلی

تجربی مقطع ابتدایی در کشور، روش های سنتی از قبیل 
سخنرانی و پرسش و پاسخ می باشد، محدودیت امکانات 
آموزشی مدارس، ناهماهنگی میان روشها با توانائی های 
ذهنی دانش آموزان، عدم آگاهی و مهارت های معلمان در 

ن تدریس، عدم توجه به پرورش استفاده از شیوه های نوی
تفکر خالق و روحیه پژوهشی در دانش آموزان و به روز 
نبودن اطالعات معلمان و نامناسب بودن شرایط کالس و 
فضای آموزشی باعث شده است گاه معلمان با وجود داشتن 
کفایت الزم، قادر به فعالیتهای کالسی نباشند. مطالعه حاضر 

دبیران علوم تجربی در پرورش به منظور  بررسی شیوه های 
پژوهشگران آینده کشور به درک چگونگی تجارب مشترک 
معلمان و دانش آموزان در حوزه این درس پرداخت و تجربه 
زیسته دبیران این رشته و دانش آموزان را به روش 
پدیدارشناسی بررسی نمود. انجام این تحقیق منجر به کشف 

محدودیت ها، موانع و  شرایط زمینه ای و فرهنگی و عوامل،
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چالش های موجود  در ایجاد فضای پژوهشی در کالس 
های درس علوم تجربی در ناحیه یک آموزش و پرورش 
مشهد شده  و با شناخت این شرایط، راهکارهای مناسبی به 
منظور اجرای بهتر این درس در جهت تحقق تربیت دانش 

 آموز پژوهنده مورد شناسایی قرار گرفت. 

 روش ها

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی و رویکرد  
پدیدارشناسی می باشد. پدیدار شناسی اساساً ساختار انواع 
تجربه را بررسی می کند، تجربیاتی که ادراک، اندیشیدن، 
یادآوری، تخیل، عاطفه، میل، اراده و آگاهی افراد تا اعمال و 

. [13]فعالیت های جسمانی آنان را شامل می شود 
ر این پژوهش نوع نگرش، امیال و عالیق و پژوهشگر د

فعالیت های معلمان و دانش آموزان را در کالس های درس 
علوم تجربی به شکل عمیق و با کشف تجربه زیسته آن ها 
مورد مطالعه قرار داد. میدان پژوهش، دبیرستان های مقطع 
متوسطه اول ناحیه یک آموزش پرورش مشهد انتخاب شد. 

یده ها از نمونه گیری هدفمند استفاده برای انتخاب پژوه
شد؛ بدین معنی که پژوهشگر افرادی را برای مطالعه خود 
انتخاب می کند که در فهم مسئله پژوهش و پدیده مورد 

 پژوهیده ها یا، . در این پژوهش[14]مطالعه مؤثر باشند 
متوسطه  مقطع دبیران از دسته آن از میان کلیدی مطلعان

 سال 10 دارای حداقل تجربی،  علوم تخصصی رشته با اول
فن بیان خوب، سابقه  پرورش، آموزش در خدمت سابقه

تدریس طوالنی مدت در ناحیه یک و عالقمند به شرکت در 
پژوهش انتخاب شدند. همچنین معلمان، دانش آموزانی با 
سطوح  مختلف هوشی، توانمندی و عالقمندی را که قادر 

د، معرفی کردند.  مطالعه به برقراری تعامالت باال بودن

تجربه زیسته پژوهیده ها تا زمانی ادامه یافت که اطالعات 
کامالً اشباع شود یعنی دیگر داده های بدست آمده کامل و 

. [15]جامع بوده و پژوهش از تمام جهات بررسی شده باشد 
پژوهشگر به منظور تکمیل و اطمینان از اشباع یافته ها تا ده 

علوم تجربی و ده مصاحبه با دانش  مصاحبه با معلمان
آموزان به پژوهش خود ادامه داد.  ابزار اصلی برای جمع 
آوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه عمیق است. 

