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 چکيده
زیرزمینی خواهد  یهای آتی که کشور ما فاقد منابع عمده درآمدزایباید توجه داشت برای سال    

تواند به دست ماند که این امر قهراً میشد، راهی جز تحقیق و نوآوری برای اداره جامعه نمی

شود. بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و نقش کلیدی آن در های علمی محقق تئپژوهشگران و هی

جهت اشاعه فرهنگ رشد و توسعه جوامع، گسترش و تقویت نهادهای علمی و پژوهشی و اهتمام در 

پژوهش و ارتقاء جایگاه تحقیقات در کشور، برای سرعت بخشیدن به روند توسعه یکی از لوازم و 

کارشناسان علوم تربیتی معتقدند در صورتی که کودکان مستعد  های بنیادین جامعه است.ضرورت

ر آینده به در شرایط مناسب آموزش دیده و فعاالنه در جریان یادگیری شرکت داشته باشند د

مبتکران و نوآورانی مبدل خواهند شد که سهم وافری در فرایند پیشرفت و توسعه علمی در ابعاد 

کنند. امروزه بار مسئولیت سنگین گسترش فرهنگ پژوهش در المللی ایفا میای و ملی و بینمنطقه

یط الزم و کافی سطح جامعه بر دوش معلمان است. البته معلمان هم بدون زمینه و امکانات و شرا

زمینه گسترش تفکر پژوهشی و پژوهشگری پیش ببرند. بنابراین پیش از آنکه  توانند کاری درنمی

معلمان در امر پژوهش نقش داشته باشند ابتدا باید فرهنگ پژوهش در میان آنها به اندازه کافی 

 .شود گیرگسترش یافته و همه
 

 آموزی، مدرسه و معلمان.ی و دانشآموزان، پروژه های علمدانش :يديکل واژگان

 

 مقدمه

نهاده شده است و باید با  هجویی امری فطری است که در نهاد تک تک اعضای سالم نونهاالن جامعه به ودیعحس کنجکاوی و حقیقت

این استعداد ذاتی اول باید در محیط خانواده و آموزشگاه بروز یابد و شکوفا فراهم آوردن شرایط مناسب به تدریج فعالیت یابد. بدیهی است 

نما کند. در دنیای امروز نقش نظام آموزشی به دلیل تحوالت اقتصادی، علمی،  و های سایر نهادهای اجتماعی نشوشود و سپس در محیط

ن جهت حائز اهمیت است که از قلمرو و دامنه شمول بسیار فنی در این زمینه چشمگیرتر از سایر نهادها است. نقش نظام آموزشی از آ

زیادی از اوقات مفید اعضای جامعه مشتمل بر نونهاالن و کودکان و نوجوانان و جوانان را در بر  ای برخوردار است و مدت زمان نسبتاًگسترده
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فنون،  و دانش تولید عرصۀ در المللیبین هایرقابت فناوری، و علوم روزافزون و تحول سریع و رشد جمله از روزمره زندگی هایویژگی

 طور به باید شگرف تحوالت این با شدنمواجه آموزان برایدانش است. پژوهشگر و مطالعه، با نوآور، خالق، آموختگاندانش تربیت نیازمند

 همچنان شود،یاد می "دانایی و اطالعات عصر"عنوان  با آن از که عصری در بتوانند تا فراگیرند را و پژوهشی مطالعاتی هایمهارت ایفزاینده

 دیگر هر رفتار همانند نخست وهلۀ در پژوهشگر و جستجوگر مطالعه، با آموزانیدانش تربیت .کنند فراهم خود برای را شدن روزآمد شرایط

 و توجه مستلزم پژوهش، و مطالعه به آموزاندانش ساختن صحیح مندعالقه و برانگیزاندن است. آنان در انگیزه و عالقه ایجاد مستلزم

 (.7831است)رضایی و همکاران، برنامه درسی طریق از آن سازماندهی

ای توسعه پژوهش و نوآوری در جامعه است. های انسانی خالق و پژوهشگردهنده سرمایهکننده و آموزشنظام آموزش و پرورش تربیت

توان در کنار آموزش فرهنگی، زمینه و بستر مناسبی برای آن را تدارک دیده باشد. بنابراین تحقیق را میکند که نظام آموزشی و پیدا می

رسد که مدارس و معلمان در این میان دارای یکی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می

های درست پژوهش را در میان های تحقیقاتی روح و انگیزه تحقیق و روشوانند عالوه بر فعالیتتوظیفه بسیار مهم و حساسی هستند که می

این سوال کلیدی و مهم را مطرح کرد که نظام آموزش و پرورش ما تا چه حد فراگیران را به این توان بنابراین می آموزان نهادینه کنند.دانش

 ؟دهدسمت سوق می

 

 هدف تحقيق 

در  های علمیانجام پروژهتقویت و گسترش روحیه و انگیزة پژوهشگری و  های شیوه ها وحاضر شناسایی راه مقالهی هدف کلی و اصل

