تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم)


بر اساس مؤلفههای پژوهش محوری

راحله قاضی اردکانی
حسن ملکی

علیرضا صادقی
فریبرز درتاج

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد پژوهشمحوری در آموزش جهت استخراج مؤلفههای آن و
تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) در سال تحصیلی  5961-69بود
که به روش کیفی و کمی در دو فاز انجام شد .ابتدا در فاز اول به بررسی مبانی نظری مشتمل بر مرور
ادبیات پژوهش ،دیدگاههای اندیشمندان این حوزه و پیشینه تجربی پژوهش و در فاز دوم به تحلیل
کتب مطالعات اجتماعی پرداخته شده است .در فاز اول ابزار گردآوری دادهها کاربرگهای تحلیل محتوا
برای استخراج مؤلفههای مبانی نظری و در فاز دوم تحلیل محتوای (پدیده در متن) کمی برای تحلیل
کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفههای استخراجی فاز اول است .نتایج پژوهش در
فاز اول نشان داد مؤلفههای استخراجی شامل تفکر انتقادی ،حل مسئله ،مسئولیتپذیری ،مشارکت و
تشریکمساعی ،تفکر خالق ،فراشناخت ،خودتنظیمی ،پرسشگری ،سعهی صدر ،انعطافپذیری،
استدالل ،کنجکاوی ،مهارتهای ارتباطی ،تعاون و همکاری است و در فاز دوم ،در کتاب مطالعات
اجتماعی پایه سوم درمجموع  99مورد ،پایه چهارم  93مورد ،پایه پنجم  73مورد و پایه ششم  15مورد
مؤلفههای پژوهش محوری را دارند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کتب مذکور بر اساس رویکرد
پژوهش آنطور که بایدوشاید به این امر نپرداختهاند و پیشنهاد میگردد تجدیدنظر اساسی در تدوین
محتوای کتابهای مذکور صورت گیرد تا زمینه پرورش تفکر پژوهشی و استفاده از رویکرد نوین
پژوهش محوری در آموزش پرورش دوره ابتدایی فراهم گردد.
واژههای کلیدی :پژوهش محوری ،تحلیل محتوا ،دوره تحصیلی ابتدایی ،کتب مطالعات اجتماعی
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی است.

 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.

 استاد گروه برنامه ریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران( .نویسنده مسئول) malaki_cu@yahoo.com

 استادیار گروه برنامه ریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران
 استاد گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
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مقدمه
پیچیدگیهای زندگی معاصر ،آدمی را بهشدت نیازمند تفکر کرده است .آنچه امروزه
حائز اهمیت است ،نبود دانش و علوم مختلف و متنوع نیست ،بلکه بهکارگیری
روشهای عقالنی و آموزش آنهاست (پائول و الدر .)7155 ،5همچنان که بارو

