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Abstract 

The importance of research lies in the fact that the individual becomes problem-oriented, 

inquisitive and empowered. In many researches, positive effects on research course and 

research teachers have been studied and the successful findings have been obtained. In this 

research, with the help of successful teachers and related researches, we can expand the effect 

of curriculum teaching and research for the development of student research concept. 

Challenges of education and information explosion in the present age and some limitations 

such as the corona age is an opportunity that requires capable and thoughtful students and 

researchers in the lessons. The present research method was quasi-experimental with two 

groups of control and control. We used the science of the first lesson of the third grade and the 

beginning is in the formation of the concept of research key. In the findings showed the 

effects of educating the thoughtful student with the basic concepts of students' research 

showed a deeper look at the lesson and the control group. Applying the successful experiences 

of the research teacher to the students in the present age is an independent necessity and the 

student is perceptive, deep and constructive. 
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پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی افزایش مسؤلیت 
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 چکیده

اهمیت پژوهش از این روست که فرد نگاهی مساله محور و جستجو گر و توانمند می شود . در تحقیقات بسیار تاثیرات مثبتی در درس 
پژوهنده بررسی شده و یافته های موفق حاصل آن بوده در این پژوهش با کمک معلمان موفق و تحقیقات مرتبط اثر پژوهشی و معلمان 

آموزش درسی پژوهی و پژوهش برای بالندگی و رویکردی  مفهوم دانش آموز پژوهنده را گسترش دهیم. چالش های آموزش و انفجار 
عصر کرونا فرصتی است که نیازمند دانش آموزان توانا و فکور و پژوهنده در دروس اطالعات در عصر حاضر و بعضی محدودیت ها مانند 

میطلبد،روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و کنترل به بررسی ارزیابی و آموزش پرداخته شد و قسمت درسی از علوم درس 
نیز می باشد در یافته ها نشان داد تاثیرات آموزش دانش آموز  اول پایه سوم استفاده کردیم و شروعی در شکل گیری مفهوم کیلید پژوهش

فکور با مفاهیم ابتدایی پژوهش دانش آموزان نگاهی عمیق تر نسبت به درس و همچنین گروه گواه نشان داد، بکار گیری تجربیات موفق 
 و عمیق و سازنده می باشد. معلم پژوهنده برای دانش آموزان در عصر حاضر از ضروریات مستقل و دانش آموز با ادراک

 

 درس پژوهی ، معلم پژوهنده ،دانش آموزپژوهنده ،پژوهش واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

دانش آموز، معلم، مدرسه، خانواده و محتوا مهمترین عناصر 
برنامه درسی ملی هستند. به عنوان مثال تعریف ما از دانش آموز 
در سند تحول با تعریف در صحنه عمل فاصله دارد. در عمل 

آموز شخصیتی منفعل است که منتظر  کنیم که دانش مشاهده می
ریزی کنند. معلم باید به او درس بدهد  ماند تا برای او برنامه می

 .  و تابع تصمیمات است

الزم به توزیع است از جمله مفاهیم مورد استفاده در برنامه 
درسی دانش آموز پژوهنده که ما در این پژوهش با اتخاذ از 

زان فکور و شایسته بکار گرفته ایم و وراحل آموزش دانش آمو
سطح ابتدایی مهارت های معلم پژوهنده به دانش آموزان 
پزوهنده منتقل میکند. این رویکرد نه تنها غیر فعال و غیر پویا 
است بلکه دانش آموز متکی به معلم بار میاید. در مسایل فعلی و 

عیت به عنوان یک شیوع کرونا نیازمند آن هستیم تا به این وض
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فرصت نگاه کنیم ، ما در سیستم آموزش کشور در مورد معلم 
پژوهنده بسیار تحقیقات انجام شده اما زمانی که دسترسی به 
فردی که هدایت تحصیلی را برای دانش آموزان میسر مینماید 
،نباشد با تهدید نظام آموزش مواجه میشویم ، امروزه آموزش بر 