 ارتباط طریق از اطالعات جمع آوری برای ابزاری مصاحبه

و مصاحبه شونده می باشد  گر مصاحبه میان کالمی مستقیم
پس از شناسایی مطلعان کلیدی  و جلب رضایت آن  [16]

ها برای شرکت در پژوهش و ضبط مصاحبه ها، در حدود 
مصاحبه عمیق با آن ها صورت گرفت. پس  دقیقه 90تا 30

از پیاده سازی مصاحبه در فایل متنی و اطمینان از صحت 
نرم انتقال جزئیات کامل از فایل صوتی به فایل متنی، از 

استفاده شد. برای تحلیل داده ها از  MAXQDA افزار
ویژگی فرو کاهش استعالیی در پدیدارشناسی استفاده شد. 
این روش شامل سه مرحله افق یابی، مضمون یابی و مفهوم 
سازی می باشد. در مرحله افق یابی مصاحبه با پژوهیده 
چندین بار مطالعه و افق پژوهیده از آن استنباط شد و 

ا تعلق گرفت، سپس در مرحله مفاهیم عینی به آن ه
مضمون یابی با مقایسه مداوم مجموعه ای از مفاهیم عینی 
کنار یکدیگر مضامین بدست آمدند و در مرحله آخر با ایجاد 
ارتباط بین مضمون ها، مفاهیم کلی از مصاحبه ها استخراج 

. برای به دست آوردن میزان اعتبار یافته های [17]شدند 
 ,Gubaماد پذیری لینکن و گوبا )پژوهش از رویکرد اعت

Lincoln استفاده شد. این رویکرد شامل چهار معیار می )
 حاصل شد.  3باشد که مطابق اقدامات جدول 

 روش های اعتباریابی یافته های پژوهش .3جدول 
 اقدامات الزم مالک

 استفاده از کدگذار ثانوی -تبادل نظر با همتایان اعتبارپذیری )میزان باور داشتن یافته های تحقیق(

 محیط دیگر(انتقال پذیری )انتقال استنباط ها از یک محیط به 
نمونه گیری  -توصیف جامع و غنی از محیط و پژوهیده ها و مراحل انجام کار و نتایج آن

 هدفمند

قابلیت اطمینان )رسیدن به نتایج مشابه در زمانهای دیگر یا 
 توسط پژوهشگران دیگر(

 کفایت اجماع -روشن سازی و مستند سازی تمام مراحل و فرایند پژوهش

 استفاده از تحلیلگر ثانوی -مستند سازی مراحل انجام کار  از سوگیری محقق( تأئیدپذیری )اجتناب

 

 نتایج
تحلیل اطالعات با استفاده از ویژگی فروکاهش استعالیی   

در پدیدارشناسی انجام شد؛ به این منظور نسخه های پیاده 
ها و شده مصاحبه ها پس از استخراج افق پژوهیده 

افق تقلیل یافت؛   1900اختصاص عبارات عینی به آن به  
سپس با نظر به ارتباط معنایی بین کدهای استخراج شده 

مضمون به دست آمد، در مرحله نهایی با توجه به  111
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 (.  4نهایی حاصل شد )جدول ارتباطات معنایی بین مضمون های موجود، هفت مفهوم 

 مضمون ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه با معلمان و دانش آموزان .4جدول

 مفهوم
مضمون های استخراج شده از 

 مصاحبه با معلمان

مضمون های استخراج شده از 

 مصاحبه با دانش آموزان

1.
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ت

ماهی

ی
جرب

س علوم ت
در
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 افزایش دقت و ریزبینی   .4
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 متفاوت بودن کالس علوم  .6
 اهمیت  عمل و پژوهش .7

 

 کاربرد روش های علمی  .1
 وابستگی علوم با پژوهش .2
 آشنا شدن با جهان اطراف در علوم .3
 تجربی بودن علوم .4
 ب هر روزه علمگسترش مطال .5
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 تعامل موثر با والدین .10

 ایجاد روابط عاطفی .11

 تفاوت های فردیتوجه به  .12
 عالقمند سازی دانش آموزان به علوم .13
 اولویت آموزش زندگی بر درس .14

 