7

( )7119معتقد است ،در چنین دورانی از بیثباتی ،اضطراب ،رشد بیسابقه و تنعم
بیاندازه ،تنها عاملی که میتواند ما را در این گیرودار رهبری کند ،تقویت نیروی
عقالنی است (بارو .)7119 ،ازاینرو ،برای درک جهان امروز و آماده شدن برای
چالشهای قرن  75ضروری است همهی دانشآموزان به دانش و مهارت علمی
(اورولینوا و کوتاالکو .)7155 ،9تفکر انتقادی ،حل مسئله ،خالقیت ،نوآوری ،ارتباط و
همکاری (تایپسوری و واناپیرون )7155 ،5مجهز شوند.
در این راستا ،یادگیری مبتنی بر پژوهش یک روش یادگیری ،شامل یک فرآیند
اکتشاف در جهان طبیعی که منجر به طرح سؤاالت ،انجام مشاهدات ،بحث در مورد
نتیجهی مشاهده و گرفتن نتیجهی نهایی است و فرصتهایی برای دانشآموزان در
ساخت فهم الزم ،برای یادگیری عمیق را فراهم میآورد .روش یادگیری مبتنی بر
پژوهش بهعنوان یک محرک برای یادگیری ،تفکر و پرسش است (پائوال)7119 ،1؛
فرآیندی که دانشآموزان در یادگیری خودشان ،تنظیم کردن سؤاالت ،بررسی گسترده،
ساخت مفهوم ،معنی و دانش جدید درگیر میشوند (آلبرتا.)7115 ،9
پژوهشهای متعددی به تأثیرات مثبت یادگیری مبتنی بر پژوهش بر انگیزه ،تعامل و
موفقیت دانشآموزان اشاره کردهاند (سور و گور .)7155 ،3بر طبق نتایج این پژوهشها،
یادگیری مبتنی بر پژوهش موفقیت دانشآموزان را افزایش میدهد ،مهارتهای فرآیند
علمیشان را توسعه میدهد و آنان را قادر میکند نگرش مثبت به دورهی تحصیلی
داشته باشند (تاالنکر 8و همکاران)7159 ،؛ و مهمتر از آن برای «یادگیری چگونه
1. Paul, & Elder
2. Barrow
3. Orolínova & Kotulakova
4. Thaiposri & Wannapiroon
5. Paula
6. Alberta
7. Sever & Güven
8. Talanquer
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یادگیری» به دانشآموزان کمک میکند تا مهارتهای یادگیری مستقل خودشان را
گسترش دهند (هپوردس و والتن .)7116 ،5همچنین تأثیر مثبتی بر استفاده از
مهارتهای پژوهشی ،ساخت معنی و کسب دانش علمی دارد (سوداک 7و همکاران،
 )7151بهگونهای که تفکر شخصی ،سؤال ،بحث و گفتگوی عمیق را تشویق میکند
(کارپینتی و گیلیبتی)7159 ،9
رویکرد پژوهش محوری در مواجهه با رویکرد سنتی آموزش که بر حفظ و تکرار
متکی است ،به وجود آمد و در آن نحوه تفکر کردن و اندیشیدن و درگیری با مطالب و
محتوا مدنظر است تا ساخت دانش مستحکمی به وجود آید ،برای ایجاد این موقعیت و
درک آن نیاز مبرم هست که نحوه شکلگیری ساخت دانش موردبررسی قرار گیرد.
فرایند پژوهش تکراری است نه خطی ،دانشآموزان ممکن است سؤاالت اصلی
تحقیقشان را از طریق پیشرفت پروژه اصالح یا رد کنند و بیشتر دربارهی آن یاد بگیرند
(نورتالینا .)7159 ،5پائوال )7119( ،1بیان میکند یادگیری مبتنی بر پژوهش یک فرایند
چرخشی دارد :یادگیرندگان سؤاالت را میپرسند «این پرسشها منجر به طلب کردن
پاسخ به این سؤالها (یا راهحلی برای مشکل) و درنتیجه آغاز اکتشاف و ایجاد فرضیه
میشود» این فرضیات منجر به آزمایش این فرضیهها برای پیدا کردن پاسخ و راهحل
برای این سؤال و  /یا مشکل میشود «این آزمایشها و بررسیها منجر به ایجاد و یا
ساخت دانش جدید بر اساس یافتههای پژوهش میشود» یادگیرندهها در مورد این
دانش جدید بهدستآمده بحث میکنند که این بهنوبه خود منجر به پرسشها و
بررسیهای بیشتر است.
با توجه به اینکه امروزه یکی از اهداف بنیادین آموزشوپرورش ،کمک به فراگیران
است تا بتوانند از دانش خویش بهطور مؤثر برای حل مسائل زندگی آیندهی خود بهره
گیرند و از طرف دیگر چون تاریخمصرف هر رشته از دانش بشری در حال کوتاه شدن
است و مستمراً قوا نین و قواعد جدید جای قوانین و قواعد منسوخ را میگیرند باید
فراگیران را به دانشی مجهز کرد که هیچگاه در تنگنا قرار نگیرند پس ضروری است
1. Hepworth & Walton
2. Suduc
3. Carpineti & Giliberti
