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 چکیده
 آوردپرورش و آموزش علم به ارمغان می امروزه تغییرات سریع جهان، نیازهای جدیدی را برای آموزش و

دانش  یساخت ساختارها ی وتفکر انتقاد یهامهارت جادیا قیز طرا ی،اکتشاف علم یریادگی یهاتیفعال

 مهارت پرورش و اندیشیدن هایشیوه و بهبود فکری سطح رسانند. ارتقاءآموزان بهره میی، به دانشفرد

 تبیین رویکردهدف این مقاله است. در این راستا  پرورش و آموزش وظایف تریناز مهم لهمسئ حل

ها و راهکارهای تربیتی است. روش مورد ها، مؤلفهبا تأکید بر ماهیت، ضرورتی در آموزش محورشوهپژ

ای( است. از نوع مطالعات اسنادی)کتابخانه استفاده در این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع توصیفی

برداری به اده از فیشتحلیل مضمون با استف در فرایند پژوهش به شیوۀ های معتبربرای دستیابی به داده

 ها،کتاب قبیل از (،0251تا  5332زمانی   )در محدوده پژوهش موضوع با مرتبط استخراج متون و مفاهیم

فرایند  مبادرت شد. خارجی هایژورنال و تخصصی هایسایت از بازدید و ها مقال مجالت، ها، نامپایان

 هایضرورتتبیین و سپس  محوریپژوهش رویکرد ماهیت کار بدین صورت انجام گرفت که ابتدا

های مؤلفه شناساییمه ضمن او در اد تشریح و تبیین پرورش و آموزش در حوریمشپژوه رویکرد

 پرورش و آموزش در آن کاربست و رویکرد، این از برخواسته راهکارهای ارائهمحوری به پژوهش

آموزان و آماده کردن دانش آینده با مواجهه برای الزم های پژوهش نشان داد یادگیریپرداخته شد. یافته

های آموزشی، به جای دانش است. نظام کسب بر مبتنی صرفاً یادگیری از فراتر العمربه یادگیرندگانی مادام
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ایج نشان دادند که از جمله محوری حرکت کنند.همچنین نتمحور باشند باید به سوی پژوهشاینکه آموزش

نظیمی، کاوشگری، رهبری، خودتهای آموزشی، خودی؛ پویایی در فعالیتورمحهای رویکرد پژوهشمؤلفه

فکر انتقادی، ارائه فرصت محوری، مشارکت و همکاری، توانایی فراشناخت، پرورش تپرسشگری، فعالیت

 باشد.هایی از این دست میآموزان برای تفکر و مؤلفهبه دانش

 لفه، راهکارها، مؤتمحوری، ماهیت، ضروررویکرد پژوهش واژگان کلیدی:

 لهمقدمه و بیان مسئ

زهای صنعتی کند مدل طراحی شده آموزش در مواجهه با نیاتحقیقات رو به رشد بیان می

ناکافی  05آموزان قرن های پیش روی دانششمار و فرصتهای بیگذشته، در برابر چالش

والت متعدد در حناپذیر ت(. دنیای حاضر با پذیرفتن اجتناب5،0252است )آموزش آلبرتا

آوری، عناوین عصر دانش، عصر اطالعات، عصر تضادها را های گوناگون علم و فنحوزه

جهان به سرعت در کنند ( بیان می5330) ،9(. لین و ایلون0220، 0)بارو به خود پذیرفته است

آموزش علم  یبرا جهیآموزش و پرورش و در نت یرا برا یدیجد طیامروز شرا رییحال تغ

زیرا طول  در حال کاهش است یسنت یهادانش و مهارت تیاهم آورد.یمغان مبه ار

خواهد مدارس، جوانان را با سالح جدید مثل در حال کوتاه شدن است. جامعه می عمرشان

بر این  العمر تجهیز کند. عالوهی، مدیریت تغییر و یادگیری مادامخالقیت، کنجکاو

القمند شدن به علم، و این، نیاز به تغییر در آموزان در عضروری است به تحریک دانش

های تدریس/ یادگیری نظر در محتوای علم و کاربرد روش آموزش علوم دارد. تجدید

های مهارت حل مسئله و توسعۀ باید علمی هایبرنامه همۀ هدف مناسب ضروری است

ر از هر زمان جهانی است، باشد. امروزه بیشت در بازار ثرمؤ پژوهش که ضروری برای رقابت

گیری بلیت پژوهش علمی، بررسی، و تصمیمدیگر مربیان باید یک نیروی کار متنوع با قا

(. در واقع برای موفقیت در جهان امروز 0222، 4)جورج و میامی آگاهانه را آماده کنند

                                                           
1. Alberta Education  

2. Barrow 

3. Linn & Eylon 

4. George & Miami  
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های دیگری صلی، دانش و فهم، به عالوه مهارتآموزان به موضوعات آکادمیک ادانش

 نتقادی و حل مشکالت، خالقیت، نوآوری، ارتباط و همکاری نیاز دارندمانند تفکر ا

جان دیویی اظهار داشت هدف اصلی آموزش، یادگیری (. 0254 ،5تایپسوری و واناپیرون)

 و اندیشیدن هایشیوه و بهبود فکری سطح (. ارتقاء5399 ،0برای تفکر است )جان دیویی

( 0222 ،9است )سلوی پرورش و آموزش وظایف ترینماز مه لهمسئ حل مهارت پرورش

است  05 از آموزش و پرورش در قرن ریناپذییعنصر جدا ک، یتیتفکر و خالقو 

در این میان ارتباط بین آموزش مبتنی بر پژوهش و موفقیت (. 0251 همکاران، و4وانیکوا)

 مهم است تربیتی کردیرو کی "پژوهش"آموزش به منزله  (.0259 ،1ولو) علم روشن است

آموزان و پرورش آنها برای آموزش علم به دانش (0259 و همکاران، 0وایت رس)

ژوهش، از اهداف بسیاری از شهروندانی با سواد علمی، از طریق برنامه درسی مبتنی بر پ

 (.0222،آمریکا 2های درسی در سرتاسر جهان است )وزارت آموزش و پرورشبرنامه

زان را در آموهای آموزشی که دانشکاع تکنیاصطالح یادگیری مبتنی بر پژوهش به انو

آموزان خود رهبر هستند هایی که  در آن دانشکند و دیدگاهکشف یا تحقیق درگیر می

محوری یک محیط یادگیری باز (. رویکرد پژوهش0252و همکاران، 8اشاره دارد )لوی

دگیری معنادار را کند تا کاوش کنند و یاآموزان فراهم میها، برای دانشفرصت با همراه

ادگیری بیرون از مدرسه افزایش آموزان را به تعمیم یاد کنند. آن همچنین توانایی دانشایج

ر کند یادگیری مبتنی ب( بیان می0222) ،52( الن0225 ،3دهد )تام کینس و تونیکلیفمی

فعاالنه در کشف محتوی، موضوع و آموزان را پژوهش یک استراتژی است که دانش

کند. یادگیری مبتنی بر پژوهش ثابت کرده است سی یا مفهوم درگیر میبرنامه دراالت سؤ

                                                           
1. Thaiposri & Wannapiroon 

2. Dewey  

3. Selvi 

4. Vanicheva 

5. Veloo 

6. Whitworth 

7. Ministry of Education (MOE)  

8. Levy  

9. Tomkins & Tunnicliffe  

10. Lane  
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های پژوهشی، ساخت معنی و بدست آوردن آموزان و کاربرد مهارتبرای انگیزه دانش