 عالقمند شدن دانش آموزان  .9

 برقراری رابطه عاطفی با معلم  .10

 تاثیر اطرافیان بر موفقیت .11
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 توضیح کامل جزئیات درس توسط معلم .15

 ابتکار در تدریس .16

 پرسش و پاسخ  .17
 چالشایجاد  .18
 ارائه مفاهیم کلی .19
 مثال های کاربردی .20

 انجام حتی االمکان فعالیت های آزمایشگاهی .21

 فعالیت های گروهی .22
 استفاده از تکنولوژی .23
 ارائه درس توسط دانش آموز .24

 تناسب تحقیق با سطح دانش آموز  .25
 تشویق دانش آموزان به انجام تحقیق .26
 توجه به روش مطالعه علوم .27
 عدم اهمیت نمره  .28
 قبلی در یادگیری اهمیت آمادگی .29
 اهمیت درک مفاهیم .30

 شیوه های های آموزشی متنوع معلم  .12
 شیوه های گوناگون ارزشیابی  .13

 انجام آزمایش .14

 انجام فعالیت های گروهی .15

 ایجاد انگیزه توسط معلم  .16

 بحث های کالسی .17
 ایجاد چالش توسط معلم .18

 پاسخگویی معلم به سواالت دانش آموزان .19

 تاکید معلم بر درک تحقیق   .20
 راهبردهای انجام تحقیق توسط معلمارائه  .21
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هدف پژوهش و واکاوی ادراک معلمان  و دانش با توجه به  
آموزان متوسطه اول از روند تربیت دانش آموز پژوهنده در 
کالس های درس علوم تجربی و بررسی عوامل و موانع 
پرورش دانش آموزان پژوهشگر در کالس های این درس، 
 یافته های به دست آمده در  سه بخش خالصه شده اند:

ب(   جربی با تربیت پژوهشگرالف( ارتباط درس علوم ت
پ(   عوامل موثر بر تربیت پژوهشگر در کالس علوم تجربی

 موانع تربیت پژوهشگر در کالس علوم تجربی

الف( ادراک معلمان و دانش آموزان در مورد 

 ارتباط درس علوم تجربی با تربیت پژوهشگر
با بررسی نگرش مطلعان کلیدی در پژوهش حاضر، پایه 

لوم تجربی بر تجربه و آزمایش و های اصلی درس ع
پژوهش بنا شده و به این درس, ماهیت ویژه و مختص خود 
را بخشیده که آن را از سایر علوم متفاوت کرده است. 
پژوهشگر این نگرش خاص پژوهیده ها به درس علوم 

ماهیت پژوهش محور درس »تجربی را با مفهومی با عنوان 
دانش آموز پایه   . (4نامگذاری کرد )جدول « علوم تجربی

خب علوم تجربی علمی »نهم در این رابطه گفته است: 
مثالً همین  ؛هست که تا تجربه نکنی متوجه نمیشی

وقتی انجام  ،آزمایش ها تا تجربه نکنی کامال درک نمیکنی
بقیه درس ها از روی متن می  .میدی اونوقت میفهمی

صورت اما علوم به  داره؛ توضیح  دارند،خونند کنفرانس 
 «.عملی انجام میدیم

ب( عوامل تربیت پژوهشگر در کالس های 

  درس علوم تجربی

با بررسی ادراک پژوهیده ها در پژوهش حاضر، عواملی در 
رابطه با تربیت پژوهشگر در کالس های درس علوم تجربی 
از میان تجربیات زیسته دبیران علوم تجربی و دانش آموزان 
استخراج شد؛ که در ذیل به شرح آن ها پرداخته شده است. 