 .باشدآموزان میدانش

 مباني نظري  و پيشينه پژوهش

ها و طرحسیس مراکز پژوهشی، أدر زمینه گسترش فرهنگ پژوهشی، نهاد آموزش و پرورش راهکارهای متعددی را تاکنون در قالب ت

 هایی در سطح دانش آموزان و معلمان به اجرا در آورده است که برخی از آنها عبارتنداز:برنامه

 های آموزش و پرورش سیس پژوهشکدهأت -الف

با وزارت آموزش و پرورش در راستای حمایت از امر پژوهش و تربیت مربیان پژوهشگر آزموده و شایسته و ارتباط الزم بین نظام آموزشی    

 هایی به وجود آورده است.نظام پژوهشی و تحقیقاتی در تهران و چند شهر بزرگ کشور پژوهشکده

 ب( طرح معلم پژوهنده

به منظور ترغیب به حل مسائل آموزشی و تربیتی از طریق پژوهش در عمل، توسعه اندیشه پژوهشگری در بین معلمان و سایر کارکنان،     

تربیت  به ابتکار پژوهشکده تعلیم و  برنامه معلم پژوهنده، های پژوهشیژوهنده و نوآور و ارج نهادن به فعالیتگیری از تجارب معلمان پبهره

توانند به اقدام پژوهشی ها در سراسر کشور به اجرا درآمد که از طریق آن همکاران فرهنگی میو با مشارکت فعال شورای تحقیقات استان

توانند در مورد مسائلی که در کالس درس یا مدرسه با آن مواجه هستند به پژوهش آگاه و عالقمند می بپردازند. یعنی معلمان و مربیان

اند. این گزارش معلمان در مورد مسائلی است که در کالس درس یا مدرسه با آن مواجه بوده ها و محورهای موضوعی،بپردازند. زمینه

آموزان در موارد خاص و ل رفتاری دانشئا موضوع درسی، تولید روش حل مساموضوعات عبارت از چگونگی تدریس یک مفهوم علمی ب

 تربیت بوده است. های اداره کالس مرتبط با تعلیم وشیوه

های فعلی آموزش مشکالت و نارسایی ،ها و طرح معلم پژوهنده برای رفع و عالج موانعواقعیت این است که فلسفه وجودی این پژوهشکده   

 .جهت گسترش فرهنگ پژوهشی در کشور است نه درو پرورش بوده 

 سراهای دانش آموزیپژوهش -ج

آموزان را به تناسب استعدادهای آنان فراهم نماید یکی از توانایی دانش ها و ارتقای دانش وایجاد شرایط و امکاناتی که رشد خالقیت    

آموزی آموزان و نیز کثرت جمعیت دانشهای دانشتوانمندی پرورش است. تحقق این هدف با توجه به تفاوت اهداف اساسی آموزش و

 گستره استعدادها و های مبتنی برانجام برنامه های موجود عمدتاًمستلزم دسترسی به منابع و امکانات مناسب است، ولی محدودیت

 سازد.آموزان را با مشکل مواجه میهای فردی دانشتفاوت
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های خود اهتمام پژوهش در تعمیق و گسترش آموخته مستعدی که با روحیه تحقیق و فـراد عـالقمند وهایی بـرای الذا ایجاد زمینه    

آموزی از طرف معاون سراهای دانشای به صورت دستورالعمل تأسیس پژوهشرسد. به همین منظور برنامهدارند امری ضروری به نظر می

 ها ابالغ شد. ستانمهارتی وزارت متبوع به کلیه ا پرورش نظری و آموزش و

 واحد درسی مطالعات پژوهشی -د

و در مقطع « تفکر و پژوهش»ابتدایی درس مقطع  پایه ششم آموزان با مبانی تحقیق درچند سالی است که در جهت آشنایی دانش    

ی بسیاری از معلمان با و عدم آشنای این دروستدارک دیده شده است ولی به دلیل اختیاری بودن « مطالعات پژوهشی»دبیرستان درس 

 گیرد.کار پژوهش صورت نمی توان گفت که عمالًشود و میس چندان جدی گرفته نمیواصول تحقیقاتی و نبود امکانات مناسب، این در

 مسابقات انشا و مقاله نویسی -ه

جویی در مانند رعایت بهداشت یا صرفههای دولتی مانند سازمان بهزیستی یا سازمان آب و غیره موضوعاتی گاهی از سوی برخی ارگان    

شود یا یک سری مسابقات فرهنگی کشوری مانند پرسش مهر از نویسی در مدارس طرح میمصرف آب به عنوان موضوع انشا یا مسابقه مقاله

 کنند.. می.آموزان اقدام به تهیه مقاله، تحقیق و .گیرد که بر اساس آن دانشسوی آموزش و پرورش انجام می

 پژوهش دانش آموزی -و

یکی دیگر از مباحثی که طی چندین سال اخیر در نظام آموزش و پرورش کشورمان مد نظر قرار گرفته انجام تحقیق و پژوهش توسط     

ه آموزی و اجرای صحیح آن آگاهی الزم داشتآموزان است. در پی ابالغ این بخشنامه به مدارس، معلمان بدون این که از پژوهش دانشدانش