( همچنین در این رویکرد 0250 و همکاران، 5)آالک دانش علمی محرک بوده است

 باعث (0255 ،0ه هستند )اسپنسر و  والکرانگیزآموزان برای یادگیری کنجکاو و بادانش

و  9)هوانگ افزایش عالقه و انگیزه آنان به یادگیری و اثرات آن بر عملکرد تحصیلی است

و تأثیر مثبت بر  ،(0259) و همکاران 1بایرام(، 0254) و همکاران 4وانگ، (2015) همکاران

، 0)سیمیک و کاپاپینار های فرایند علمی داردآموزان و مهارتروی درک مفهومی دانش

آموزان و درگیری فعال برای یادگیری دانشال های مبتنی بر پژوهش، سؤاستراتژی. (0252

ک دانش هایی که فعال، مداوم و بر اساس یکند. پژوهش، مهارترا با هم متحد می

ها، و امتحان کند. آن شامل اکتشاف، سؤال، ساخت اکتشافشخصی هستند را استفاده می

گیری های یاد(. فرایندهای پژوهش؛ مهارت0223 ،2فات برای فهم جدید است )لملچاکتشا

یمی، های یادگیری خودتنظهای تفکر خالق، مهارتو تفکر، مانند تفکر انتقادی، مهارت

در (. 0220و همکاران، 8)سیلور دهندهای ارتباطی را نشان میتوانایی فراشناختی، و مهارت

محوری در یادگیری و کمک به یکرد پژوهشثیر مثبت روو تأبا توجه به اهمیت  نتیجه

العمر، شکاف وضعیت موجود با این رویکرد به عنوان جویندگان مادمآموزان دانش

محور ت آموزشی، رویکردهای تدریس پژوهشاگرچه اهداف تحقیقاهمچنان باقی است. 

و  3)چیکو شودام میدر مدارس به صورت سنتی انج را ارتقاء داده است اما آموزش هنوز

دادن عالقه به علم در میان  های سنتی آموزش منجر به از دستروش .(0254 همکاران،

آموزان بخاطر سپردن و شود و آن فقط از دانشآموزان و سواد علمی پایین میدانش

( و 520255اورولینوا وکوتاالکو) استفاده از آن در شرایط معمولی مدرسه را انتظار دارد

                                                           
1. Alake  

2. Spencer & Walker  

3. Hwang 

4. Wang  

5. Bayram  

6. Simsek & Kabapoc nar 

7. Lemlech  

8. Silver   

9. Chico 

10. Orolínova & Kotuľáková 
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که چنین افـرادی  آنجا وابستگی فراگیر به دیگران را در پی نخواهد داشت از ای جزنتیجـه

اساس عادت و تمرین، فقط به فراگیری مطالب  شوند، برهـای معلـم وابسته میبـه آمـوزش

اند، توانایی برداری نکردهای بهرهنحو شایسته اند و از نیروی تفکـر خـویش بهپرداخته

(. 5930)لیاقت دار و ماهینی،ته، وابسـته و متکـی بـه دیگـران خواهنـد بوداستقالل را نداش

 )شعبانی، های سنتی تـدریس دانـستتوان نتیجۀ حاکمیت روشفقر فکری فراگیران را می

در آموزش:  محوریپژوهش رویکرد تبیین این پژوهش کلیهدف  برهمین اساس، (5980

 و شناسیمفهوم تشریحاست که ابتدا به  نآ تربیتی راهکارهای و هاضرورت ماهیت،

 هایضرورتو سپس به بیان  پرورش و آموزش در محوریپژوهش رویکرد ماهیت

پرداخته شده  سوم ۀرهزا شرایط بر کیدأت با پرورش و آموزش در محوریپژوهش رویکرد

 این زا برخواسته راهکارهای ارائهو  محوریهای پژوهشمؤلفهاست و در پایان به واکاوای 

 اشاره شده است. پرورش و آموزش در آن کاربست و رویکرد،

 پژوهش شناسیروش

 رویکرد تربیتی راهکارهای کاربست و هاترضرو ،ماهیت بررسی هدف با پژوهش این

 انجام (ایکتابخانه) اسنادی –توصیفی  روش به پرورش و آموزش در محوریپژوهش

تا  5332)در محدوده زمانی  پژوهشموضوع اب مرتبط منابع تمامی مطالعه با ابتدا شد

 و تخصصی هایسایت از بازدید و هامقاله مجالت، ها،نامه پایا ها،کتاب قبیل از (،0251

 مضمون تحلیل منابع، این محتوای ساختهمحقق هایفرم کمک به خارجی، هایژورنال

اجعه به کند و با مرتفاده میبرداری استرین ابزار یعنی فیشبه این معنا که محقق از مهم شد

های تحقیق البته با ب مهم و مورد نیاز خود را در فیشمنابع شناسایی شده از قبل، مطال همۀ

های آمار با روش وبندی فاده درج و با یک نظم منطقی دستهاستذکر مشخصات منبع مورد 

 پاسخ مبادرت به جهنتی درتوصیفی مانند درصد و فراوانی به تجزیه و تحلیل پرداخته شد و 

 .است شده آورده زیر در آن نتایج که کرده است پژوهش االتؤس

در آموزش  بهبود. پرورش و آموزش در محوریپژوهش رویکرد ماهیت و شناسیممفهو

های تعلیم و تربیت جدید موجب شود. معرفی رویکرد مبتنی بر علوم باید از طریق شکل
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تدریس مبتنی بر پژوهش و آموزی معلمان به تهش در مدارس، اقدامات برای مهارپژو

(. 0222 ،5معلمان سیستم آموزشی، باید فعاالنه ترفیع و حمایت شود )روکارد توسعۀ

توصیف شده  برانگیزهای چالشنی بر پژوهش به عنوان هنر توسعۀ موقعیتیادگیری مبت

رۀ باتوضیحات درها، بیان آموزان مشاهده و پرسش دربارۀ پدیدهاست که در آن از دانش

آوری شده تئوریشان های جمعبیر و انجام آزمایش که کدام دادهاند، تدآنچه مشاهده کرده

های تجربی، طراحی و گیری دادهها، نتیجهکند، تجزیه و تحلیل دادهیید میرا رد یا تأ

 -های یادگیری هدفگری خواسته شده است. چنین موقعیتساخت مدل، یا هر ترکیب دی

دف رسیدن به جواب درست برای یک سؤال خاص نیست بلکه هستند. در آنها هآزاد 

ال، درگیری در آزمایش و اکتشاف، وزان را در فرایند مشاهده، طرح سؤآمبیشتر دانش

(. یادگیری مبتنی بر پژوهش 0223 ،0کند )هاتیی تجزیه و تحلیل و دلیل درگیر مییادگیر

طبیعی که منجر به، طرح  اف در جهانیک روش یادگیری، شامل یک فرایند اکتش

جام مشاهدات، بحث در مورد نتیجۀ مشاهده و گرفتن نتیجۀ نهایی است و االت، انسؤ

، برای یادگیری عمیق را فراهم آموزان در ساخت فهم الزمهایی برای دانشفرصت

آورد. روش یادگیری مبتنی بر پژوهش که به عنوان یک محرک برای یادگیری، تفکر می

گرایی مانند های یادگیری ساختن( سوابق خود را در تئوری0220 ،9پرسش است )پائوالو 

گرایی در تواند یک فلسفۀ ساختنیافته است و می 1و فریره 4کار پیاژه، دیویی، ویگوتسکی

تولید اطالعات و ساخت  (5300، ویگوتسکی5384فریره ،5332نظر گرفته شود )دیویی

گرایی منتسب شده است و اجتماعی، به ساختن ت شخصیمعنایی آن، مبنی بر تجربیا

ساخت گرایی به اهمیت یادگیرندگان که در (. تئوری یادگیری سازنده0259 ،0)مانوئل

گرایی یک تئوری (. سازنده0224 ،2کند )مایردانش خودشان درگیر هستند، تأکید می

                                                           
1. Rocard  

2. Hattie  

3. Paula  

4. Vygotsky  

5. Freire  

6. Manuel 

7. Mayer  



 09/ ...  ،ها ضرورت، ماهیت: آموزش در محوری پژوهش رویکرد

 