اگیران دیکته میشود این رویکرد همان خط از طرف معلم به فر
روش سنتی گذشته در قالب مجازی ، اینجا است تا با تغییرات 
امکانات مطالب و شیوه آموزش نیز تغییراتی نمایید ، در این 
پژوهش بصورت بنیادی سعی داریم دانش آموز پژوهنده را 
معرفی کنیم و نظام آموزشی از بهره های پژوهش کنونی در 

وزش استفاده نماید . با اهمیت نبوغ و نوآوری داشتن سیستم آم
دانش آموز امروز شاهد بهبود سرمایه های اجتماعی برای نسل 
آینده خواهیم داشت ،  در این پژوهش برای اشنایی دانش 
آموزان با پژوهش و کاوشگری در دروس درس پژوهی در پایه 

عمیق سوم بهصورت موردی اجرا شد و  بهبود نواوری و ادراک 
 در دانش آموزان باشیم.

 

 هدف پژوهش :
در پایه سوم  در اول علوم تجربی  تاثیر مسولیت درس پژوهی

 مقطع ابتدایی با رویکردی دانش آموز پژوهنده
 

 ادبیات پژوهش

 بری مبتن پژوهش چرخه ک: یاست آمدهی پژوه درس فیتعر در
 0510 ،یکارآران سر. استی آموزشی فضا در معلمان مشارکت

 کاهش باعث که [5] 0512 زاده، بیحب و[ 2] 0512 ،یساک ،[0]
 مفروضات از روش نیا. شودیم عمل و پژوهش نیب فاصله

 عنوان به را معلم نقش و ردیگی م بهره پژوهنده معلم کردیرو
 برجستهی بوم دانش دیتول و سیتدر ندیفرآ در فکوری کارگزار

ی برای مدل رای پژوه درسی آموزش کارگزاران. [2]سازدی م
 به را آنی آموزش پژوهشگران و [0]دانسته آموزشی بهساز
 .[3]دهندیم اشاعه معلمان حرفه ای پرورشی الگو عنوان

ی پژوه درس داشتند انیب ( 2101)  0کوالین و مارک گورمن،
 که است آموزان دانشی ریادگی دربارهی پژوهشگر چرخه کی

 و و منتقد فکور دانش آموز پژوهندهی ریادگی یارتقا منظور به
 صورت به مجموع در. شودیم اجرا پرورش و آموزش بهبود

ی علم تیفعال کی یپژوه درس گفت توانی م مانع و مختصر
 نیا از تا دهند توسعهی کنندم تالش که استی معلمانی برا
 اشتراک به را آن نیبهتر و کردهی غن را خود تجارب قیطر

 ها یژاپن ،یپژوه درس روشی ریکارگ به و ابداع در د.بگذارن
 خودی آموزش نظام در تحول و رییتغ دیکل ها آن [3]بودند شتازیپ

 مدرسه و کالس درون در معلم حرفه ای مداوم آموزش در را
 سیتدر سبک ند توانی می پژوه درس قیطر از معتقدند و زدند

 بار نیاولی پژوه درس مفهوم رانیا در .[2] بخشند بهبود را خود
ی مشارکت پژوهش ای درس مطالعه عنوان با[ 0]ی آران توسط

 و جسته هرچند زمان آن از و شدی معرف درس کالس در معلمان
 -12ی لیتحص سال ازی ول شدی م انجامی پژوه درس ختهیگر

 وی پژوه درس انجام بر پرورش و آموزش وزارت دیتأک با 0510
 ای یپژوه رسدمدارس،ی اصلی ها برنامه در آن گرفتن قرار

ی تهایفعال و سیتدر در معلمانی مشارکت پژوهش همان
 بهی ا حرفه توسعهی ابزارها نیتر مهم ازی کی کهی ریادگی

 کی یعملی طراح با دارد تالش آخر در و بپردازد؛ روند،یم شمار
 معلم تیترب جهت دری گام مسئله حل روش بای ریادگی تیفعال