اند تا در مورد آنها تحقیق کنند. انتخاب آموزان پیشنهاد کردهاز آن هنگام تاکنون در حیطه هر درسی موضوعاتی را به دانش ،باشند

 دهد در این امر کامالً موضوعات بر حسب اینکه پژوهش فردی یا گروهی باشد متنوع بوده است و هر معلمی برای درسی که آموزش می

اند با اند بسیاری از تحقیقاتی را که انجام دادهآموزان از پیش، روش تحقیق را آموزش ندیدهاست. اما از آنجا که دانش ای عمل کردهسلیقه

سفانه این شرایط برای أوانگهی تحقیق مستلزم امکانات و منابع و زمان کافی است که مت ؛اسلوب صحیح تحقیق منطبق نبوده است

 .(7838یش،)ستاآموزان مهیا نبوده استدانش

 

 پژوهش از ديدگاه جان ديويي

. دارند شباهت یکدیگر به جهات بسیاری و در شوندمی  محسوب یادگیری و آموزش در فعال هایروش جمله از پژوهش و اکتشاف فرآیند  

یعنی یادگیرنده با قوانین علمی و مراحل باالتری توجه دارد،  ها وکه پژوهش به گامدرحالی است. خود به وسیله ،ف فرآیند یادگیریاکتشا اما

آشنا شود. هدف پژوهش هدایت و ایجاد حرکت، گام به گام  ها ضروری است، آشناست یا بایدمنطقی که جهت بررسی عقاید و ایده

 مهمترین از مسأله و حل هدف به رسیدن که ... است؛تعمیم و آوری اطالعات، بررسی واز فرضیه به جمع یا پژوهشگر( آموزفراگیر)دانش

 با روش این از او از کرد. پس حمایت و از آن نمود تشریح و شناسایی  منظم به طور را روش این بار اولین است. دیویی آن هایویژگی

و  اصلی عناصر اند. ولیبرده و... نامانعکاسی یا انتقادی، روش علمی  مسأله، شیوه استقرایی، تفکر حل قبیل از گوناگون هایواژه و عناوین

 و فعال دقیق، بررسی فرآیند پژوهش دیویی زعم به. است شده بیان و مطرح دیویی توسط که است عناصری همان عناوین این مشترک

کند این فرآیند منجر به دستیابی به نتایجی . باتوجه به دالیلی که از آن حمایت میاست دانش از ایشده حمایت شکل یا عقیده هر از مصّر،

 سازی یک عقیده ازهدف فرآیند پژوهش مُدَلل (.7837 گاه، و اجاره فتحی)گرددمی دهدمی بدست که آن عقیده یا اطالع  فراتر از آنچه

 که موقعیتی) راهی دو یا مُبهَم تعمیم است؛ بنابراین الزمه انجام یک پژوهش وجود یک موقیت  دالیل، شواهد، استنباط و طریق استفاده از

یا  و تردید شک حالت تفکر از فرآیند تا باشد؛می راه سر در مانع و نوعی انگیز بُهت مسأله یک و یا( باشد موجود آن برای راه از یک بیش

یک از این مراحل  جزئیات خاص هر ازی، آزمایش فرضیات وسفرضیه تعقل، پیشنهاد، مراحل به آن برای و شود؛ آغاز شدن گیج

 (.بپردازد)همان

 

 پيشينه پژوهش

آموزان آموزان به امور پژوهش از دیدگاه معلمان و دانشدانش ترغیب معلمان و های تشویق وتحت عنوان شیوه( پژوهشی 7813)مرادی     

های های نفیس، آموزش روشکه نتایج آن نشان داده است، که قدردانی نمودن، ارائه لوح تقدیر، دادن پاداشداده شهرستان قم انجام 
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آموزان قراردادن پژوهش در برنامه درسی هفتگی، آشنایی دانش دادن نمره، ثیر امور پژوهشی در کنکور و وأو ت نویسی،تحقیق، آموزش مقاله

 گردد.آموزان به پژوهش میبا مراکز پژوهشی باعث افزایش عالقه دانش

داده خرم آباد انجام یک  ن ناحیهدید دبیرا آموزان ازثر بر گرایش به پژوهش در دانشؤتحت عنوان عوامل م( پژوهشی 7831)هاشمی  -   

سازی پژوهش های پژوهش، فرهنگصورت پروژه و آشنایی دبیران با روشه ارائه مطالب ب دهد که ایجاد انگیزه وکه نتایج آن نشان می است

 .ثر بوده استؤآموزان به پژوهش مدر گرایش دانش

 011 و هزار سه روی بر تحقیق نتایج براساس که کرده اشاره شده انجام آریا مطالعات استراتژیک مرکز توسط که پژوهشی به ابهری -   

 برای غیردرسی مطالعه سرانه دار،خانه و شاغل افراد از نفر 011 یک هزار و همچنین و دانشگاهیتا پیش دبیرستان دوره آموز دانش

 ساعت 6 تا دقیقه 44 از نیز درسی مطالعات سرانه و است شده برآورد دقیقه 73 دیگر، افراد برای هاروزنامه و نشریات و مطالعات آموزاندانش