ئه شخصی از جهان هم یک ارا یادگیری است که در آن یادگیری هم یک فرایند فعال و

فاوت تغییر پیدا های متتجربه ساخته شده است و از تجربه است. در این تئوری دانش از

کید قرار گرفته است. تکالیف کرده است. حل مسئله و درک در این تئوری مورد تأ

 .ندباشیم یریادگی دیدگاه نیعوامل مهم در ا از دیگر یابیو ارز ،ی، تجربه، همکارصحیح

 به یادگیرندگان توسط دانش ساختن بر که است یادگیری نظریۀ یک راییگسازنده

 که اندرفتارگرایان، مدعی خالف بر آنها کندمی تأکید انفرادی یا اجتماعی صورت

 شود. یادگیریمی ساخته یادگیرنده تفکر با فعاالنه بلکه شوددریافت نمی منفعالنه دانش،

 بررسی طریق از شده ارائه مطلب به ا بخشیدنمعن یا ذهن در معنا خلق نظریه این در

 داندمی قبل از فرد آنچه با ساختن آن مرتبط و آن مجدد سازماندهی مرتبط، اطالعات

کنند ، بیان می(5333) 0مریام و کافارال (.0220 ،5)کالرک و مایر شودمی تعریف

شناختی و های متعدد در یک شکل است، آن از ایدههای گرایی ترکیب تئوریساختن

یند  ساخت معنایی گرایی مدعی است یادگیری یک فراتاری ادغام شده است. ساختنرف

 9سازند. مودو و برگسآموزان تجربۀ خود را میدهد که چگونه دانشاست آن نشان می

دیدگاه برای بررسی  گرایی به طور گسترده به عنوان یککنند ساختن، نیز بیان می(0250)

یش و تواند به تفکر سطح باال افزادهد که فهم مینشان میزان است و آموسطح فهم دانش

گرایی یادگیری و تفکر اشاره دارد ساختنگرایی به چگونگی تغییر یابد. بنابراین ساختن

کنند و چگونه مواد به طور مؤثر تدریس آموزان مواد را حس میهایی که دانشروش

موزشی، معلمان باید یی به عنوان یک تئوری آگراکند. با ساختنشوند را توصیف میمی

شان را در عمل آموزان باید بدانند را در نظر بگیرند و اجازه دهند تا دانشآنچه که دانش

محور را دیدگاه پشتوانه اصلی برنامه درسی پژوهش از لحاظ برنامه درسی نیز قرار دهند.

وضوعی، های میدگاهند که این برنامه درسی از ددهد هر چرشدگرا تشکیل می

به طور کلی  (.5982 )مهر محمدی، هایی برده استگرا نیز بهرهشناختی و انسانفرایند

                                                           
1. Clark& Meyer 

2. Merriam and Caffarella   

3. Mvududu & Burgess  
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هدف اساسی در دیدگاه مبتنی بر پژوهش تقویت فرایند تفکر استقرایی و استدالل علمی 

های آن گرفته ها از عینیت جامعه و مطابق ارزش( مقاصد و آرمان5930 )کاوندی، است

های موجود و و پژوهشی کار آمد، برای رفع نیازد و دغدغه تربیت نیروهای علمی شومی

 عنوان درسی به برنامه دیدگاه، این (. در5930 آتی در آنها مشهود است )هاللیان،

مهمترین  و شودمی نگریسته ذهنی فرایندهای توسعه و رشد خدمت در هاییپدیده

 و یادگرفتن چگونه یادگیری در انآموزدانش به کمک از عبارت مدارس کارکرد

 و هاتمهار انواع تقویت منظور به آموزاندانش برای یادگیری هایآوردن فرصت فراهم

 ،(5982)(. لیپمن به نقل از جهانی 5932ری،)صمدی و قمص ذهنی است هایتوانایی

گرفته  نظر در محورپژوهش درسی برنامه اهداف انتخاب برای که معیارهایی مجموعه

 هایویژگی به توجه با تربیت هایدارد؛ الف( هدفمی بیان ترتیب این را به شودمی

 عبور ارتباطی و مشارکتی عقالنیت صافی از تربیت هایهدف شود. ب(می بیان فراگیران

 دانش مختلف قلمروهای در انسان پژوهش مستمر تالش از تربیت هایکند. ج( هدفمی

است. ه(  همراه فراوان چالش با تربیت هایهدف رایاج گردد. د(استخراج می بشری

های است. محتوا و روش هماهنگ انسان تربیت مختلف هایجنبه با تربیت هایهدف

شوند. محتواهایی مورد توجه ز مجرای فرایند پژوهشی انتخاب میآموزشی این رویکرد ا

شان های وجود مختلفیهر ارتباط باشد و آنها را در الاست که با زندگی عینی فراگیران د

ی فعال خالقانه و .. جایگزین های کیفلم مورد فراگیری درگیر سازد. روششورانده و با ع

محور به های تدریس نتیجهشوند. روشکمی محض، غیر فعال، خمود و.. می هایروش

شوند و از محور تبدیل میمحور، سؤالمحور، پاسخمحور، پژوهشفرایندمحور مسئله

 ای متنوع تدریس مانند تدریس به روش کارگاهی، خالق، مشارکتی، بارش مغزیهروش

به سنجش شود در ارزشیابی و امتحانات تنها پردازی استفاده میانگیزی( و بدیعه)ذهن

شود، بلکه عالوه بر آن، سطوح ای فراگیران پرداخته نمیمعلومات و سطح فهم حافظه

های عملی و حتی روحیات آنها و.. مورد ارزیابی تلف فهم آنها، قدرت تحلیل، مهارتمخ
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کند یادگیری مبتنی بر پژوهش یک ، بیان می(0220)5ائوالپ(. 5930 )هاللیان، گیردقرار می

طلب  ها منجر بهپرسش نیاپرسند، رایند چرخشی دارد: یادگیرندگان سؤاالت را میف

ایجاد آغاز اکتشاف و  جهینتو در مشکل(  یبرا یراه حل ای) هاالؤس نیپاسخ به ا کردن

راه  و کردن پاسخ دایپ یبرا هاهیفرض نیا شیمنجر به آزما یاتفرض نای« شود می هیفرض

 ایو  جادیا منجر بهها این آزمایشات و بررسی« شودمی مشکل ایال و / ؤس نیا یحل برا

دانش این مورد ا در رندهیادگی« شودمی قیتحق یهاافتهیبر اساس  دیساخت دانش جد

 شتریب هاییها و بررسبه نوبه خود منجر به پرسشاین  کهکنند میبحث جدید بدست آمده 

 .است

 

 
 (6002 فرایند چرخشی در یادگیری مبتنی بر پژوهش )پائوال،

مختلفی از پنج فرایند  ( پژوهش دارای مجموعۀ0250، )0با توجه به نظر ویلر و بل

ها، تفسیر آوری دادهشناسایی مشکل، جمعل: تخصصی مرتبط با شناسایی یک مسئله شام

له یند نقش معلم تسهیل فرایند حل مسئدر این فرایید نتایج است. ها، ارائه نتایج و تأداده