 .بردارد فکور
 در. است معلمان حرفه ای توسعه اشکال ازی کی یپژوه درس

ی ریادگی واحد کی سیتدری برا کهی معلمان ندیفرآ نیای ط
 صورت به معلمان. شوندیم جمع هم دور دارند، برنامه کسانی

 و ند کنی م اصالح ای و توسعه، ،یطراح رای درس ارائهی مشارکت
 و راتییتغ جادیا به سیتدر مشاهده وی دانیمی ابیارزش از بعد

 دانشی ریادگی بر آن ریتأث مطالعه منظور به دادهی آور جمع
 پژوهش همانی پژوه درس گرید عبارت به پردازندی م آموزان
 دانشگاهی آموزش نامه درس. است سیتدر در معلمانی مشارکت
 به معلمان: دهدیم حیتوض نگونهیا را یپژوه درس انیفرهنگ
 .است سیتدر مناسب وهیشی گروه کار صورت

 و پرداخته سیتدری بررس و نقد به گروهی اعضا س،یتدر از بعد 
 از گریدی کی سپس. ردیگی م قراری بازنگر مورد درس طرح

 تا کار نیا و ردیگی م عهده بر را درس همان سیتدر معلمان،
 مطمئن درس طرح تیموفق از گروهی اعضا همه کهی زمان

 .ابدی یم ادامه شوند،
ی م حیتوض رای پژوه درس گونه نیهم به زین (2101) 2هوکر
 کشور در رای پژوه درس مثال نیتر کامل و نیبهتر او. دهد
 آموزان دانشی لیتحص شرفتیپ به منجر که ندیبیم نیچ و ژاپن

 کا،یآمر همانند کشورها ریسا دارد اعتقاد و است شده کشورها آن
 .دارندیم بر گام ریمس نیا در زین اروپا و ا،یاسترال کانادا،
 درس دیفوا (2101) هوکر و  انیفرهنگی آموزش نامه درس
ی ژاپن مدلی پژوه درس می کننند. خالصه نگونهیا رای پژوه

ی برا درس کالس و مدرسه در معلمانی مشارکت پژوهش
 حرفه پرورش وی ریادگی نتیسازی غن آموزش، مستمری بهساز

 چرخه بر که استی پژوهش پژوهش، نیا. است معلمانی ا
ی آموزش کارگزاران مداوم وی کت مشار ،یفیک ،یگروهی ریادگی

ی ها بافتهی نیبازب وی شیبازاند عمل، ،یطراح مساله، تبین شامل
ی آموزش مسائل ابتدا در معلمان روش، نیا در. است استوار
 سواالت و کردهی رس بری نیبالی شناس بیآس قیطر از را مدرسه

ی برای طرح سپس نمودهد نیت را درس کالس در پژوهش
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 آن آنگاه و کندی م شنهادیپ آموزش دری مشارک پژوهش انجام
ی م عمل ندیفرای نیبازب وی ابیارز به سپس و گذارده اجرا به را

ی مشارکت صورت به را گریکدی ازی ریادگی ندیفرا نیا. پردازند
 گسترشی برا را مدارس تیظرف عمل در و کندی می سازمانده

 دری ا حرفه دانشی ریکارگ به و دیتول ،یسازمانی ریادگی
. دهدی م شیافزا را داریپا خود ریییتغ تیظرف گسترش و مدارس

ی عنی شود،ی م لیتبد رندهیادگی سازمان به مدرسه قیطر نیا از
 است آنهای ایاول و آموز دانش معلم، ر،یمد رشد محل کهی مکان

[0]. 
 شکاف عنوان با 5برتیه و گلریاست توسط کهی قیتحق در

ی اصل عامل که دندیرس جهینت نیا به است، شده انجامی آموزش
ی  توسعه دری پژوه درس روش از استفاده های ژاپن تیموفق
ی عطف نقطه برت،یه و گلریاست جینتا. است معلمانی ا حرفه

 شودی م محسوب کایآمر دری عیوسی آموزش انیجر شروعی برا
 چهار طول در و سرعت به. است استواری پژوه درس بر که