 ( تعامالت مؤثر معلم و دانش آموزان1

مضمون  7زیسته معلمان در این پژوهش، با بررسی تجارب
مرتبط با تعامالت معلم با دانش آموز، همکاران و والدین،  از 

سال  26مصاحبه با معلمین  استخراج شد. دبیر خانمی با 
آموز با چه  خیلی برام مهم بوده دانش» سابقه کار گفته اند:

رویکردی و با چه نگاهی وارد کالس میشه. این دانش آموز 
شکالت شخصی داره که اونو از درس دور میکنه، چه م

دانش آموز دارای چه شرایط و موقعیت های خانوادگی 
هست که می تونه به من کمک کنه تا به اون علوم را بهتر 

دانش آموز پایه نهم در مورد دبیر علوم خود «. درس بدم
معلمی هستند که تو همه زمینه ها » چنین گفته است:

 ،فیلم های آزمایشگاهی نشان می دهندبرامون ند، فعال
صحبت می کنیم هر کسی از  ،گذارند برامون آهنگ می

یه جورایی  ،خودش میگه اینکه به چه چیزهای عالقه داره
 ونو بیشتر مشکالتشهستند میشه گفت مشاور مدرسه هم 

و ایشون با بچه ها صحبت می و این  نن می گورو به ایش
  «.دناحت باشباعث میشه که بچه ها باهاش ر

 ( آموزش های جذاب و متنوع معلم2

معلمان در آموزش خود از شیوه های  4مطابق جدول 
ابطه با روش دبیر علوم در رمختلفی استفاده می کنند. 

آموزان را  ببینید ما میخوایم دانش»تدریس خود می گوید: 
به سمتی ببریم که تولید علم کنند یا تولید چیزی داشته 

خوب اگه ما به یک نفری . اً حفظیات باشهباشند نه صرف
بخوایم غذا پختن رو یاد بدیم نمیشه هر بار غذای پخته 
شده بهش بدیم تا یاد بگیره باید غذای نپخته رو بهش 
بدیم؛ خودش یواش یواش حاال یه چند باری خراب کنه و 
نتونه درست کنه تا یاد بگیره. حاال درس دادن هم 

 «.آماده بهشون گفت همینجوری نمیشه همه چیزو

 ( روحیه پژوهشی باالی برخی دانش آموزان3

پژوهیده های پژوهش حاضر به منظور موفقیت در درس 
علوم تجربی و رسیدن به اهداف پژوهشگری به وسیله این 
درس، وجود عوامل و ویژگی هایی را در روحیات یک دانش 

 روحیه»، مضمون 4آموز الزامی دانسته اند. مطابق با جدول
به این موضوع اشاره دارد. « پژوهشی باالی دانش آموزان

دانش آموز پایه هفتم در مورد ویژگی های دانش آموز 
با کنجکاوی به اطراف ما باید » پژوهنده چنین می گوید:

داشته تالش برای حل مسائل  ،تیزهوش باشیم ،نگاه کنیم
رکز باالیی داشته باشیم و به خود اعتماد داشته باشیم،تم

عالقه به جمع آوری  ،طرز فکر داشته باشیم ،شیمبا
 ،نقطه قوت بیشتری داشته باشیم ،اطالعات داشته باشیم

کند سوال  مطالعه کتاب های علمی به ما کمک بیشتری می
نگاه خود را به دنیا  ،بپرسیم و نترسیم که شاید اشتباه باشه

از سالمت روحی و روانی و جسمی برخوردار  ،عوض کنیم
 «.برای همه کارها از آزمایش استفاده کنیم ،باشیم

پ( موانع تربیت پژوهشگر در کالس های درس 

  علوم تجربی
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عالوه بر عواملی که در تربیت پژوهشگر در کالس های 

درس علوم تجربی بیان شد، با توجه به دیدگاه پژوهیده ها 

موانعی نیز وجود دارد که امر تربیت پژوهشگر را در کالس 

 وم تجربی با مشکالتی مواجه نموده است.های درس عل

 این موانع شامل موارد ذیل است: 

  ( شرایط آموزشی نامناسب 1

، شرایط 4یکی از موانع تربیت پژوهشگر مطابق جدول 

سال سابقه در  18آموزشی نامناسب می باشد. دبیر علوم با 

 مورد فقدان آزمایشگاه و امکانات آزمایشگاهی می گوید: 

بیشتر توی فیزیک و شیمی بچه ها لنگ میزنند به خاطر »