 است. شده تعیین تحصیلی پایه به بسته

 مطلوب استاندارد با پژوهشی وضعیت نظر از اردبیل پزشکی دانشکده دولتی که دادند نشان دیگر پژوهشی در (7836همکاران ) و چینفت -  

 هستند. مؤثر پژوهش و مطالعه کیفی و کمی افزایش بر عوامل متعددی داشت. آماری معنادار درصد اختالف 31

 هایطرح تصویب اداری روند اصالح تحقیق، روش های دوره مستمر برگزاری ای،داده بانک که دادند نشان (7836) همکاران و حددادی -  

 محسوب سینا درمانی آموزشی مرکز در پژوهش ارتقای هایراه از گروه بیشتر مشارکت و مقاالت روند امتیازدهی در تجدیدنظر و پژوهشی

 .شوندمی

 

 تعريف انگيزه

 حرکت به و کردن پا به جنباندن، یعنی انگیختن دهخدا نامهدر لغت انگیختن مصدر اسم انگیزش، و اسم، انگیزه؛ لغوی معنی لحاظ از

سازد و هدایت دهد، فعال میهایی نیرو میجهت هدف یا هدف انگیزه، حالت یا وضع روانیِ است که رفتار را در(. 7831 هاشمی،)آوردن در

ها را های آنطریق مشاهده، رفتار افراد، انگیزه گاهی از ها در درون فرد قرار دارند.انگیزه کند. بنابراین هرگز کسی انگیزه را ندیده است.می

روانشناسی انگیزه را گاهی به عنوان  در .بریمهایشان پی مییزهکنیم؛ یا از طریق پرسش از خود آنان به انگزنیم یا استنباط میحدس می

آمیز، انگیزة درونی آن است که فعالیت صحیح و موفقیت(. 7811بند، عالقهکنند)نیازها و تمایالت یا محرکات درونی شخص تعریف می

شوند و همچنین موجب فعال شدن شخص میها چراهای رفتار محسوب انگیزه(. 7813موجب رضایت خاطر و تقویت رفتار گردد)شعبانی،

 .شوندها اشتباه میکنند اما گاهی با هدفسوی خود جلب میه کنند، لذا افراد را برانگیخته و بگردند و جهت کلی رفتار را تعین میمی

گیرند. یک انگیزه انتظارِ افراد قرار میمورد  به عنوان نتایج مطلوب و ها، بیرون از فرد قرار دارند وجهت تمایز آنها باید بدانیم که هدف

رغبت که ناشی از عوامل  که، انگیزش در اثر تحریک، یک انگیزه وهای مختلفی فعال و هدایت کند. در حالیجهت هدف تواند رفتار را درمی

 همان(.)دهدمی افزایش را فعالیت نیروی که است محرکی شود. رغبت گوناگونی در شخص است، حاصل می

 

 علمي يپروژه تعريف

 کوشش این ضمن آنان که معین موضوع یک درباره آموزاندانش گروهی یا انفرادی علمی کوشش از است عبارت علمی یپروژه 

به  کنندمی سعی آموزاندانش یعنی کنند.می پیدا را او علمی هایمهارت و هانگرش و دهندمی انجام را دانشمند یک کار علمی، انگیزهیجان

ارائه  و بندیجمع را خود علمی کار نتایج و کنند آزمایش بسازند، فرضیه کنند، اطالعات آوریجمع بپرسند، سوال کنند، مشاهده دقت

 «(.حیان جابربن جشنواره»دوره ابتدایی  آموزان های علمی دانشپروژه نمایند)طرح
 

  آموزيدانش پژوهش

 کاوشگرانه مشکل، یا و مسأله مبهم موقعیت یک با برخورد در بتواند آموزدانش که است پژوهش و تحقیق از نوعی آموزیدانش پژوهش

 و احتمالی هایجواب و هاپاسخ) بدهد فرضیه  بتواند  خود خاص روش با یعنی بزند؛ فعالیت و عمل به دست پژوهشگرانه و هنرمندانه و

 با نهایت و در تحلیل و تجزیه و بررسی آزمایش، را خود هایو فرضیه نماید آوریجمع را اطالعات( نماید یابیعلت را و مسأله نگریپیش
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اثری جدید خلق، کشف و یا ابداع  یا و رفع؛ را موجود و مشکل مسأله یا و روشن؛ را مبهم موقعیتی ارائه؛ و نوی جدید دانش گیری،نتیجه

و  دهد افزایش مقبول دالیل با را آن پایداری و بخشیده توسعه خاص ایزمینهدر  را خود یادگیری و دانش ؛ و یامین کندأیا نیازی را ت ؛نماید

 (.7838،ستایش)کرد تعریف آموزیدانش پژوهش توانمی را یابد تداوم و مانده استوار و ثابت او وجود در حاالت و ویژگی این
 

 پژوهشيهاي رويکرد ويژگي

 تدریس روش کندمی اتخاذ  امکانات و شرایط به باتوجه هدف به رسیدن برای معلم که منظمی تدابیر مجموعه به در واقع 