 آموزان دانشی ریادگی بر تمرکز ، 0ه می کنندمدرس 5 53 سال،
 و فعال مشاهده.  آموزندی م گریکدی از معلمان مشارکت، ، 2

 3ی شیبازاند و دنیشیاند .3 تیفیک و دقت شیافزا .0 قیعم
 ۸ مدرسه تیریمد وهیش بهبود .3 سیتدری ها روش بهبود

 .01 وی همکار هیروح تیتقو .1 معلمان عالقه و زهیانگ شیافزا
 تمرکر و کردند اجرا را روش نیا کایآمر التیا 52 در .توسعه

 نامه انیپا موضوع و مجالتی ها گزارش و ها کنفرانسی اصل
 قیتحق جینتا گفت توانی م گرفت، قرار آن بر ،ییدانشجو یا

 را کایآمری آموزش جامعه کهی سرعت همان به رتیهم و گلریاست
 از پس. شدی تحوالت مبدا زین کشورها ریسا در انداخت، تکاپو به

 سنگاپور، س،یانگل آلمان، کنگ هنگ ن،یچی کشورها کایآمر
 نهیزم نیا دریی ها پژوهش انجام به زینی مالز و ایاسترال

 به را پژوهی درس واژه بار نیاولی برا که گلریاست. پرداختند
 که کندی م انیب کرد،ی معرف انیجهان به دیشا هایی کایآمر

 نامه انیپا. کرد آشنای پژوه درس با را او پوشیدا بار نینخست
 مدرسه دری پژوه درسی ها گروهی بررس به بوشدا،ی دکور
  مدل به خود کار دری و. است پرداخته مایروشیه در تایی ابتدا
ی همکار با 0پوشیدا آن از پس. [3] کندی م اشارهی پژوه

 دری ادیزی های همکار به گلیاست انیدانشجو ازی کی ،3فرناندز
 2110 سال در آنها کهی کتاب. پرداختندی پژوه درس نهیزم

 درس مورد در ها نیتر برجسته ازی کی دیشا کردند، منتشر
ی م نشان ،( 2112) [0]ی آرائ کار سری ها افتهی باشدی پژوه
 مدارس دری ریادگی فرهنگ گسترش بهی پژوه درس که دهد

 گریکدی از معلمان تا سازدی م فراهم رای طیمح و رساندی م
 باز خود رفتار در دهنده ارتقا را خودی ا حرفه دانش اموزنده،یب

 .[0]کنندی شیاند

 و عنوان بای ا مقاله در[ 3] ( 0513)  همکاران وی عرفان
 مهارت و دانش بری پژوه درس آموزشی ها دورهی اثربخش

 که افتندی دست جهینت نیا به ،ییابتدا دوره معلمان سیتدر
 به نگرش وی ریادگی یها فرصت ،یریادگی یها هینظر کاربرد
ی کاری ها زهیانگ ،یآموزش لیوسا از استفاده دری ابیارزش کاربرد

 معلمان از شتریپ پژوه درس معلمان در درس کالس تیریمد و
 .استی عاد

 درس از استفاده ریتاث ،[3]( 0513)  همکاران و نژادی مصطف
 کالس دری کت مشار پژوهش ازی ا تمونه عنوان بهی پژوه
ی بدن تیترب معلمانی خودکارآمد و سیتدر زهیپرانگ درس
ی الگوی پژوه درس که داده نشان جینتا. است کردهی بررس

 .است معلمانی خودکارآمد و سیتدر زهیانگ جادیا در مطلوب
 درسی اثربخشی شیآزما روش با[ 5] ( 0515)  زاده بیحب

 در و کرده مطالعه را معلمانی تصوری آمد کار خود بری پژوه
ی آمد خودکار تیتقو موجبی پژوه درس که است افتهی

 کردن فعال درس، کالس تیریمد عوامل در معلمانی تصور
 .شودی می آموزشی راهبردها از استفاده آموزان دانش

 درس ریتاثی بررس عنوان بای پژوهش در [۸]( 05۸1)  زادیحور 
 حرفه ایی های توانمندی  توسعه بر محور - تیخالقی پژوه