4. Nurtalina
5. Paula
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روشهای آموزش مبتنی بر پژوهش که در آنها فراگیران با تفکر و استدالل دانش و
یادگیری خود را سامان میبخشند ،توسعه یابند (حیاتی و همکاران .)5965 ،از سوی
دیگر با توجه به اینکه کتاب درسی از مهمترین و در دسترس ترین رسانههای آموزشی
است که نقش ارزشمندی را در نظام تعلیم و تربیت بخصوص نظام متمرکز
آموزشوپرورش ایران ایفا میکند .یکی از روشهای پژوهشی که برای کتابهای
درسی به کار میرود ،تحلیل محتوا است .این امر میتواند به روشن شدن مسئله کمک
کرده و نقاط قوت و ضعف احتمالی کتابهای درسی را برای اصالح و تغییر احتمالی
محتوا ،متناسب با اهداف تعیینشده و اصول علمی پیشنهاد کرده و همچنین شیوه
درست طراحی را در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتابهای درسی قرار دهد
و به طرحریزی فرایند آموزش توسط معلم کمک شایانی کند (صادقی و مشتاقی،
 .)5965ازاینرو با توجه به این مهم ،پژوهش حاضر به این مسئله میپردازد که
مؤلفههای پژوهشمحوری کدماند؟ و آیا محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
بر اساس این مؤلفهها ،تدوین شدهاند؟
روش
روش پژوهش کیفی -کمی است .در فاز اول ،جامعه و محیط پژوهش مقاالت،
دیدگاههای اندیشمندان این حوزه و پیشینه تجربی بود که منجر به استخراج مؤلفههای
پژوهش محوری شد و در فاز دوم جامعه پژوهش را کتب مطالعات اجتماعی سال سوم
تا ششم ابتدایی تشکیل میداد که کلیه محتوا اعم از متن ،تصویر ،خودآزمایی و
فعالیتها مورد تحلیل واقع شد .ابزار گردآوری دادهها در فاز اول ،کاربرگهای تحلیل
محتوا (فیشبرداری ) بود که ابتدا با کدگذاری باز اقدام به مطالعه گسترده شد سپس در
مرحله بعدی موارد مشابه و متونی که همپوشانی داشتند حذف شدند و سپس در مرحله
پایانی مؤلفههایی که فراوانی باالیی در اسناد و مقاالت داشتند بهعنوان مؤلفههای
مستخرج انتخاب شدند .ابزار گردآوری در فاز دوم ،چک لیستهای تحلیل محتوای
(پدیده در متن) بود که با استفاده از آنها اقدام به تحلیل محتوای کتب مطالعات
اجتماعی پایه سوم تا ششم ابتدایی شد و نتایج بهصورت توصیفی با استفاده از جداول،
فراوانی و درصد گزارش گردید.
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یافتهها
سؤال اول :مؤلفههای پژوهش محوری کدماند؟
مؤلفههای پژوهش محوری که بر اساس تکنیک تحلیل محتوا (مضمون) به دست
آمدهاند عبارتاند از:
تفکر انتقادی :یادگیری پژوهش محور دانشآموزان را در معرض یک نوع یادگیری
بهموازات کار دانشمندان قرار میدهند و باعث میشود که تا دانشآموزان درک عمیقتر
از علم کسب کنند و نتیجه این درک عمیق منجر به تفکر انتقادی در دانشآموزان
میشود (دانیل و همکاران ،7157 ،هدگیس ،5665 ،5هیوت .)5666 ،7مهارتهای تفکر
انتقادی منجر به فعال کردن یادگیری میشود و یادگیرندگان در پی این هستند که به
اهـداف یادگیری دست یابند ،این درگیری در موقعیتهای یادگیری سبب میشود که
فراگیـران ،خودشان دانش را تولید کنند (گلـدمنس 9و همکاران نقل از شیخاالسالمی،
)5961
حل مسئله :رویکرد پژوهش محوری با یک مسئله آغاز میشود ،مسئله بعد از گردآوری
دادهها به فرضیه تبدیل میشود ،فرضیه با استفاده از تجزیهوتحلیل دادهها پاسخ داده
میشود (هاوگینز7118 ،5؛ ویلیامز 1و همکاران5668 ،؛ پئا 7115 ،9و کورلیس.)7119 ،3
کنجکاوی :آموزش مبتنی بر پژوهش ،شکلی از یادگیری است که به دانشآموزان اجازه
میدهد که تجارب یادگیری خود را به سمت کنجکاوی خود سوق دهند (استوارت،8
 .)7118آموزشـی مبتنـی بـر کنجکـاوی در فرآینـد یـاددهی -یـادگیری اثربخشی
معناداری دارد (جریحی و همکاران نقل از فیضآبادی و اویسی)5961 ،
مسئولیتپذیری :یک مؤلفه اساسی این رویکرد ،مسئولیتپذیری است که معلم و