                                                           
1. Paula 

2. Wheeler and Bell 
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له کردن در زمان مناسب، برای مثال نظارت بر بحث، مداخ  (.0250 ،5واسکونسلوساست )

تجزیه و تحلیل، طرح  االت برای بررسی دقیق، ارتباط و عمق اطالعات وپرسیدن سؤ

 و همکاران، 0آموزان )آلنبرای رسیدگی و پرورش مشارکت دانشموضوعات جدید 

اط بین فهم قبلی و آموزان بگویند آنها ارتبها را به دانش(. معلمان اجازه ندارند پاسخ0255

یا برنامه درسی سنتی را های تجویزی های جدید به جای پیروی از طرحمفاهیم و ایده

، اظهار (0259) 4( کارپینتی و گیلیبتی0250 ،9ماگی و فالسنر کنند )پائوال،یل میتسه

خود  کرد مبتنی بر پژوهش در گروه با سؤاالت مطرح شدۀآموزان در رویدارند دانشمی

کنند آوری و سعی میدهند، داده جمعکنند، آزمایش انجام میکنند، مشاهده میکار می

کنند. و در گیری میها نتیجهکنند و بر اساس دادهتدوین میرضیه ها را تفسیر کنند، فداده

های مبتنی بر پژوهش معلمان باید به عنوان محقق همکار رفتار کنند و یک طول درس

دهنده ، اجزاء تشکیل(0224)و همکاران  1لیمحیط مساعد برای پژوهش را فراهم آورند. 

کنند، الف( را این چنین بیان می دارند محور را که همگان بر آن توافقرویکرد پژوهش

ژوهش تحریک شده. به عبارت دیگر سؤاالت یا مشکالت به فعالیت پ یادگیری بوسیلۀ

جدید است. ج(  شود. ب( یادگیری متکی بر یک فرایند جستجوی دانش و فهمواداشته می

 د( گراست.است که نقش معلم به عنوان تسهیل محور به تدریسیک رویکرد یادگیری

آموزان برای حرکت به سمت یادگیری خودراهبر با افزایش مسئولیت به دانش

ارزیابی است. ه( یک دیدگاه فعال به یادگیری های خودشان و توسعۀ مهارتیادگیری

 است.

 موقعیت و شرایط بر کیدأت با پرورش و آموزش در محوری پژوه رویکرد هایضرورت

 گسترش و اطالعات انفجار بزرگی چون هایهرویارویی با پدید برای. سوم هزاره

 شوند آماده ایجامعه زندگی در چنین برای باید آموزانفناوری، دانش افزونروز

                                                           
1. Vasconcelos 

2. Allen 

3. Magee & Flessner 

4. Carpineti&Giliberti 

5. Lee  



 05/ ...  ،ها ضرورت، ماهیت: آموزش در محوری پژوهش رویکرد

 

هان امروز و آماده شدن برای در واقع برای درک ج. (0224 و همکاران، 5استرانگ)

آموزان دانش و مهارت کافی قرن بیست و یک ضروری است که همۀ دانشهای چالش

 تشکیل را پژوهاندانش اساسی نیاز آنچه .(0255 و کوتاالکو، اورولینوا) داشته باشند

 اجتماعی، فردی، آموزشی، هایرتمها و عصر این در نقش ایفای هایقابلیت دهد،می

 زمینه این در پژوهش بر مبتنی آموزشی هایروش که است انتقادی تفکر و آفرینیممفهو

ح، در (. به عبارتی امروزه، یکی از نظریات بسیار مهم و مطر5932)امامی،باشدمی راهگشا

ها تعقل، به جای حفظ و انباشت داده ای است که بر بعد تفکر وحوزه تعلیم و تربیت، نظریه

یت معاصر، بر این های شاخص تعلیم و ترببر همین اساس، برخی از چهره. تأکید دارد

محور باشند، باید به سوی وزشآم های آموزشی، به جای آنکهباورند که نظام

با عنایت به جایگاه و نقش آموزش و پرورش در رشد و . محوری حرکت کنندپژوهش

نظام آموزشی کنونی موظف به تغییر  بالندگی جامعه و مشکالت نظام آموزشی فعلی،

آموزان و رشد ر به ظهور استعدادهای درونی دانشهستیم، چرا که نظام آموزشی باید منج

محور آموزش با رویکرد پژوهشی و پژوهش ها شود که این امر مستلزم آن است کهآن

تعداد دارند: ، اظهار می(0250)و همکاران  0ترنا (.5930 )صادقی و احمدی، همراه باشد

 جینتا است. افتهیدر سراسر جهان کاهش  یآورعلم و فن لیمند به تحصهآموزان عالقدانش

منسوخ شده نادرست  هایروش ی،اصل یاز عوامل منف یکیه نشان داده است ک قاتیتحق

 یریادگیدر سبک  یقابل توجه راتییتغ نیهمچن. علم در مدارس است تدریس

. آن برای دارد یریادگی هایروش در یبه نوآور ازیکه ن وجود دارد آموزان،دانش

لل، استفاده از های مدالعمر ضروری است. پژوهشسازی جوانان برای یادگیری مادامآماده

(. 0259 ،9)برودر و پرسکوت کنندی بر پژوهش را در مدارس حمایت مییادگیری مبتن

آموزان روش آموزشی مناسب در تحریک دانش یادگیری مبتنی بر پژوهش به عنوان یک

های آموزشی، یادگیری مبتنی بر پژوهش به عنوان د زیادی موفق بوده است. در زمینهتا ح

                                                           
1. Strong 

2. Trna  

3. Bruder and Prescott 
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 تر براییری دربارۀ یک موضوع شناخته شده است و مهمبرای یادگابزار قدرتمند 

گیری مستقل خودشان های یادکند به مردم مهارتکمک می "یادگیری چگونه یادگیری"

محوری یادگیرندگان را به دیدگاه پژوهش .(0223 ،5)هپوردس و والتنرا گسترش دهند 

ها و ضبط هآوری دادجمعن و شاها، رویدادها در محیط زندگیها، موقعیتکشف هدف

علم را لذت  (.0220، )دپارتمان آموزشی کندتشویق می گیری درستاطالعات و نتیجه

( 0259 ،0)رامناریان محور دارندعلمان درک مثبتی به رویکرد پژوهشسازد متر میبخش

 ،9)گیبسون و چس کندمحور عالیق را در علم تحریک میتجربیات یادگیری پژوهش

( باعث درک بهتر ماهیت علم 2200، 4)گات و داگن بخشدهبود میب افهم مفاهیم ر (0220

)هافستین و  کندارکت بین یادگیرندگان را آسان می(، مش0225 ،1)هوبر و مور شودمی

(. 2،0225کند )درایتون و فالکهای تجربی می( و کمک به توسعه مهارت0229 ،0لونتا

آموزان دارد در دانش ی و حفظ و نگهداری آن درثیر مثبت بر روی یادگیری محتوتأ

رایند بررسی یادگیری مفاهیم بردن فآموزان فعاالنه در باالمحور دانشیادگیری پژوهش

ها را در تفکر علمی و در ( همچنین آن0252، 8)ماینر کنندشان تفکر و مشارکت میعلمی

(. استقالل 0220، 3تزگرالد)بایرز و فی کندتباط بین شواهد و تئوری درگیر میفهم ار

 محور به یادگیرنده و تدریس داردک قاعده کلی است که دیدگاه پژوهشیادگیرنده ی

ر انتقادی و توسعه (. یادگیری مبتنی بر پژوهش باعث ترفیع تفک0222 ،52)آندرسون

 50و کاتاالکوا اورولینو(. 0224 ،55)موریس و ترن بول شودهای خودرهبری میمهارت

محوری را ارتقاء توانایی ویکرد پژوهشمطالعات خود اثرات استفاده از ر( در 0255)
                                                           