 در آموزان دانش و معلمان خالق رفتاری ریادگی و معلمان
 است شده داده تهران شهر گانه نوزده مناطقی ی ابتدا مدارس

 پس و آزمون شیپ مرحله دو در تیخالق آزمون از استفاده با که
 به نسبتی تجرب علوم آموزان دانش و معلمان ازاتیامت آزمون،

 وی آموزش گزاران استیسی ها دغدغه ازی که......یگوا گروه
 درس کالس دری مشارکت پژوهش ،یدرسی ها برنامه انیمجر

 و آموزش وهیش اصالحی برای روشی پژوه درس. است مدرسه و
ی شیاند باز وی ذهنی الگوها مداومی نیبازبی برای عملی الگو

 هدف با حاضر پژوهش. استی آموزش کارگزاران عملی مشارکت
 معناداری ریادگی وی ریپذ عیتوز - تیخاص آموزش تیفیک ارتقاء

 انجام سوم هیپا دهنده سازمان شیپ سیتدر روش از استفاده با
ی کردیرو رای پژوه درس گوناگون،ی ها پژوهش نیا. شود .شد
 به. اند برشمرده معلمان حرفه ایی بهساز و بهبود رشد،ی برا

 دانش توسعه و مهارتها شیافزا بری پژوه درس گر،ید عبارت
 آنها تفکرات و باورها در مثبت رییتغ باعث و داشته ریتأث معلمان،

 معلم حرفه ای توسعه ابعاد بر ریتأث بای پژوه درس. است شده
 ،یریادگی جو حفظ و جادیا ،یآموزشی زیر برنامه وی زیر طرح)

 و آموزشی ابیارز و گرانید با ارتباطی برقرار و سنجش
 دری میت کار وی گروه مشارکت جادیا با تواندی م (یریادگی

 دانشی لیتحص شرفتیپی برا مناسبی بستر ،یاددهی ندیفرآ
 داد برون و جینتا بازخورد وی ابیارز بهی بخش تیفیک و آموزان
 پرورش، و آموزشیی نها هدف که آنجا از. باشد معلمان آموزش
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 استفاده نیبنابرا جوست، قتیحق و خالق متعهد،ی افراد تیترب
 و میتعل انیمجر تواندی می پژوه درس چونی نینوی روشها از

 .دینمای اری مهم نیا به لین در را تیترب
 

 روش پژوهش
این پژوهش شبه آزمایشی بصورت موردی انتخاب شده است . 

نفر از دانش آموزان پایه سومی مدرسه عشایری  31جامعه اماری 
انتخاب شد . برای انجام ایمر مالساری شهرستان گنبد کاووس 

نفری گروهی در غالب گواه و گروهی  51این پژوهش دو گروه 
در گروه کنترل بدون تاثیر گذاری و کنترل عوامل مداخله کننده 
صورت پذیرت، در این تحقیق درس اول علوم تجربی پایه سوم 
ابتدایی که با هدف اشنایی اولیه دانش آموزان با مساله تحقیق و 

آوری داده ها اشنا ساختیم در آموزش با جلسات بیشتر ابزار گرد
برای گروه کنترل تمام جوانب پژوهش در درس و درک مفاهیم 

 ۸از زاویه های مختلف آموزش داده شد جلسات آموزش با 

ساعت انجام شد و تحلیل این روند با آزمون  03جلسه مجموعا 
نجام تی جفت شده و پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ا

 شد .
 