اینکه حتما باید آزمایشگاهی داشته باشیم که اینا رو انجام 

بدیم من وقتی میام میگم که این دو تا ماده رو با هم 

ترکیب کردیم و این ماده درست شده تا دانش آموز نبینه 

اصالً متوجه نمیشه ولی ما مجبوریم همیشه این جوری 

هش بگیم من که دوتا مدرسه دارم میرم هر دو مدرسه ب

آزمایشگاه رو تبدیل کردند به کالس به خاطر اینکه دانش 

 «. آموزان زیاد بودند

 ( ضعف های آموزشی برخی معلمان2

ضعف های آموزشی »مانع دیگری برای تربیت پژوهشگر، 
(.  دانش آموز پایه نهم در 4می باشد )جدول « برخی معلمان

خوب پارسال »دبیر علوم سال هشتم خود می گوید: مورد 
که ما یک معلم علوم دیگه داشتیم کسی زیاد از علوم 
خوشش نمیومد چون معلم مثل بقیه درس ها مثل دینی و 

گفتند و آخر  و میدادند و سوال هاش ریاضی فقط درس می
 «.سال امتحان می گرفتند

 وهشی (  ناسازگاری برخی دانش آموزان با موقعیت پژ3

ناسازگاری برخی دانش آموز » از دیگر موانع در این زمینه 
دانش آموز پایه (. 4می باشد )جدول« با موقعیت پژوهشی

هفتم عدم عالقه خود به کارهای گروهی را نداشتن هم 
نام طرح به االن هم یک طرحی »گروهی فعال می داند: 

طرح خوارزمی که من نمی خوام شرکت کنم چون توی اون 
ومد ا یکی از بچه ها کمی بدخلقی می کرد مثال نمیقبلی 

تحقیق های کمتری انجام میداد مثالً باید میرفتی  ،باهامون
دنبالش این کارو بکن این کارو بکن همش میگفتی خودش 

د این خیلی مهمه که اد با خواسته خودش کاری انجام نمی
 ارتباط بین «.میخواستن خود آدم بخواد ولی خب اون

عوامل و موانع تربیت پژوهشگر در کالس درس علوم 
نشان  1تجربی با توجه به مفاهیم به دست آمده، در نمودار 

 داده شده است.
  

 
روابط مفاهیم به دست آمده از تجربیات زیسته پژوهیده ها در کالس های درس علوم تجربی .1نمودار   

 
با توجه به این نمودار نقش علوم تجربی در تربیت پژوهشگر 

می باشد. در « ماهیت پژوهش محور این درس»به دلیل 
تعامالت مؤثر »مفاهیم مرتبط با عوامل تربیت پژوهشگر، 

آموزش های جذاب و »موجب « معلمان و دانش آموزان
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روحیه »ع آموزش معلم می شود و این نو« متنوع معلم
را به دنبال دارد. در « باالی پژوهشی برخی دانش آموزان

روابط بین موانع تربیت پژوهشگر در کالس های درس 
در مدارس باعث « شرایط آموزشی نامناسب»علوم تجربی، 

می باشد و ضعف « ضعف های  آموزشی برخی معلمان»
روحیه ناسازگاری برخی »های آموزشی معلمان موجب 
 شده است.  « دانش آموزان با فضای پژوهشی

 بحث 
واکاوی ادراک معلمان و دانش آموزان  ،هدف پژوهش حاضر

مدارس دخترانه متوسطه اول از روند تربیت دانش آموز 
پژوهشگر و کشف عوامل و موانع موجود در کالس های 
درس علوم تجربی می باشد. به این منظور از مصاحبه 

تن از  10عمیق استفاده شد و پس از تحلیل مصاحبه با 
انش آموزان مقطع تن از د 10معلمان علوم تجربی و 

 مفهوم حاصل شد.7 متوسطه اول در ناحیه مورد پژوهش،
یافته ها نشان داد معلمان علوم تجربی و دانش آموزان آن 

را نسبت « ماهیت پژوهش محوری»ها برای علم تجربی 
داده اند. آن ها علم تجربی را به این دلیل تجربی می دانند 