1. Hepworth & Walton  

2. Ramnarain 

3. Gibson & Chase 

4. Gott & Duggan 

5. Huber& Moore 

6. Hofstein & Lunetta 

7. Drayton & Falk 

8. Minner  

9. Byers & Fitzgerald 

10. Anderson 

11. Morris & Turnbull 

12. Orolínova & Kotulakova 
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 ها،آموزان و یادگیری از آنل پژوهش، اشاره به اشتباهات دانشپیشرفت مطابق با اصو

 ادغام دانش جدید به دانش شناخته شده قبلی، دریافت اطالعات اولیه در مورد مفاهیم علم،

گیری بهبود شکل ای،هرشتمورد مطالعه با رویکرد میان هایهای مختلف پدیدهترکیب جنبه

تقویت عالقه های زبان، بهبود تفکر انتقادی، بهبود مهارت ها،افکار، استدالل فرد و بحث

بهبود  آموزان در یادگیری،به علم، حمایت استقالل دانش( دختران و پسران)آموزان دانش

ارتباطات، یادگیری برای آینده، تحریک بهبود کار با فناوری اطالعات و  اصطالحات،

های مختلف برای حل یک مشکل، استفاده زه در آموزش علوم، پیدا کردن راهعالقه و انگی

ال یادگیری با تجربه انگیز، اتصدر حل مسائل جدید در وضعیت چالش از دانش قبلی

 اند.نتایج دانسته آموز به ارائهک کار گروهی، بهبود توانایی دانشآموز، تحریروزمره دانش

آموزان یکی های پژوهشی دانشتوسعه مهارتمحوری. های پژوهشؤلفهتبیین و واکاوی م

د یادگیری را به سوی از اهداف مهم و اساسی رویکرد مبتنی بر پژوهش است و فراین

آموزان در نتیجه آموزش با این رویکرد، توانایی کند. دانشالعمر هدایت میآموزش مادام

پیدا می کند. ها پرورش برای رشد فکری و بلوغ پیدا کرده و تفکر انتقادی در آن الزم

 های مختلف دغدغهی به بدنه آموزش و پرورش طی دورهمحورتزریق رویکرد پژوهش

هایی را برای آن تعریف و تدوین کردند و به دانشمندان بوده و هست و هر یک مؤلفه

ها اشاره مؤلفه ای از ایند که در زیر به خالصهآن پرداختن توصیف اجزای تشکیل دهنده

 شودمی

 محوریهای پژوهشتحلیل محتوی متون مرتبط با مؤلفه .1 جدول

 جمالت استخراج شده
مفاهیم 

 استخراج شده

توانند به مدیریت بهتر محوری میبرنامه درسی در حین فرایند پژوهششناخت مشکالت 

وهش در توسعه و ارتقای برنامه درسی مبتنی بر پژیادگیری کمک کند که در این فرایند 

شوند که شامل: روش آموزش پایه، هدف آموزش، چهارچوب اجزای اصلی برنامه نمایان می

شود. شناسی میهای آموزشی و کتابیار و دستورالعمل آموزشی، فعالیتبسته آموزشی، مع

 پویایی
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 جمالت استخراج شده
مفاهیم 

 استخراج شده

)تنکاسامیت و  رسی خواهد شدمجموعه این فرایندها باعث پویایی و دینامیکی شدن برنامه د

 (.0224 ،0انی یدی ،5،0222، کرافورد0250جانپنگ، 

دهد. که درسی مبتنی بر پژوهش را تشکیل میساختن یک پایه کلیدی است که قاب مواد 

آموزان برای توسعه درک مفهومی از علم است.در این برای تأکید به دادن فرصت به دانش

برای آنچه در یک وضعیت به دست یرنده از عوامل مهم و تعیین کننده فرایند دانش قبلی یادگ

آموزان و همچنین اهمیت دانش قبلی معلم و دانش قبلی دانشباشد و رابطه بین دهد میمی

 رسددرسی پژوهش نقش معلم به حداقل میدانش مهم و ضروری است. در برنامه ساخت 

 (.0223 ،1، پرکینز5333 و همکاران، 4توماس، 0221 ،9، ویجینز0251)تایلور و همکاران، 

 ساخت دانش

آموزان یاد بدهند که مطلق دانستن دانش و نگرش های درسی نیاز دارند که به دانشبرنامه

ها در آموزان در تبادل و مقایسه نظرات و دیدگاهبه آن یعنی از دست دادن نقش دانشخاص 

دانش، سه سطح دخیل هستند که عبارتند از:  یک حوزه علمی و مطالعاتی. در فرایند تکاملی

بخش، تکیه بر بزرگان علم )اساتید، عه و منابع دانش به صورت اطمینانتکیه بر منابع )مطال

های در حال تحول نطران و ...( به عنوان منبع دانش(، سطح متوسط )آگاهی از دیدگاهصاحب

ها( و در سطح فردی محدودیت گاهی و شناخت هویت خود وها، ارتقای آو عدم قطعیت آن

و  0)هیلی )آگاهی از دانش، ارتقای باور درونی و ظرفیت خود در کسب دانش(

 (.5330 و همکاران، 8المون ،0222، 2انجمن ملی پژوهش ،0254همکاران

 تکاملی بودن

ذیر بودن مطالب علمی است. و پمحور، آزمون کردن و آزمونمشخصه اصلی رویکرد پژوهش

و کند بلکه ابتدا برای دریافت مطلبی به صورت منفعل دریافت نمی هر صرفاً آموزدانش

یک فرایند و پروسه آزمایش کردن و تحقیقاتی را  درونی کردن یک دیدگاه یا نظریه

های ها و مؤلفهگیپذیری یکی از ویژآن مطلب را درونی کند. لذا آزمونگذارند تا بتواند می

 شودکه با طی مراحل آزمون و پژوهش محقق می محور استبارز رویکرد پژوهش

 (.0252 ، 5 ، فریزن و الک0259، 52، آکادمی خان0252و همکاران،  3)سوپرفاین

پذیر آزمون

 بودن

                                                           
1. Crawford 

2. Enyedy 

3. Wiggins 

4. Thomas 

5. Perkins 

6. Healey 

7. National Research Council 

8. Lamon 

9. Superfine 

10. Khan Academy 
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 جمالت استخراج شده
مفاهیم 

 استخراج شده

آموزان به داشتن تمرین و ست که برای ارائه فرصت برای دانشدر این رویکرد، هدف این ا

با استفاده از این رویکرد روش ساخت کنند یک رشته است. کارشناسان توصیه میفعالیت در 

و استفاده از دانش را یاد بگیرند و به درک عمیقی برسند و نظم و انضباط خاصی برای به 

، 0221 ،9، فوسنوت0222و همکاران،  0)گاوین دست آوردن نتیجه مشخص به دست آورند

 (.5330 ،4فنشام

تمرین و 

 محوریفعالیت

از طریق تشریک مساعی تک تک  تیابی به پیشرفتآموزان برای دسهدف کمک به دانش

آموزان برای باشد. در چنین محیطی دانشن در جهت رسیدن به پاسخ مسئله میآموزادانش

توانند از مراحل پژوهشی عبور کنند و با یک شیوه منطقی و مستدل پا به دستیابی به پاسخ می