 یافته ها
با توجه به هدفی که در مقدمه بیان شد و آموزش های برای 

در  یدرس پژوه تیمسول ریتاثبخش گروه کنترل صورت گرفت 
دانش  یکردیبا رو ییسوم مقطع ابتدا هیدر پا یاول علوم تجرب

 قابل بررسی می باشد: 0در آزمون جدول  آموز پژوهنده
پژوهی در درس اول علوم تجربی با درس در این قسمت با اثر 

رویکرد دانش آموز پژوهنده بررسی شد و دانش آموزان پژوهنده 
در گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون تی جفت شده مورد 

 ارزیابی قرار گرفت :

 
 

 پیش آزمون و پس آزمون :0جدول

 F میانگین مجذور ها درجه آزادی مجذورهامجموع  منبع
 11/3 11/52 0 11/52 گروه

 11/03 11/32 0 11/32 کنترل

  111/3 53 11/01۸ خطا

   5۸ 111/503 کل

 

 

نتایج نشان می دهد اثر عامل بلوک از نظر آماری معنادار بوده 
است  به بیان دیگر نمرات عامل بلوک ، نمره های پس آزمون 
را تحت تاثیر قرار داده است .برای آزمون اثر گروه یا مداخله بر 
متغیر وابسته باید اثر عامل بلوک به عنوان عامل تعدیل کننده 

 ریمبنی بر اینکه تاثهدف پژوهش زدوده شود به منظور بررسی 
سوم مقطع  هیدر پا یدر اول علوم تجرب یدرس پژوه تیمسول
با توجه به اطالعات  دانش آموز پژوهنده یکردیبا رو ییابتدا

(بنابراین 1010کوچکتر از Pو F=1( چون )0مندرج در جدول )
 تایید می گردد .  تاثیرات 

 

 بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش بنا داشتیم تا در کنار آموزش های معلمان فکور 
و  پژوهنده تاکید اساسی بر بحث دانش آموز پروهنده داشته 

 درس وهیش به سیتدر توانی م شد انیب آنچه بنابرباشیم، 
 فیتعری جمع وی مشارکت عمل در پژوهش ازی ا وهیش رای پژوه
 وی ستمیس تفکر و انجامدی می ا حرفه دانش دیتول به که کرد

 دانش تواندی می پژوه درس. دهدی م جیترو رای انتقاد

 ،یهمگان که کند لیتبد حرفه ای دانش به را معلمانی ررسمیغ
 درس ،یطرق از. است تأیید قابل و قیدق و مشارکت، قابل
 تفکر با همراه و کیستماتیس تفکر بای معلمان ازمندینی پژوه
ی اجرا مراحل ندیفرآ گام به گامی بررس و نقد. استی انتقاد

 تفکر نحوهی دگرگون وی انتقادی دید با آنی بازنگر و سیتدر
 وهیشی اجرا که استی سال چند. است همراه کنندگان مشارکت

 مقطع در ژهیو به رانیا مدارس ازی اریبس دری پژوه درس
 هم هنوز اما است؛ داشته شرفتیپ و رشد به روی روند ،ییابتدا
 و وهیش نیا سیتدری چگونگ و ندیفرآ با معلمان ازی اریبس

ی آشنای فکری مهارتهای ارتقا و دانش رشد در آن ژهیو تیاهم
 بری پژوه درس سیتدر ریباتأث پژوهشگر. ندارندی چندانی 

 نظام بهی نگاه  آموزگارانی انتقاد تفکر وی ا حرفه توسعه
 نیتر شاخص آن، گوناگونی ها مؤلفه و عناصر مطالعه وی تیترب
 بایی ارویروی برای انیبن که است معلم آن، مؤلفه نیتر ممتاز و

 3یتولستو که آنگونه "تازهی ها روش خلق تیقابل مانند چالشها
 محسوب "یآموزش نظام ندهیآ و حالی بحرانها و دیگوی م
 در که است صورت نیا در (0531)ی مهرمحمد کالم در. شودیم
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 به پرداختن و معلمی ا حرفه توسعهی ها روشی بررس هیسا
 از فراتر اریبس مراتب به کهی نقش - فکور معلم سازنده نقش
 باشدی م رانیفراگ بهی علم مطالب و میمفاه کننده منتقل نقش

و میتوان در یان همسویی دانش آموزانی پژوهنده از همجواری 
 هر با و منظر هر از.  پرورش داد ومعلمین فکور بار آورد 