دانشآموز یک وظیفه کلیدی را بر عهده دارند و آن تغییراست؛ بنابراین دانشآموزان
برای ایجاد تغییر در خود مسئولیت بیشتری در یادگیری خود احساس میکنند .این
1. Hedges
2. Huitt
3. Gloudmens
4. Hawkins
5. Williams
6. Pea
7. Corliss
8. Stewart
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مسئولیتپذیری دانشآموزان را از سؤاالت اساسی به کنجکاوی در یافتن پاسخ مسئله
برای انجام پژوهشهای خود سوق میدهد (استوارت.)7118 ،
مشارکت و تشریکمساعی :در این رویکرد مشارکت دانشآموزان برای یافتن پاسخ و
حل مشکالت خود است و این موقعیت زمانی پیش میآید که دانشآموزان در موقعیت
حل مسئله قرار بگیرند و مشارکت بیشتری با هم داشته باشند و صرفاً متکی به مقام
باالتر یا رهبر هدایتکننده نباشند (ون.)7116 ،5
توانایی فراشناختی :2توانــایی یادگیرنــده بــرای تجزیهوتحلیل ،تعمــق و درک
شناختها و فراینــدهای یادگیریاش است( .نگو و کنگ )7115 ،9یادگیری مبتنی بر
پژوهش با بهبود خودتنظیمی دانشآموزان ارتباط دارد که به توانایی فراشناخت پیوند
مییابد (اسکراو.)7119 ،5
خودتنظیمی :)SRL( 5یادگیــری خودتنظیم بدین معنی اســت کــه دانشآموز
مهارتهایی برای طراحی ،کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود کســب میکند و برای
یادگیری تمایل دارد و قادر است کل فرایند یادگیری خود را ارزیابی کند و در مورد آن
بیندیشد (بری.)5666 ،
خالقیت :توسعه تفکر خالقانه ،به دانشآموزان توانایی ایجاد چیزی کامالً جدید را
میدهد .آنها در فرایند پژوهش محوری از زمینههای مختلف به بررسی مشکالت
میپردازند که این خود باعث توسعه فرایند خالقیت و خالقانه تفکر کردن در
دانشآموزان میشود ،آنها دانش جدید را برای تطبیق با وضعیت موجود ،استفاده
میکنند و خود این تطابق ،منحصربهفرد است (کاتلن7151 ،9؛ چارلز7151 ،3؛ کاتلین و
ویلینا.)7151 ،8
سعهی صدر تحمل و مدارا :در روش تدریس پژوهش محوری دانشآموزان در
بحثهای کشف یا تبیین پاسخهای احتمالی مسئله به ابراز عقاید و نظرات خود
1. Won
2. metacognition
3. Ngeow & Kong
4. Schraw
5. self-regulated learning
6. Kathleen
7. Charles
8. Kathleen&Vilina
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میپردازند و این کار بهطور مستمر تکرار میشود نتیجه این میشود که دانشآموزان یاد
میگیرند که هر نظری ولو اینکه تا چه حد درست باشد را گوش میدهند و میپذیرند
و از این طریق مهارت خوب گوش دادن ،تحمل نظرات و سعهی صدر را پیدا میکنند.
(الدسون5661 ،5؛ مول7151 ،7؛ نیئتو7111 ،9؛ اسلتر)7155 ،5
مهارتهای ارتباطی :فرایند پژوهش دانشآموزان را تشویق به همکاری و یادگیری با
همدیگر میکند ،این کار باعث میشود که مهارتهای ارتباطیشان گسترش یابد و به
طرز شایستهای همکار پژوهش برگزینند و پرسشهای خود را مطرح کنند (ویلهلم،1
7113؛ وات و گلیر.)7155 ،9
پرسشگری :پژوهش در وهله اول درواقع طرح سؤال است که بهطور طبیعی بخش
مهمی از فرایند پژوهش را به خود اختصاص میدهد .علوم ماهیتاً تالشی مبتنی بر
پرسشگری است (گوسن7117 ،3؛ بل7117 ،؛ فلیک.)7115 ،8
انعطافپذیری :در این روش دانشآموزان با انعطافپذیری در کالس درس تعلیم
میبینند ،به آنها اجازه داده میشود که نقاط قوت فردی خود را ارتقاء دهند و سبک
یادگیری مخصوص به خود را برگزیند (جمال.)7151 ،6
استدالل :51مهارتهای استدالل یک بافت پیچیده از تواناییهایی است که به شما کمک
میکند نکات امور را درک کنید دالیل عمومی برای نکات خود بیاورید دالیل
ارائهشدهی دیگران را ارزیابی کنید درباره انجام یا غیرقابل بودن آن تصمیم بگیرد،
تصمیم بگیرید اطالعات را رد یا بپذیرد ،ایدههای پیچیده را تشریح کنید و به یک کنترل
با کیفیت از تفکر خود دسترسی داشته باشید .مهمترین جنبهی مهارت استدالل این