آن مفهومی که وابسته به عمل و آزمایش است و بدون 
ندارد. پژوهیده ها انجام روش های علمی در درس علوم 
تجربی را دلیلی بر ماهیت پژوهشی این درس بیان نموده 
اند. یافته ها در این رابطه هم راستا با برنامه درسی ملی 

فرایندهای علمی و روش علم ایران می باشد در این سند 
عات، آموزی همچون مهارتهای )مشاهده، جمع آوری اطال

اندازه گیری، تفسیر یافته ها، فرضیه و مدلسازی، پیش بینی، 
طراحی تحقیق و برقراری ارتباط( و مهارتهای پیچیده تفکر 

طبق  .[8]از اهداف اصلی آموزش علوم، به شمار آمده است 
نتایج پژوهش توجه به روش مطالعه علوم، اهمیت آزمایش 

رس علوم در این درس، متفاوت بودن و جذابیت کالس د
تجربی و عالقمندی دانش آموزان به آن، از جمله نگرش 
های مثبت پژوهیده ها به درس علوم تجربی محسوب می 

مشاهده کرد،  [19]. مؤید این موضوع را می توان در شود.
با توجه به آن چه در این کتاب آورده شده است؛ اهداف 
آموزش علوم تجربی به سه هدف کلی طبقه بندی می شود 

یکی از این اهداف کسب نگرش های ضروری در دانش  که
آموزان است. آموزش علوم باید بتواند نگرش های درستی را  
نسبت به علم در دانش آموزان به وجود آورد. این نگرش 
های درست شامل تحریک حس کنجکاوی، ایجاد عالقه، 
احساس مسئولیت، همکاری با دیگران، انعطاف پذیری، 

پس از داشتن تفکر انتقادی می باشد.  دوری از تعصب و 
واکاوی ادراک پژوهیده ها، عوامل مؤثر در تربیت دانش 
آموز پژوهنده در کالس های درس علوم تجربی، شناسایی 

از عوامل مؤثری « آموزان  تعامالت موثر معلم و دانش»شد. 
است که مطلعان کلیدی به آن اشاره داشته اند. طبق آن چه 

ی دهد یکی از تعامالت مؤثر، ایجاد رابطه یافته ها نشان م
نیز   [19]عاطفی بین معلم و دانش آموزان است. به زعم  

می توان گفت آن چه که باعث تغییر رفتار مخاطب می 
گردد طرز رفتار و برخورد معلم است نه پند واندرز، اگر دانش 
آموز معلم را بپذیرد و دوست بدارد او را الگوی خود قرار می 
دهد و ویژگی های رفتاری او را در خود تقویت می کند و 

دهد. عامل  عالقه بیشتری به فراگیری درس او نشان می
دیگری که در تعامالت بین معلم و دانش آموزان مؤثر است؛ 
توجه معلم به تفاوت های فردی دانش آموزان می باشد. در 

نیز وجود تفاوت های فردی دانش آموزان این گونه  [20]
مطرح می شود که همه دانش آموزان یک کالس دارای 

و  پیشینه های مختلف در یک مرحله از رشد نمی باشند
ممکن است گروهی به طور متوسط از رشد ذهنی سریعتر و 
یا کندتری نسبت به گروهی دیگر برخوردار باشند با این 
همه ترتیب مراحل رشد نزد همه یکسان است و دامنه 
توانایی های آن ها نسبتاً وسیع است. نتایج پژوهشی که 
توسط گورتزل صورت گرفت نیز نشان داد معلمانی که به 

ین امکان را می دهند که متناسب با تواناییهایشان افراد ا
پیش بروند و فرصت فعالیت در زمینه دلخواه آنها را فراهم 
کرده اند وآن ها را به تفکر وا داشته اند بیشتر از سایر 

. از [21]معلمان مورد احترام و عالقه افراد نخبه قرار دارند 
اشته اند دیگر عوامل مؤثر که پژوهیده ها به آن اشاره د

معلمان روش  است.« آموز هاش جذاب و متنوع معلم»
تدریس خود را متناسب با موقعیت های پیش آمده در 
کالس، روحیات دانش آموزان و موضوع درس  انتخاب می 