 آن گوناگون ابعاد در جامعه توسعه مقوله به کهی کردیرو
 شد متصور توانی م را عناصر و عوامل از "یرهاینج ز" م،یبنگر
 دهیدی آموزش نظام آن،ی ها حلقه نیتری مرکز در الجرم که
 برنامه تداوم مات،یتصم اتخاذ دری اصل نقش معلمان و شودی م
 دار عهده ستهیشا نحو به را ها تیفعال نشاندن ثمر به وی زیر
 و دیجد اطالعات با دائمای ستیبا معلمان رو نیا از. . باشندی م

 و تمامی بازنما به تا باشند ارتباط در محور توسعهی کردهایرو
 لیتبدی آموزش نظام هر مطلوبی تهایفیک و اتیخصوص کمال
 دانشگاه از که فکور معلم تیترب کردیرو به معلم حرفه ای. شوند

 همان کهی پژوه درسی اجرا با معلمان گرفته، نشأت انیفرهنگ
ی طراح و باشدی م سیتدر امر در معلمانی مشارکت نیتمر
 حل راه افتنی یبرای ا گستردهی تالشها ،یریادگی یتهایفعال
 در استی جستار حاضر مقاله. اند برداشته سیتدر مناسبی ها

حرفه  توسعه معلمان،ی ا حرفه توسعهی الگوها شناختی راستا
 وی ریادگی نییتب ،یژاپنی پژوه درس اثربخش،ی ریادگی و ای
ی برا معلمان کهی ریادگی یتهایفعالی طراح و آن،ی کردهایرو

 به پژوهنده معلم واقع در .هستند ازمندین آنها بهی ا حرفه توسعه
ی ا گونه به است،ی اددهی یریادگی ندیفرآ بهبود و رییتغ دنبال

 و آموزش و کند مشاهده و مالحظه را بهبود نیا عمال که
 برنامهی اجرا بهی اجمالی نگاه. دینما تجربه را را آن زین پرورش

 وزارت در را آن توسعه و رشد ازی ریتصو تواندی م پژوهنده معلم
 .دهد نشان پرورش و آموزش
دانش آموز  برنامه تیتقوی برا استی ضرور است اریبس فاصله

 ،ییاجرا ،یفکر ابعاد در پژوهنده در عمل در تمام دروس 
 نظر جلب در و شود دیتولی شتریبی علم اسناد و منابعی ساختار
 جادیا تیحساس شیپ از شتریب پژوهنده معلم برنامه به معلمان

  پژوهنده معلم برنامه درستی اجرا قیطر از رودی م انتظار. گردد
 و رانیمد انیم علم رونق بر ساله هرو دانش آموز پژوهنده 

 دیبا برنامه نیایی ایپوی راستا در. شود افزوده معلمان
ی زیر برنامه نیای جد صورت به و انجام متعددی پژوهشها

 ها یکاست و موانع رفع و شناخت جهت در و شودی شناس بیآس
 .ردیگ صورت الزم اقدامات

 
 تیتقو و شیافزا بری پژوه درس وهیش معنادار ریتأث به توجه با

 درارتقا آموزش دانش آموزان پژوهنده  ؛یانتقاد تفکری مهارتها
 و کارشناسان - گرددی م شنهادیپ ها افتهی نیا تحققی راستا

در ی ها دورهی برگزار با پرورش و آموزش نظران صاحب
 وهیش جیترو و مدرسه با ساعات جدا برای دانش آموزان متقاضی

 عمل، در آموزشی روشها وی مشارکت سیتدر نینوی ها
 دانش بهبود و دیتول ،یتوانمندساز بهی پژوه درس همچون
 معلمانی فکری مهارتها تیتقو ها، دهیا و افکار تبادل ،حرفه ای

 نینوی الگوها بایی آشنا و مطالعه با دانش آموز پژوهنده –
 مسائل در کاوش به گریکدی یاریهم وی همکار با وی آموزش
ی ارتقا و بهبود به و پرداختهی ریادگی یاددهی ندیفرآ با مرتبط
ی اثربخش و آموزش تیفیکی ارتقا وی فکری مهارتها سطح

 .گمارند همتی ریادگی یاددهی ندیفرآ نهیبه
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