رعایت  گردد، را در تدریس خود به کار برَد وهایی که ذیالً بیان میمعلم در این فعالیت خود حداقل ویژگی اگر (.7813شعبانی،)گویندمی

 و یاددهی فرآیند جریان در معلم فعالیت در آن که ایشیوه یعنی. محور است پژوهش توان گفت که این شیوه تدریس رویکردیمی ،نماید

تغییری نو و  به جستجو و کنکاش برای یافتن چیز تازه و و فکر شاگرد تحریک و ذهن که بود، خواهد شکلی به فراگیر برای یادگیری،

  .آوردمی دست به خود، را تغییر و این پردازد ماندگار، در خود می

 از: اندها عبارتویژگی  این ترینبرجسته

 یادگیرنده که به نحوی برانگیزنده؛ و جالب مسائل برگیرنده در باید تدریس محتوای گراپژوهش هایروش در: مسأله ارائه بر شیوه تاکید -7

 مفاهیمی و اصول شامل باید  گراپژوهش تدریس: کلی هایایده و مفاهیم بر تمرکز -2. برانگیزاند آن حل برای او را اقدام و جلب خود به را

ئه گردد، و مانند کلیدِ حل مساله، یادگیرنده را در ارا نطر مورد مسأله با ارتباط در دقیقاً مفاهیم، و اطالعات نظر مورد مسأله در حل که باشد

 مسأله، تعریف خصوص در الزم هایراهنمایی باید معلمان: پژوهش مراحل رعایت درخصوص الزم اطالعات ارائه -8پاسخ و حل کمک نماید. 

و  همراه با ارائه اطالعات: و ایجاد انگیزه یادگیرندگان فعال مشارکت بر تاکید -4. دهند قرار یادگیرندگان پردازی و... در اختیارفرضیه

 دهد)همان(. پاسخ سئواالت و مسائل به و نماید شرکت کار جریان در فعاالنه یادگیرنده شود، تامی مطرح سؤاالتی مسائل و مفاهیم
 

 آموزيدانش پژوهش در و رغبت انگيزه نقش

 هاکنندهآیند این نوع تقویتپی رفتار می ها درشوند. برخی تقویت کنندهثیری که در رفتار دارند، تعریف میأها بر اساس تکنندهتقویت

 اگر. است مثبت تقویت بگیریم، را در آغوش متشکرم  را پس از گفتن، خردسالی اگر کودک مثالً  .دارند نام مثبت کنندةتقویت

 از تا بنددمی را پنجره که معلمی مانند. دارند نام منفی کنندةتقویت بیایدشود ها قبل از رفتاری که موجب تقویت آن میکنندهتقویت

نیست؛ پاداش همراه با نیتِ تقویت کننده با پاداش مترادف  کند. جلوگیری کالس فعالیت با مدرسه و کالس مجاور بلند صدای تداخل

 کند. برای مثال اگر کودکی را به دلیل آنکه دردهنده بوده عمل نمیالبته همواره مطابق آنچه نیتِ پاداش شود.تقویت رفتار عرضه می

رفتار  ت بکشد وهایش با دوستان خود مشارکت کرده، ستایش کنیم. اما اگر این کودک بر اثر این اقدام ما خجالاستفاده از اسباب بازی

ما درتقویت رفتار او ناموفق بوده، ما از ستایش قصد عرضه پاداش وتقویت  «پاداش »مشارکت را متوقف سازد، با ناراحتی باید بپذیریم که 

دلیل ه ( که بهاییعواملی )محرک(. 7810برونینگ،  گالور،)رفتار کودک را داشتیم ولی اقدام ما مسلماً کار تقویت کننده را انجام نداده است

 به و... وآب غذا مانند داریم احتیاج آنها به  نسل و یا حیات بقای برای چون اندکنندهتقویت ذاتاًًً کنند طبیعت زیستی ما رفتارها را تقویت می

اما تقویت کنندة اولیه کنند؛ کننده عمل میهستند همچون تقویت عوامل دیگر از بسیاری. شوندمی گفته نخستن یا اولیه کنندة تقویت اینها

دیگری مقداری از ارزش  ههای ثانوییا تقویت کننده های اولیه وطریق همراهی با تقویت کننده نیستند، بلکه قبالً محرک خنثی بوده است از

 تقویت هاکننده تقویت وعن و... ایندهند. مانند پول، تحسین، لبخند، لباس نو، را انجام می نقش آنها اند وکنندگی آنها را کسب کردهتقویت

تمامی یا بسیاری امور  است که باید در روانشناسی بدین منظور بحث تقویت در بیان این مطالب از(. 7811بند، عالقه)دارند نام ثانوی کنندة

دارد، الزم است که های تقویت و گسترش پژوهشگری دانش آموزان که هدفِ افزایش و ازدیاد فعالیت پژوهشی را از جمله در بررسی راه

ثیرات آنها را سنجید. زیرا که أو ت ،کار گرفته شوده درستی به ب های تقویت را شناسایی نمود تا هر کدام به موقع وتمامی جوانب و شیوه