، 0259 و همکاران، 0فالک، 0221 ، فوسنوت،0228، 1تئودورسکو) این عرصه بگذارند

 (.2،5332دویله

تعاون و 

 همکاری

ر گرفتن در معرض ال گرفته تا قراآموزان از طرح سؤانجام پروژه تحقیقاتی برای دانش تجربه

تواند بصورت یکپارچه و با انسجام انجام بگیرد. ور شدن در یک تحقیق میتحقیقاتی و غوطه

کنند  و وقتی ورت اجزای یک پازل عمل میهش به صدر این رویکرد تک تک مراحل پژو

 و همکاران، 8، دای0254 )موالن و همکاران، شود که پاسخ مسئله نمایان گرددکامل می

 (.0250، و همکاران 3، دارلینگ0228

 یکپارچگی

رایند ال است که به طور طبیعی بخش مهمی از فپژوهش در وهله اول در واقع طرح سؤ

دهد. علوم ماهیتاً تالشی مبتنی بر پرسشگری است. در آغاز میپژوهش را به خود اختصاص 

در این آموز شود اما با پیشرفت دانشپرسشگری با همکاری معلم انجام میتدریس این 

نظران بر لزوم پرسشگری تأکید پردازد. بسیاری از صاحبمهارت، خود به پرسشگری می

ؤاالت معتبر تولید از تجارب ساند و اذعان دارند که پژوهش وابسته به طرح کرده

 (.0224 ،55، فلیک0220 ، بل،0220 ،52)گوسن آموزان استدانش

 گریپرسش

                                                                                                                                        
1. Friesen &Luck 

2. Gavin 

3. Fosnot 

4. Fensham 

5. Teodorescu 

6. Falk 

7. Doyle 

8. Day 

9. Darling 

10. Goossen 

11. Flick 
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 جمالت استخراج شده
مفاهیم 

 استخراج شده

به موازات آموزان را در معرض یک نوع یادگیری محور دانشبرای اینکه یادگیری پژوهش

تر از علم کسب آموزان درک عمیقشود که تا دانشدهند باعث میکار دانشمندان قرار می

شود و یک زمینه آموزان مییق منجر به تفکر انتقادی در دانشد و نتیجه این درک عمکننمی

، 5335 ،5، هدگیس0250 )دانیل و همکاران، کندر ثمر برای تفاهم منطقی فراهم میمثم

ری مناطق محوادی اذعان دارند که رویکرد پژوهش(. اندیشمندان تفکر انتق5333 ،0هیوت

برد و تفکر ورزیدن به آموزان را باال میند و توانایی تفکر دانشکخاصی از مغز را فعال می

است که معلمان با شود. این در حالی در زمینه موضوعات علمی تبدیل می یک عادت ذهنی

شکوفایی این بعد از توانایی های تفکر، زمینه های آموزش مهارتاستفاده از روش

)بُرنز و  های معلمی هم در این امر دخیل استآورند. البته مهارتآموزان را فراهم میدانش

 (.0223 ،9آیلوینز

 تفکر انتقادی

ها به فرضیه شود، مسئله بعد از گردآوری دادهمحوری با یک مسئله آغاز میرویکرد پژوهش

شود. تمامی این فرایند ها پاسخ داده میا استفاده از تجزیه و تحلیل دادهشود، فرضیه بتبدیل می

 محوری درد تا پاسخ داده شود پس روح پژوهشافتبه صورت فرایندی اتفاق می مسئله حول

، 0224 ،0، پئا5338و همکاران، 1، ویلیامز0228، 4)هاوگینز مداری استداشتن مسئله یا مسئله

 (.0220 ،2کورلیس

 مداریمسئله

کنند ش یادگیری مبتنی بر پژوهش کسب میآموزان برای یادگیری از رومطالبی که دانش

ود این شا برای ادامه کار و کشف حقیقت میهمنجر به یک برانگیختگی درونی در آن

یابد تا بصورت منطقی و با اصول به سوی یافتن خودانگیختگی به صورت مستمر ادامه می

 شودآموزان میباعث خودتنطیمی در یادگیری دانش پاسخ مسئله بروند و نتیجه این امور

 (.    0250 ،8)گو

 دانگیختگیخو

و متنوع به آوری و بحث در مورد اطالعات از منابع مختلف در این رویکرد، روند جمع 

ها ها و اطالعات را به آنآموزان، یک قوه ارزیابی دادهتر دانشمنظور توسعه درک عمیق

 (.0222 ،3)هوبا و فرد توانند دانش خود را عملی سازنددهد و میمی

 ارزیابی

                                                           
1. Hedges 

2. Huitt 

3. Eeva burns&Illinois 

4. Hawkins 

5. Williams 

6. Pea 

7. Corliss 

8. Gu 

9. Huba & Freed 
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 جمالت استخراج شده
مفاهیم 

 استخراج شده

و ع از آموزش، معلم در فرایند یادگیری و ساخت دانش مشارکت فعال دارد دراین مدل جام

دهد این درصورتی است که آموزان به کار خود ادامه میمانند یک پژوهشگر در کنار دانش

 ،5)وارنادو دهنده و راهبر استرویکردهای منفعل، معلم یک انتقالهای سنتی و در مدل

0255.) 

 معلم پژوهنده

ها که عناصر ای از دادهآموزان با مجموعهمحوری است که دانشپژوهشول در رویکرد معم

ها و تدوین فرضیات شوند و به بررسی دادهدهندۀ یک معما یا راه حل هست مواجه میتشکیل

د را در یک قالب یا های خوای از تجربهآموزان مجموعهکنند. در این روش دانشاقدام می

این کار، تقویت تفکر انتقادی  شود و نتیجهایت منتج به کشف میر نهکنند که دطرح پیاده می

 (.5335 )اسلر، شودمی

 اکتشاف

آموزان در انواع مختلف هایی را برای درگیر شدن دانشاین رویکرد همچنین فرصت

آموزان در بیرون از مدرسه هم فرصت شود دانشکند. این روند باعث میها فراهم میموقعیت

شود و از ها آفریده میای به جهان بیرون برای آندن داشته باشند و دریچهرگیر شتفکر و د

 (.0228 ،0)بیلمن شودها میباعث توسعه ساخت شناختی و مهارت هاهای آناین طریق فعالیت

 آفرینیفرصت

ارزیابی یادگیری مورد ( که بر توانایی خود0221 ،9)دیور مهم تحصیل است رهبری نتیجۀخود

های خود در پژوهش و تفکر در مورد آنچه که موزان برای هدایت فعالیتآز دانشنیا

یادگیری دارد بیان می ،(5321)(. نولز 0222، 4)بلوم برگ متمرکز است خواهند بدانند،می

خودراهبر فرایندی  است که در آن، افراد برای شناسایی نیازهای یادگیری خود، تعیین اهداف 

نیاز برای یادگیری، انتخاب و اجرای راهبردهای  نابع و مطالب موردیادگیری، شناسایی م

مناسب یادگیری و ارزیابی برآیندهای یادگیری خود با یا بدون کمک دیگران وارد عمل شده 

 .گیرندو ابتکار عمل را در دست می

 خودرهبری

احی، کنترل و هایی برای طرآمــوز مهارتتنظیم بدین معنی اســت کــه دانشیادگیــری خود

کند و برای یادگیری تمایل دارد و قادر است کل ایت فرایند یادگیری خود کســب میهد

 1اسکانک (.5333 )بری، فرایند یادگیری خود را ارزیابی کند و در مورد آن بیندیشد

تنظیمی به توانایی  فهم و کنترل محیط یادگیری اشاره دارد یادگیری خود، اظهار می(5330)

که به ما در موفقیت برای انجام این کار ما باید اهداف را تعیین کنیم و راهبردهایی دارد. 