1. Ladson
2. Moll
3. Nieto
4. Sleeter
5. Wilhelm
6. Watt & Colyer
7. Goossen
8. Flick
9. Jamall
10. reasoning skill
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است که شما قضاوتی داشته باشید که دالیل منطقی و محکم برای آن بیاورید نه
قضاوتی که صرفا شنیده یا دیده باشید (دودن.)7153 ،5
آیا کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس رویکرد پژوهش
محوری تدوین شدهاند؟
جدول  .1نتایج تجزیهوتحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم دوره ابتدایی
بر اساس مؤلفههای پژوهش محور

1. Dowden
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بر اساس نتایج فوق ،کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی از مجموع
عبارتهای مشاهدهشده از مؤلفههای پژوهش محوری تفکر انتقادی  9مورد (،)8/99%
حل مسئله  51مورد ( ،)55/99مشارکت و تشریکمساعی ( ،)59/8%کنجکاوی  7مورد
( ،)1/1%مسئولیتپذیری  5مورد ( ،)55/5%پرسشگری  1مورد ( ،)59/8%مهارتهای
ارتباطی  7مورد ( )1/1%و تعاون و همکاری  7مورد ( )1/1%مشاهده گردید.
جدول  .2نتایج تجزیهوتحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دوره ابتدایی
بر اساس مؤلفههای پژوهش محور
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بر اساس نتایج فوق ،کتاب مطالعات اجتماعی پایهی چهارم از مجموع  93مورد
مشاهدهشده اعم از متن ،تصویر ،خودآزمایی یا پرسشها تعداد  5مورد مربوط به تفکر
انتقادی 3 ،مورد مربوط به حل مسئله 8 ،مورد مربوط به مشارکت و تشریکمساعی5 ،
مورد مربوط به کنجکاوی ،مسئولیتپذیری  9مورد ،پرسشگری  9مورد ،مهارتهای
ارتباطی  9مورد و بقیه مؤلفهها مشاهده نشد.
جدول  .3نتایج تجزیهوتحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دوره ابتدایی
بر اساس مؤلفههای پژوهش محور
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با اذعان به نتایج فوق ،کتاب مطالعات اجتماعی پایهی پنجم میتوان گفت که تعداد
 73مورد از مؤلفههای پژوهش محوری در کتاب مذکور مشاهده شد که  1مورد مربوط
به مؤلفه حل مسئله 1 ،مورد مربوط به مؤلفه مشارکت و تشریکمساعی ،کنجکاوی 5
مورد ،مسئولیتپذیری  7مورد ،سعه ی صدر و تحمل عقاید  7مورد ،پرسشگری 7
مورد ،مهارتهای ارتباطی  1مورد ،تعاون و همکاری  1مورد و بقیه مؤلفهها در کتاب
مذکور مشاهده نشد.
جدول  .4نتایج تجزیهوتحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی
بر اساس مؤلفههای پژوهش محور
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با اذعان به نتایج فوق ،از مجموع  15مورد مشاهده از مؤلفههای پژوهش محوری
در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ،تفکر انتقادی  3مورد ،حل مسئله  8مورد،
مشارکت و تشریکمساعی  1مورد ،کنجکاوی و مسئولیتپذیری  5مورد ،سعهصدر و
تحمل عقاید دیگران  9مورد ،پرسشگری  5مورد ،مهارتهای ارتباطی  6مورد ،تعاون و
همکاری  51مورد و بقیه مؤلفهها مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج مدنظر در فاز اول ،مؤلفههای پژوهش محوری شامل مسئولیتپذیری ،مشارکت و
تشریکمساعی ،توانایی فراشناخت ،خودتنظیمی ،خالقیت ،سعهصدر ،کنجکاوی ،حل
مسئله ،تفکر انتقادی ،پرسشگری ،انعطافپذیری و مهارتهای ارتباطی است .در فاز
دوم کتابهای مطالعات اجتماعی با توجه به مؤلفههای رویکرد پژوهش محور مورد
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که محتوای کتب درسی مذکور درصد کمی از
مؤلفههای پژوهش محوری را در خود جای دادهاند و آنطور که باید به این رویکرد
نوین در کتابها توجه نشده است و اغلب محتوا اعم از متن ،تصاویر ،خودآزماییها و
فعالیتهای کتب بهطور مستقیم به انتقال مفاهیم اقدام کردهاند و به فعال بودن یادگیرنده
توجه کمتری شده است .در کتاب مطالعات اجتماعی پایهی سوم ابتدایی بیشترین
فراوانی مربوط به مؤلفهی حل مسئله با  55/99درصد و کمترین فراوانی مربوط به
مؤلفههای کنجکاوی ،پرسشگری و مهارتهای ارتباطی با  1/1درصد است .در کتاب
مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه مشارکت و
تشریکمساعی  75/9درصد و کمترین فراوانی مربوط به مؤلفه تفکر انتقادی با 7/3