ثیر آنها نیز أت تها بیشتر تجربه شود ظرفیویت کنندهتق با آشنایی هرچه که به طوری تقویت با فراوانی تقویت رابطه مستقیم دارد  در ثیرأت

همچنین  آموزی وهای دانشآوری هرگونه اطالعاتی در این زمینه از مجریان امور پژوهشگونه تجارب و جمع بیشتراست. بنابراین کسب این

   آید. نه اقدامی ضروری به نظر میهرگو انجام و بهتر تر وصحیح هایگیریتصمیم در آنها کاربست برای آموزان،دانشخود  از
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 آموزينقش معلمان و مدارس در پژوهش دانش

 گرا پژوهش  تدريس هاي روش

 این در کندمی تشویق مطلبی بیان و یا جدید مفهومی درباره تفکر به را شاگرد آن به وسیله معلم که ای شیوه : پاسخ و پرسش روش -7

این روش معلم با طرح  یز معروف است، درن سقراطی روش به که کندمی حرکت مجهول به معلوم از ذهنی کوشش با شاگرد روش

 برسند،  جدید مفاهیم کشف به خود تا کندمی هدایت را  داده و آنها آموز را در مسیر مطالب و مفاهیم جدید قرارهایی ذهن دانشسوال

البته   (.7813شعبانی،) دهدش میافزای را آموزاندانش پژوهش تفکر، استدالل، مطالعه، قدرت مرور، قبلی هایآموخته روش از این استفاده

باشد، می آموزانو دانش فراگیران هایآموخته و نمره به شاگرد، که یک نوع ارزیابی از  این شیوه، همان روش پرسش معلم و دادن امتیاز

 . دارد تفاوت کامالً آن با بلکه نیست؛

است به این معنی که در این روش مستقیماً چیزی  افی استوارگیری اکتشیاد بر اصول روش این اساس ( : آزمایشگاهی)آزمایشی روش -2

شود تا شاگرد خود از طریق آزمایش به پژوهش بپردازد و جواب مسأله را کشف شود بلکه موقعیت و شرایطی فراهم میآموزش داده نمی

نماید. استفاده از این روش باعث ایجاد انگیزه و می کسب تجربه خاص مفهومی درباره مواد و تجهیزات و وسایل کاربرد با کند، و عمالً 

 تجربی علوم برای فقط( گذشته در) روش این از البته گرددمی اختراع در فراگیران  شیرین بودنِ فعالیت آموزشی، کنجکاوی، اکتشاف و

 .گردد استفاده روش این از توانمی دروس از بسیاری در گفت توانمیامروزه  ولی شدمی  استفاده

 این در آن. حل برای کوشش و مسائل با مواجه یعنی زندگی زیرا است؛ زندگی برای فراگیر آمادگی نوعی روش این: ایمسأله حل روش -8

که با تالش خود راه حلی برای شود   عالقمند او و شود ایجاد ایمسأله فراگیر  ذهن در که شودمی تنظیم ایگونه به آموزشی فعالیت روش،

 به معنی پرسش و پاسخ یا حل تمرین نیست. البته این روش همان روش سنتی حل مسأله وکند.  پیدا مسأله 

د مختلف گوناگون از ابعا هایمهارت و اطالعات که شودمی مطرح مشکل و مسأله قالب در مطالب کلیه هاروش این در:  واحدها روش -4 

 بوجود دیگر مسائل با آنها ارتباط از استفاده و پیوسته  ل یلیت روی یک سلسله مسااگر تمرکز و توجه و فعا گردند.برای حل آن بسیج می

 تجارب کسب برای آن گسترش و شاگرد قبلی تجارب و هارغبت موضوع به اصلی توجه که در صورتی. گویندمی موضوع واحد را آن آید

گیری از فعالیت او به فعالیت شاگرد و انگیزه درونی او و نتیجهجه بیشتری شود آن را واحد تجربی می نامند. گاهی توجه اصلی تو آینده

 (.شود)همانشود که در این صورت واحد پروژه نامیده میمعطوف می

 

 ضرورت آموزش پژوهش محور

برای درآمدزای زیرزمینی خواهد شد، راهی جز تحقیق و نوآوری  های آتی که کشور ما فاقد منابع عمده باید توجه داشت برای سال

شود. بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و های علمی محقق میتئتواند به دست پژوهشگران و هیماند که این امر قهراً میاداره جامعه نمی

نقش کلیدی آن در رشد و توسعه جوامع، گسترش و تقویت نهادهای علمی و پژوهشی و اهتمام در جهت اشاعه فرهنگ پژوهش و ارتقاء 

هایی که در رغم تالشعلی های بنیادین جامعه است.یقات در کشور، برای سرعت بخشیدن به روند توسعه یکی از لوازم و ضرورتجایگاه تحق

خوبی ه های فرهنگی الزم برای شناسایی اهمیت پژوهش بسفانه فعالیتأگیرد متجهت اشاعه فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش انجام می

آموزان پس از گذراندن دوران دبیرستان و ورود به شود. به همین علت دانشامر پژوهش چندان جدی گرفته نمیانجام نشده و در مدارس ما 