 کند، را انتخاب کنیماهداف کمک می

یادگیری 

 خودتنظیمی

                                                           
1. Varnado 

2. Billman 

3. Deur 

4. Blumberg 

5. Schunk 



 9555 زمستان، 5، شمارة دوم، سال برنامه درسی های کیفی درپژوهشفصلنامة /  54

 

 جمالت استخراج شده
مفاهیم 

 استخراج شده

هــا و فراینــدهای توانــایی یادگیرنــده بــرای تجزیــه و تحلیــل، تعمــق و درک شــناخت

ی کــه بــه شناسایی راهبردهای یـادگیری مناسـب در باشــد. یادگیرنــدگانیــادگیریش مــی

کننـد. آنـان از نقـاط قوت و ضعف پردازند از فراشناخت استفاده مـیبافـت صـحیح می

 ،5)نگو و کنگ ها خواهند بودشـان آگـاهی دارنـد و قـادر بـه تنظیم و اصالح آنهایشناخت

که به توانایی آموزان ارتباط دارد ظیمی دانشیری مبتنی بر پژوهش با بهبود خودتن( یادگ0225

 (.0220 ،0)اسکراو یابدفراشناخت پیوند می

توانایی 

 فراشناختی

لم از طریق درس روزانه خود، ها بسیار مهم است. معآموزان برای آنتعامل با دانش

ز دارد ها نیاآموزان برای پاسخ به آنکند که دانشآموزان طرح میهایی را برای دانشپرسش

گری با توانایی هدایت که به کاوش بپردازد و تعاملش را با محیط بیشتر کند. کاوش

های مختلف بررسی و پژوهش ها  را با تکنیکآموزان به گسترش پاسخ های خود، آندانش

های ست را بیابند. بنابراین یکی از مؤلفههای درآموزان بتوانند پاسخکند تا دانشآشنا می

 .(0252 ،9)کلیآموزان است ی کاوشگری دانشتوانای محوری ارتقاءژوهشیادگیری پ

 کاوشگری

 و آموزش در آن کاربست و محوریپژوهش رویکرد از برخواسته تربیتی راهکارهای

اندرکاران تعلیم و تربیت را مشغول کرده است: امروزه پرسش مهمّی، ذهن دست. پرورش

های مورد لوبیتموجود، متناسب با اهداف و مطهای تعلیم و تربیت چرا عملکرد نظام»

بیشتر بر آموزش و انتقال در مدرسه، دانشگاه و مراکز آموزشی دیگر،  «؟ها نیستانتظار آن

تادان، اطاّلعات علمى را به شود. آموزگاران، دبیران و اسهاى علمى تأکید مىفراورده

ا طور شفاهى ی اند بهبه ذهن سپردهآموزان هم، آنچه را کنند. دانشآموزان منتقل مىدانش

ابند. یای باالتر ارتقا مىگیرند و به رتبهاى مىدهند، نمرهکتبى، هنگام امتحان، باز پس مى

زیادی در آموزش پرورش  ها و اقداماتکنند. مثالً تالشولی پس از مدتى، فراموش مى

در  53و  58و گرفتن نمره  قبول شدن التحصیالن آن، پس ازشود، امّا بسیاری از فارغمی

کید افراطی بر نگاه دروس موقعیّت و رفتار اجتماعی سالم و قابل انتظاری ندارند. تأ

آموزان، در موزش و انباشت مطالب در ذهن دانشمداری و انتقال دانش، آآموزشی حافظه

                                                           
1. Ngeow & Kong 

2. Schraw 

3. kelly 
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شود. گفتن، شنیدن و حفظ کردن، ارکان ادهای آموزشی، دیده میبسیاری از نه

طرفه از سوی معلّم به ، یک دهد. مطالبیادگیری را تشکیل می -یاددهی هایفعالیت

شود، غافل از اینکه این شیوه، خود، مانع یادگیری و خالقیت است و آموزان ارائه میدانش

یادگیری است؛ چراکه آنان دوست دارند، -خالف فطرت فراگیران در فرایند یاددهی

وجو کنند و تفکّر، کاوشگری، آزمایش و ال و جستعالوه بر شنیدن، مشاهده، لمس، سؤ

عبارت دیگر: باید در فرایند نوعی تفسیر و قضاوت کنند؛ به پژوهش داشته باشند و به

تدریس، فرصتی ایجاد شود تا فراگیران، نحوه یادگیری را تمرین کنند و روش یادگیری را 

 محوری است.ویکرد پژوهشهر ربنابراین یادگیری نحوه یادگیری یکی از مظا یاد بگیرند.

 (5930 )هاللیان،

مشکل دیگر بسیاری از نهادهای تعلیم و تربیت موجود، گسست عرصه علم از میدان 

ای نیست که های رایج، به گونهدانش، از پهنه کاربرد است. آموزشعمل است و ساخت 

های نظام آموزشی، نیروهایی آشنا با عرصه فعالیت تخصصی خود یا خروجی

ها پذیرفته سال، تعداد زیادی در دانشگاه گرانی بالفعل باشند، برای مثال هرپژوهش

ی و فرهنگی و ... را برآورده شوند، ولی نیاز آموزشی نهادهای اجتماعی، اقتصادمی

موزش، از رویکرد کاربردی است که کنند. علل اصلی این امر، دور بودن عرصه آنمی

 (0255 ،5محور است. )جانسونهای آموزش پژوهشیکی از ویژگی

نظام آموزشی مانند هر نظام دیگری نیاز به بسط و گسترش و پویایی دارد و زمانی 

گری تربیت شود. پرسش تر نمود که ذهن فراگیران با پرسشتوان آموزش را پویامی

انتقال دانش  دهد و اگر آموزش صرفاًسکون و رکود نجات میراگیر را از کردن، ذهن ف

ماند. بنابراین هر چه نظام آموزشی به نیز در همان سطح ابتدایی باقی میبود، فرایند آموزش 

باشد مجهز باشد، آموزش نیز محوری میری که یکی از مظاهر رویکرد پژوهشگپرسش

تری برخوردار است، تحرک و پیشرفت بیشبه لحاظ محتوا و هم به لحاظ روش، از پویایی، 

 (0220 ،0)گو و وانگ رفت خواهد شد.وگرنه دچار پس

                                                           
1. Johnson 

2. Gu &Wang 
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اندیشه و علم کند. یکی از  تواند خالق و فعال باشد که تولیدنظام تعلیم و تربیتی می

ترین تمهیداتی که برای تحقق نظام خالق الزم و ضروری است، توجه به نقش اساسی

است که عامل تحرک نظام تعلیم و تربیت است. اگر یادگیرنده  پژوهش در فرایند آموزش

های تحقیقی آشنا شود و بتواند د به صورت هدفمند با منابع و روشدر دوران تحصیل خو

آید که در هر آموزشی فردی کارآمد و خالق بار میمطالب نو بیافریند، در پایان دوره 

ز اندیشه و دانش بپردازد. پس یکی دیگر ا تواند به تولیدالعمر میممحیطی به صورت مادا

محوری، تولید علم به جای انباشت آن برای پرورش راهکارهای تربیتی رویکرد پژوهش

 (0254 ،5)کووچین و زوان فراگیرانی خالق.