درصد است .در کتاب مطالعات اجتماعی پایهی پنجم بیشترین فراوانی مربوط به
مؤلفههای تشریکمساعی ،مهارتهای ارتباطی و تعاون همکاری با  59/1درصد است و
کمترین فراوانی مربوط به کنجکاوی با  9/3درصد است .در کتاب مطالعات اجتماعی
پایهی ششم بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفهی حل مسئله با  55/8درصد و کمتری
فراوانی مربوط به مؤلفه سعه ی صدر و تحمل عقاید با  1/1درصد است .نتایج این
پژوهش با پژوهش صمدی و قمصری ( )5961همسو است یافتههای پژوهش آنان
بیانگر این بود که محتوای کتابهای درسی (فیزیک ،مطالعات اجتماعی ،علوم زیستی و
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بهداشت ،قرآن و تعلیمات دینی و ادبیات فارسی سال اول متوسطه) بهصورت ناقص و
گذرا به آموزش مؤلفههای پژوهش محور پرداختهاند در این کتابها به آموزش
مؤلفههای ارتباط محتوا با سایر دروس ،کنجکاوی ،خالقیت ،تشریکمساعی ،ارتباط
محتوا با تجربه ،سعهصدر و تحمل شکست بهطور کافی و مؤثر پرداخته نشده است و
مؤلفه سعهصدر و تحمل شکست نقطه اوج چنین رویدادی است چراکه با وجود توجه
سلسلهمراتب اهداف آموزشی به این مؤلفه ،جایگاه  7/19درصدی آن تنها در کتاب
ادبیات فارسی نتیجهای تأملبرانگیز است .مؤلفههای حل مسئله و تفکر انتقادی که تا
حدی پررنگ جلوه داده شدهاند نیز بهصورت ناقص بوده و به تمام گویههای مطرح در
این مؤلفهها پرداخته نشده است چنانچه در بین گویههای مؤلفه حل مسئله تأکید محتوای
کتاب به گویههای برخورد با موقعیت «نامعین»« ،تحلیل موقعیت» و «جمعآوری
اطالعات» بوده و جایگاه «تدوین فرضیه»« ،آزمون آن» و «ارزیابی فرایند و عمومیت دادن
به یافتهها» کمرنگ است .همچنین از بین گویههای مؤلفه تفکر انتقادی تأکید به
«تجزیهوتحلیل» و «استنباط» و «تبیین» مشاهده شده و گویههای «ارزشیابی» و
«خودتنظیمی» مورد کمتوجهی قرار گرفتهاند .همچنین این پژوهش با یافتههای پژوهش
اسفیجانی ،زمانی و بختیار نصرآبادی ( )5983همسو است؛ یافتههای پژوهش آنان بیانگر
آن بود که بیشترین تأکید مربوط به تحریک حس کنجکاوی و مسئله یابی و کمترین آن
مربوط به طراحی تحقیق و آزمون آن است .همچنین نتیجه بهدستآمده با پژوهش
حسینی ( )5961مبنی بر اینکه محتوای کتب دوره ابتدایی بهصورت ناهماهنگ ،انتزاعی
و بدون در نظر گرفتن وجه ملموس است ،همسو است .ازآنجاکه هیچ پژوهشی خالی
از محدودیتها نیست و ممکن است هر پژوهشی از جهت موضوعی ،ابزار
مورداستفاده ،مکانی و زمانی دارای محدودیتهایی باشد که پژوهش حاضر نیز از این
امر مستثنا نیست .بهعبارتدیگر ،ممکن است قابلیت تعمیم به زمان و مکان دیگر را
نداشته باشد.
با عنایت به نتایج پژوهش برای تحقق یادگیری پژوهش محور در نظام
آموزشوپرورش کشور پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
به رویکرد فعال بودن و یادگیرنده محور بودن کتب توجه داشته باشند ،محتوا را
طوری طراحی کنند که دانشآموزان را با چالش ذهنی مواجه کرده و زمینه همکاری
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آنها را برای یادگیری و توسعه مهارتها به همراه داشته باشد ،ازآنجاکه کتب مطالعات
اجتماعی بیشتر رویکرد توسعه مهارتهای زندگی در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
را مدنظر قرار میدهند پیشنهاد میگردد که در کتب به زمینهها و موقعیتهای واقعی
زندگی محلی دانشآموزان با روش پرسشگری و حل مشکالت به دست خودشان
توجه شود ،فعالیتهای کتاب رنگ و لعاب طرح پژوهشی به خود بگیرند ،تصاویر
کتاب طوری انتخاب گردند که مجموعهای از مشکالت جامعه در تمامی ابعاد از آنها
ساطع شود و از دانشآموزان خواسته شود ابتدا به بررسی مشکالت و سپس راهحلها
را ارائه دهند.
منابع
اسفیجانی ،اعظم؛ زمانی ،بیبی عشرت و نصرآبادی ،حسنعلی .)5983( .مقایسهی کتابهای
درسی علوم ابتدایی ایران ازنظر میزان توجه به مهارتهای گوناگون در فرایند پژوهش
با آمریکا و انگلستان .فصلنامهی مطالعات برنامه درسی.511-597 ،)8(7 ،
حسینی ،مهدی .)5961( .تحلیل محتوای اسناد باالدستی و کتابهای دوره ابتدایی از جهت
توجه به تفکر علمی (پژوهشی) .چهاردهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه
درسی با موضع فرهنگ و برنامه درسی.