و ما همواره شاهد تحقیقاتی سطحی،   دهندای به کارهای تحقیقی و عملی نشان نمیدانشگاه به علت عدم آشنایی با این مقوله حتی عالقه

های ما به جای تربیت پژوهشگر با علت این است که نظام آموزشی در دبیرستان ؛ها هستیمنشگاهناکارآمد و حتی کپی برداری شده در دا

در مقاطع ابتدایی و . مشخص تعلیم داده است های تئوریک و محفوظات کامالًآموزان را با یک سری آموزشارائه مسائل تئوریک دانش

ژوهش ناآشنا هستند. در اینجا هم مهمترین دلیل آن سیستم آموزشی سنتی حاکم آموزان با پتوان گفت که دانشت میأراهنمایی نیز به جر

یعنی معلمان به جای آشناکردن آنها به تکنیک و  ها و همچنین عدم آگاهی از اهمیت پژوهش است.بر مدارس، تکیه بر محفوظات و تئوری

که کودکان در این سن قدرت یادگیری بیشتر و انرژی حالیآموزند که درس را حفظ کنند. در روش تحقیق و اثبات آن فقط به آنها می

ها صرف پژوهش و تحقیق ها و کتابخانهسرشاری برای دیدن، درک و درک مطلب و جستجو و تفحص دارند و وقتشان باید در آزمایشگاه

ها را به ها اندیشیدن را بیاموزند، اندیشهها های درسی محدود گردد. یعنی به جای این که به آنها و جزوهشود نه این که فقط به حفظ کتاب

گوید: اگر کسی یک ماهی به من بدهد او یک وعده غذا به من داده است. اگر دو المثل شرقی است که میدهند. یک ضربآنها آموزش می
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اما اگر به من ماهیگیری بیاموزد  ماهی به من بدهد دو وعده غذا داده است و اگر سه وعده غذا به من بدهد او سه وعده غذا به من داده است.

 (.7838،ستایش)یک عمر به من غذا داده است

کارشناسان علوم تربیتی معتقدند در صورتی که کودکان مستعد در شرایط مناسب آموزش دیده و فعاالنه در جریان یادگیری شرکت 

ای و ملی و ر فرایند پیشرفت و توسعه علمی در ابعاد منطقهداشته باشند در آینده به مبتکران و نوآورانی مبدل خواهند شد که سهم وافری د

توان میزان یادگیری افراد را افزایش داد. بنابراین باید پژوهش از همان دوران کنند. با انجام پژوهش در مقاطع ابتدایی میالمللی ایفا میبین

پروری باید از دبستان و بلکه یعنی روحیه محقق و پربار باشیم.ابتدایی به کودکان آموزش داده شود تا در آینده شاهد تحقیقاتی کاربردی 

 زبان ورد و... برچه؟ چرا؟ چگونه و که؟ کی؟ کجا؟ چند؟ کدام؟  :تر آن است که از خانه شروع شود و کلمات کاربردی و مهم مثلدرست

 ترس از یا شوندمی تلقی شخص فضولی به یا والًمعم شوندمی برده کار به کسی سوی از وقتی کلمات این ما فرهنگ در متأسفانه. باشند

در محیط  پژوهشگری روحیه تقویت و ایجاد برای بنابراین .مانندمی عقیم گوید، پاسخ سؤاالت این به است قرار که فردی سوادیبی کشف

بروند یاد بگیرند و اگر پاسخش را پیدا ال آنها معلمان باید ؤکردن داده شود و در پاسخ به سالؤپرورشی مدرسه باید به کودکان اجازه س

نکردند از دیگران بپرسند، اما هیچگاه استعداد کودک را کور نکنند و در تقویت فرهنگ و تحقیق در خردساالن کوشش و سعی وافی 

رد پژوهش محور روبرو می ریزی درسی ما را به رویکرد مهم و نوینی به نام رویکبنمایند. توجه به این اصل اساسی در نظام آموزشی و برنامه

 )همان(.سازد
 

 رويکرد پژوهش محور در برنامه هاي درسي

در حال حاضر از مهمترین رویکردهای حاکم بر برنامه درسی است. این رویکرد  7آموز محوردر میان رویکردهای آموزشی رویکرد دانش

 عنوان به اکنون هم محور –باشد. رویکرد فعالیت می 2فعالیت محورترین آن در نظام آموزشی فعلی رویکرد فعال یا انواعی دارد که متداول

قرار دارد  8در مقابل رویکرد یاد شده فوق، رویکرد پژوهش محور .است درسی کتب تألیف و ریزیبرنامه دفتر کارشناسان کار لوحه سر الگویی

بندی نمی توان آنها را مانند رویکرد فعالیت محور بسته و طبیعتاًخیزد آموز برمیهای دانشها و عالقمندیها از بطن پرسشکه در آن فعالیت

آموز خود به دنبال الگوها و روابطی آموزان متفاوت نیز به ناچار یکسان نیست. در این رویکرد دانشها برای دانشو فرموله کرد. این فعالیت