ها، روحیات و عواطف، ها و نگرشنظام آموزشی در این رویکرد، عالوه بر انتقال بینش

با  یدها را بای انجام دادن امور پژوهشی به فراگیران، آنهای مورد نیاز براو مهارت

محور است و نسبت به گرا و نیازنظام آموزشی، عینیّت اینهای جامعه آشنا نماید. واقعیت

شود که حتّی اگر باشد. این رویکرد، باعث میحلّ مسائل پژوهشی جامعه، حسّاس می

فعل، بسیاری از این مشکالت را حلّ صورت بالفراگیران، نتوانند در دوران تحصیل به

. نمایند، ولی همراه با دردها، نیازها و مسائل علمی عینی جامعه خود، رشد علمی نمایند

گرایی نسبت به واقعیت جامعه یکی از گرایی یا به عبارتی دیگر، عینیتبنابراین واقعیت

 (5333 ،0هیبرتباشد. )استیگلر و محوری میکارهای اساسی و مهم رویکرد پژوهشراه

ن قبل ل باید نگاه پژوهشی داشت. در این نوع نگاه، فراگیرادر این رویکرد، به همه مسائ

ها بپردازند و به ه تجزیه و تحلیل روابط بین پدیدهنظری، باز پذیرش هر گفته یا اظهار

بود ها برای بهها بیاندیشند. به تجربیات گذشته گذری داشته باشند و از آنبهترین راه حل

های زمان حاضر و آینده هایی را متناسب با ویژگیوضع موجود استفاده کنند و راه حل

 (0254 و دیگران، 9)وانگ اتخاذ کنند.

                                                           
1. Koechlin & Zwaan 

2. Stigler & Hiebert 

3. vang 
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ای مسائل هشگرانی بالفعل هستند که با پارهدر این رویکرد، مجریان نظام آموزشی، پژو

ی فرایند آموزش، شوند و ضمن اجراهای علمی، وارد عرصه آموزش میو نیازها و سؤال

باشند و یا دنبال حل مسائلی در فرایند های خود نیز میه دنبال دستیابی به پاسخ به پرسشب

)معلمان( همه باید پژوهشگر بار  اجرای آموزش خود هستند لذا در این رویکرد، مجریان

ش ههای تدریس هم در فرایند پژو( و اینکه محتوا و روش5333 استیگلر و هیبرت،) بیایند

ها، متون درسی و محتوای مشی و راهبردها و روشها، خطبه دست بیاید. از این رو سیاست

آموزشی و ... باید ابتدا در فرایندی پژوهشی به اثبات و تصویب برسد سپس در نظام 

   آموزشی وارد عرصه اجرا گردند. 

 گیرینتیجه 

دانایی، تحقیق و نـوآوری زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر 

گرفتن جریان انایی بشر، شتاباطالعـات، د ۀیل تغییـر و تحـول سـریع در عرصـه دل. باست

تولید دانش و همچنـین جریـان منسـوخ شـدن دانـش کنونی، برنامه درسی باید بیش از 

رار توجه ق را در کانون "العمرنگی یـادگرفتن و یـادگیری مـادامچگـو"هدف  ،گذشته

ه . ازجمله رویکردهای نوینی که در این نوشتار برای رسیدن به این هدف مطرح شددهد

باشد. این رویکرد، نگاه متفاوتی به عمل یادگیری دارد می محوریاست، رویکرد پژوهش

برانگیز اتفاق یادگیری با یک تلنگر ذهنی و چالشهای آن بیان شد که و در وصف ویژگی

هیم است و به انباشت اطالعات در جستجوی فهم جدید مفاآموز افتد، دانشمی

آموز برعکس روش سنتی که منفعل بود بسیار فعال است و معلم در پردازد، دانشنمی

و قبل از  گر استباشد بلکه تسهیلزش به عنوان امرکننده و ناظر نمیفرایند یادگیری و آمو

آورد و مهارت خودارزیابی را در او می رباآموز بپردازد او را مستقل اینکه به ارزیابی دانش

آموز بتواند به ۀ سوم این است که اگر دانشدهد. ضرورت این رویکرد در هزارپرورش می

چرا که  .بگیرد و پذیرنده منفعل نباشد های زندگی و فردی را یادنحو احسن انواع مهارت

رورش پ ه جز در سایۀشود کمی زمان کنونی با حجم عظمی از اطالعات و محتوا روبرو

العمل مناسب و شایسته نشان بدهد. رویکرد کستواند عمهارت پژوهشی و انتقادی نمی
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بخش آموزان لذتم و منطقی، یادگیری را برای دانشمحوری با طی فرایندی منظپژوهش

ها به یادگیری بپردازند بدون اینکه توانند ساعتکند بطوریکه با شوق و اشتیاق میمی

یکرد در یجه با ادامه این رورین خللی در فرایند آن یادگیری رخ دهد. در نتکوچکت

شود. وقتی این منجر می آموزاندر دانشگیری افکار و استدالل منطقی آموزش، به شکل

هایی از آن سیستم آموزشی ساطر روش و چهارچوب در آموزش تزریق شود، ویژگی

یی و غیرمنعطف ندارد و پویاست، ن آموزش رنگ و بوی ایستاگردد. دیگر ایمی

تدریجی و  شان به صورتت مستقل مشغولند، دانشآموزان به ساخت دانش به صوردانش

پذیرند و آن را وضوعات را بدون تفکر و پژوهش نمیشود، مبا نظم منطقی ساخته می

شود، همکاری و تشریک مساعی نیرو محرکه ها دو چندان میکنند، فعالیت آنآزمون می

افت و درک کنند، دریشود و از فردگرایی پرهیز میها میهای آموزشی آنفعالیت

شان وجود ندارد، روحیه سجم است و نقطه مبهمی در یادگیریشان یکپارچه و منمفهومی

لکه  به چشم پرسشگری دارند و معلم را به عنوان حاکم و گوینده مطلق خبر قبول ندارند ب

د و بررسی گردد با نقمحتوایی که از سوی معلم اعالم میهر  کنند،همیار به او نگاه می

ها ، نیروی محرکه آنشودآموز مورد پذیرش واقع میوانب آن، از طرف دانشتمامی ج

آموزان نیست بلکه خودجوش و خودانگیخته بیرونی دانشبرای یادگیری پاداش و انگیزه 

گردد، آموز انجام میب خود دانشاز جان هستند، ارزیابی و بازخورد در این روش صرفاً

به دریافت اطالعات  آموزان صرفاًت، دانشماهری اس گر و پژوهندۀمعلم تسهیل

ها را غنیمت کنند، فرصت داده شده به آنردازند بلکه خود به کشف اقدام میپنمی

تند و کنند، اغلب وابسته به معلم نیسیادگیری بیشتر از آن استفاده می شمارند و در جهتمی

 شود، دائم درف راه حل به دست خودشان انجام میهای پژوهشی و کشهدایت فعالیت

ها برای حل مسائل روزمره و آموزشی هستند. به حال کاوش راه حل و ترسیم موقعیت

آموزان ها را در آموزش و دانشر سیستم آموزشی بتواند این ویژگیصورت کلی اگ

ها به راهکارهای تربیتی که تمامی این ویژگیتقویت و بهبود ببخشد آن وقت هست 

 .شوندر آموزش و پرورش تبدیل میکاربردی برای اجرای بهتر د
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