، روش فعالیت محور یا [19]کنند. این نوع روش تدریس در 
آموزان موجود  حل مسئله نامیده شده که بیان میدارد دانش

زنده، پرجنب و جوش و سرشار از کنجکاوی هستند که  های
هر کدام ویژگی های روانی خاص خود را دارند و حتی 
رفتارهای جمعی آنان کامالً قابل پیش بینی نیست و معلم 

بینی  در کالس هر لحظه با موقعیت جدید و غیرقابل پیش
شود و در این موقعیت جدید باید بتواند از تجارب  رو می روبه
ها را در  انسته های خود استفاده کرده و ترکیبی از روشو د

روحیه »مطابق با یافته ها  آموزش خود استفاده کند.
از دیگر عوامل مؤثر « پژوهشی باالی برخی دانش آموزان
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در تربیت دانش آموز پژوهنده است. پژوهیده ها با توجه به 
ادراک خود از دانش آموز پژوهنده؛ کنجکاوی، پرسشگری، 

مسأله، مطالعه آزاد، اراده قوی، سعی و تالش، داشتن  حل
هدف معین، فعالیت های خالقانه، عالقمندی و انگیزه 
پژوهشی را از ویژگی های روحیه پژوهشگری در دانش 

روحیه کنجکاوی،  [22]آموزان می دانند. همچنین که در 
حل مسئله، تفکر خالق، تفکر انتقادی و روحیه تعاون و 

اف پذیری و دوری از تعصب، ویژگی های همکاری، انعط
یک دانش آموز پژوهنده می باشد. با توجه به این سند، یکی 
از ویژگی های پژوهشگری تفکر انتقادی می باشد. تفکر 
انتقادی به تفکری گفته می شود که همواره بر اساس 
شرایط موجود و بر مبنای مالک های حاضر به داوری و 

ما با توجه به ادراک مطلعان ، ا[23]قضاوت می پردازد 
کلیدی در این پژوهش در رابطه با دانش آموز پژوهنده 
مفهومی در رابطه با تفکر انتقادی به چشم نمی خورد، 
همچنین روحیه تعاون و همکاری و انعطاف پذیری نیز در 
دانش آموزان کمتر دیده می شود. در این پژوهش، مفاهیمی 

شگر استخراج شده است. نیز به عنوان موانع تربیت پژوه
شرایط آموزش »طبق یافته ها از موانع تربیت پژوهشگر 

می باشد. دبیر علومی که عالوه بر تدریس در « نامناسب
مدارس دولتی در مدارس غیر انتفاعی هم تدریس دارد به 
انجام کلیه مراحل آزمایش و پژوهش در مدارس غیر 

مراحل را در  انتفاعی اذعان داشته و علت اجرایی نشدن این
مدارس دولتی، عدم امکان انجام آزمایش در این مدارس به 
دلیل کمبود امکانات و زمان و دیگر موارد می داند.این 
شرایط آموزشی نامناسب باعث ایجاد مانع دیگری در تربیت 

ضعف های آموزشی برخی »دانش آموز پژوهنده با عنوان 
ها اظهار  شده است به طوری که بیشتر پژوهیده« معلمان

داشته اند که انجام آزمایش های کالسی به صورت مشاهده 
ای بوده و آن ها ناظر بر انجام پژوهش توسط معلم و یا 
تعدادی از دانش آموزان هستند. همچنین معلمان در آموزش 
خود مجبورند بیشتر از روش سخنرانی استفاده کنند، این 

محدودیت رد به رغم محاسنی که دا  [24]شیوه با توجه به 
که انفعال دانش آموز و عدم  شامل می شودنیز را هایی 

فعالیت او، افزایش وابستگی شاگردان و تکیه بر عقاید 
، عدم توجه معلم به تفاوت های فردی و شخصی معلم

راد از جمله این استعدادها و ظرفیت های فکری اف
تدریس به روش سخنرانی از دیدگاه  محدودیت ها است.