ها را خود تعیین وع، مراحل کار و نقطه پایان فعالیتهایش از جهان پیرامون است و به عبارت دیگر نقطه شرمرتبط با مشاهده

 (.7838،ستایش)کندمی

 

 فرهنگ و تفکر پژوهشي

شود که شامل دانش، عقاید، هنر، اخالق، آداب و فرهنگ و تفکر پژوهشی به مجموعه الگوهای رفتاری یک فرد پژوهشگر گفته می

آنها را به عنوان عضوی از جامعه علمی از روح جستجوگری و عقل نقاد و عقل جمعی هرگونه عادت و توانایی ناشی از انگیزه علمی است و او 

خالق، ارزیابی، استنتاج، کاوشگری، تحلیل، روشمندی، طرح  نقاد، تفکر های این فرهنگ غنی عبارتند از: تفکرکند. از شاخصهکسب می

آموزی و نقش آن در ارتقای در واقع طرح تحقیقات در سطح دانش .ال کردن و تجربه کردنؤاستدالل، س مسئله، حل مسئله، دانش کاربردی،

ثیر بسزایی در توسعه سیاسی، اجتماعی، أتواند از نظر نیروهای انسانی تملی و منطقه از مهمترین راهکارهایی است که می پژوهش در سطح 

طلبی ل و گرایش روحیه کنجکاوی و حقیقتتوان تقویت تمایاقتصادی و فرهنگی داشته باشد. هدف این سطح از تحقیقات را می

آموزان های ضروری برای دستیابی به پژوهش و کشف مجهول و یافتن حل مسئله در دانشپژوهان و اعطای مهارتدانش

 (.7838،ستایش)دانست

 

 
                                                           

 7.centered -student  

 8.centered -activity  

 3.centered-inquiry  
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 نقش مدارس 

ند. در صورتی امسائل در جامعه شناخته شدهها، مدارس نیز به عنوان بستر اصلی تفکر، تتبع و تفحص امروزه در دنیا عالوه بر دانشگاه

 .های درسی خود را تدوین کنند و آنها را به اجرا درآورندکه مدارس با رویکرد پژوهش محور برنامه

 

 نقش معلمان

امکانات و امروزه بار مسئولیت سنگین گسترش فرهنگ پژوهش در سطح جامعه بر دوش معلمان است. البته معلمان هم بدون زمینه و      

زمینه گسترش تفکر پژوهشی و پژوهشگری پیش ببرند. بنابراین پیش از آنکه معلمان در امر پژوهش  توانند کاری درشرایط الزم و کافی نمی

 )همان(.شود گیرنقش داشته باشند ابتدا باید فرهنگ پژوهش در میان آنها به اندازه کافی گسترش یافته و همه
  

 بحث ونتيجه گيري:
فنون،  و دانش تولید عرصۀ در المللیبین هایرقابت فناوری، و علوم روزافزون و تحول سریع و رشد جمله از روزمره زندگی هایویژگی

 طور به باید شگرف تحوالت این با شدنمواجه آموزان برایدانش است. پژوهشگر و مطالعه، با نوآور، خالق، آموختگاندانش تربیت نیازمند

 همچنان شود،یاد می "دانایی و اطالعات عصر"عنوان  با آن از که عصری در بتوانند تا فراگیرند را و پژوهشی مطالعاتی هایمهارت ایفزاینده

 دیگر هر رفتار همانند نخست وهلۀ در پژوهشگر و جستجوگر مطالعه، با آموزانیدانش تربیت .کنند فراهم خود برای را شدن روزآمد شرایط

 و توجه مستلزم پژوهش، و مطالعه به آموزاندانش ساختن صحیح مندعالقه و برانگیزاندن است. آنان در انگیزه و عالقه ایجاد مستلزم

 است. برنامه درسی طریق از آن سازماندهی

ویی فایده است. فقط در صورت همس طراحی و تبیین الگوی مناسب آموزشی در مدارس بدون توجه به پژوهش کاری پر هزینه و گاه بی

آموزان را برای تواند دانشتوان به تحقق اهداف توسعه امیدوار بود. آموزش صحیح روش تحقیق میآموزش با جریان پژوهش است که می

اندوزی در مدارس باید با آموزش و یادگیری مبتنی بر آموزی و علمهای آموزش عالی آماده کند. مسیر علمویژه در دورهه های بعد بسال

های مناسب نه تنها حلآموزان با مسائل واقعی جامعه و کمک به آنها برای پژوهش و جستجوی راههمراه باشد. مواجه ساختن دانشپژوهش 

بندی آوری و دستهشیوه جمع ،های اساسی تفکر چون شناسایی و تبیین مسائلدهد، بلکه مهارتآنان را در مسیر صحیح یادگیری قرار می

و همچنین ایجاد  آموزد. این کار فقط با تدوین و اجرای برنامه درسی پژوهش محورها را به آنان میو آزمون فرضیه سازیاطالعات، زمینه

  طلبد.ریزان آموزش و پرورش کشور را میاندرکاران و برنامهمیسر است که همت واالی دست آموزان برای انجام تحقیقاتانگیزه در دانش
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