حیاتی ،علی؛ حیدری ،رقیه و حسنلو ،نرگس .)5965( .تأملی بر رویکرد پژوهش محوری در

فرایند آموزش با تأکید بر نظریهی ساختگرایی .دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در
علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،مرکز راهکارهای دستیابی
به توسعه پایدارwww. Civilica.com ،

شیخاالسالمی ،علی .)5961( .آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر خود نظم دهی دانشآموزان
دورة متوسطۀ دوم .پژوهش در نظامهای آموزشی.597-511 ،91 ،
صادقی ،مجید و مشتاقی ،سعید .)5965( .ضرورت تحلیل محتوای کتابهای درسی در دوره
ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول .اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری

توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم فرهنگی اجتماعی
ایران ،تهران ،انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_378.html
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 رویکرد پژوهش محور در کتاب سال اول دره.)5961( . زهرا، پروین و مهماندوست،صمدی
، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.متوسطه و مقایسه آن با اهداف کتب موردنظر
.551-81 ،)71(1
 تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی.)5961( . نرجس، نرگس و خاتون اویسی،فیضآبادی
مبتنی بر اصول سازنده گرایانه بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس
.567-588 ،91 ، پژوهش در نظامهای آموزشی.زیستشناسی

 رویکرد پژوهش محور در کتابهای سال اول دوره.)5961( . زهرا،مهماندوست قمصری
، پایاننامه کارشناسی ارشد.متوسطه و مقایسه آن با اهداف آموزشی کتب موردنظر
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