دانش آموزان نوعی ضعف در آموزش معلمان است و مانع 
تربیت پژوهشگر می شود. این ضعف آموزشی معلمان، مانع 

ناسازگاری برخی دانش آموزان با فضای »دیگری را به نام  
به وجود آورده است، برخی دانش آموزان به دلیل « پژوهشی

درسی همکالسی های خود منزوی پایین تر بودن از سطح 
شده و در فعالیت های گروهی و پژوهشی شرکت نمی 

عده ای از آمده است که نیز  [21] درکنند، در همین رابطه 
دانش آموزان ممکن است به علت اعتماد بر یادگیری از راه 

 سنتی، گرایشی به فعالیت های کالسی نداشته باشند. 

 یپژوهش پیشنهادات

پژوهیده ها در جهت اجرای بهتر تربیت پیشنهادهای 
شامل برقراری رابطه  1پژوهشگر در بافت آموزشی ناحیه 

عاطفی نزدیک با دانش آموز و ایجاد فضای شاد و جذاب و 
هدایت دانش آموزان به سمت عالقمندی هایشان، انتظار 
متناسب با سطح امکانات و شرایط اقتصادی دانش آموزان، 

ثبت نام در کتابخانه ها، استفاده از  تشویق دانش آموزان به
کتاب ها و سایت های معتبر، تأکید بر تناسب تحقیقات 
دانش آموزان با سطح درک و فهم دانش آموز، عدم اتکا بر 
مطالب حفظی و استفاده از شیوه هایی مثل  انجام آزمایش، 
فعالیت های گروهی، تدریس نمایشی، داستان گویی، تمثیل 

یجاد چالش، پرسش و پاسخ و بحث و و مفهوم سازی، ا
گفتگو در کالس، کاهش حجم مطالب کتاب و افزایش  
فعالیت های عملی، استخدام نیروهای جوان و پرانرژی در 
سازمان آموزش و پرورش، تجهیز حداقل یک آزمایشگاه در 
هر منطقه به امکانات و نیروی متصدی آزمایشگاه، پرهیز از 

و ایجاد انگیزه درونی در آنها  نمره محوری در دانش آموزان
و توجه به زیرساخت های مناسب طرح های تربیت 

 پژوهشگر می باشد.

 نتیجه گیری 
کالس درس علوم تجربی، بستری مناسب در تربیت دانش آموز 
پژوهنده می باشد در صورتی که معلمان و دانش آموزان به 

گر آموزش علوم نگرشی مثبت داشته و تعامالت درستی با یکدی
برقرار نمایند، معلمان از شیوه های متنوع آموزشی استفاده کنند و 
با آموزش پژوهش به دانش آموزان روحیه پژوهشی آنان را 
پرورش دهند و از سویی دیگر موانع موجود در این راه مانند 
شرایط آموزشی نامناسب و ضعف های آموزشی که باعث رشد 

سازگاری آنان با فضای ناکافی ادراک دانش آموزان و روحیه نا
 پژوهشی می شود برطرف گردد. 

 محدودیت های پژوهش
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محدودیت های انجام این پژوهش شامل عدم همکاری مسئولین  
مدرسه در تخصیص زمان و مکان مناسب مصاحبه به پژوهشگر و 
محدودیت در دسترسی به دانش آموزان در مدرسه با توجه به 
حجم دروس و عدم دسترسی به آن ها در خارج از ساعت 

 آموزشی مدرسه می باشد.  

 سپاسگزاری
اری صمیمانه مشارکت کنندگان در این پژوهشگران از همک

 پژوهش کمال سپاس و قدردانی را دارند.

 اخالقی مالحظات

در این مطالعه موازین اخالقی شامل ناشناس بودن مطلعان 
کلیدی، محرمانه بودن اظهارات و رضایت کامل مشارکت 
کنندگان رعایت شد. کد اخالق با شناسه 

IR.UMREC.1399.029  برای پژوهش حاضر ثبت شده
 است. 

 منافع تضاد 
 موردی از طرف نویسندگان گزارش نشده است.

 منابع مالی
مین هزینه مالی پژوهش توسط دانشگاه فردوسی مشهد تأ

شده است.
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