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چکیده
امروزه تغییرات سریع جهان ،نیازهای جدیدی را برای آموزش و پرورش و آموزش علم به ارمغان میآورد
فعالیتهای یادگیری اکتشاف علمی ،از طریق ایجاد مهارتهای تفکر انتقادی و ساخت ساختارهای دانش
فردی ،به دانشآموزان بهره میرسانند .ارتقاء سطح فکری و بهبود شیوههای اندیشیدن و پرورش مهارت
حل مسئله از مهمترین وظایف آموزش و پرورش است .در این راستا هدف این مقاله تبیین رویکرد
پژوهشمحوری در آموزش با تأکید بر ماهیت ،ضرورتها ،مؤلفهها و راهکارهای تربیتی است .روش مورد
استفاده در این پژوهش ،با توجه به ماهیت موضوع توصیفی از نوع مطالعات اسنادی(کتابخانهای) است.
برای دستیابی به دادههای معتبر در فرایند پژوهش به شیوۀ تحلیل مضمون با استفاده از فیشبرداری به
استخراج متون و مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش (در محدوده زمانی  5332تا  ،)0251از قبیل کتابها،
پایاننام ها ،مجالت ،مقال ها و بازدید از سایتهای تخصصی و ژورنالهای خارجی مبادرت شد .فرایند
کار بدین صورت انجام گرفت که ابتدا ماهیت رویکرد پژوهشمحوری تبیین و سپس ضرورتهای
رویکرد پژوهشمحوری در آموزش و پرورش تبیین و تشریح و در ادامه ضمن شناسایی مؤلفههای
پژوهشمحوری به ارائه راهکارهای برخواسته از این رویکرد ،و کاربست آن در آموزش و پرورش
پرداخته شد .یافتههای پژوهش نشان داد یادگیری الزم برای مواجهه با آینده و آماده کردن دانشآموزان
به یادگیرندگانی مادامالعمر فراتر از یادگیری صرفاً مبتنی بر کسب دانش است .نظامهای آموزشی ،به جای
 .5استاد گروه برنامهریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ابران ،ایمیلmalaki_cu@yahoo.com :
 .0دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .9استادیار گروه برنامهریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4استاد گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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اینکه آموزشمحور باشند باید به سوی پژوهشمحوری حرکت کنند.همچنین نتایج نشان دادند که از جمله
مؤلفههای رویکرد پژوهشمحوری؛ پویایی در فعالیتهای آموزشی ،خودرهبری ،خودتنظیمی ،کاوشگری،
پرسشگری ،فعالیتمحوری ،مشارکت و همکاری ،توانایی فراشناخت ،پرورش تفکر انتقادی ،ارائه فرصت
به دانشآموزان برای تفکر و مؤلفههایی از این دست میباشد.

واژگان کلیدی :رویکرد پژوهشمحوری ،ماهیت ،ضرورت ،مؤلفه ،راهکارها

مقدمه و بیان مسئله
تحقیقات رو به رشد بیان میکند مدل طراحی شده آموزش در مواجهه با نیازهای صنعتی
گذشته ،در برابر چالشهای بیشمار و فرصتهای پیش روی دانشآموزان قرن  05ناکافی
است (آموزش آلبرتا .)0252،5دنیای حاضر با پذیرفتن اجتنابناپذیر تحوالت متعدد در
حوزههای گوناگون علم و فن آوری ،عناوین عصر دانش ،عصر اطالعات ،عصر تضادها را
به خود پذیرفته است (بارو .)0220 ،0لین و ایلون )5330( ،9بیان میکنند جهان به سرعت در
حال تغییر امروز شرایط جدیدی را برای آموزش و پرورش و در نتیجه برای آموزش علم
به ارمغان میآورد .اهمیت دانش و مهارتهای سنتی در حال کاهش است زیرا طول
عمرشان در حال کوتاه شدن است .جامعه میخواهد مدارس ،جوانان را با سالح جدید مثل
خالقیت ،کنجکاوی ،مدیریت تغییر و یادگیری مادامالعمر تجهیز کند .عالوه بر این
ضروری است به تحریک دانشآموزان در عالقمند شدن به علم ،و این ،نیاز به تغییر در
آموزش علوم دارد .تجدید نظر در محتوای علم و کاربرد روشهای تدریس /یادگیری
مناسب ضروری است هدف همۀ برنامههای علمی باید حل مسئله و توسعۀ مهارتهای
پژوهش که ضروری برای رقابت مؤثر در بازار جهانی است ،باشد .امروزه بیشتر از هر زمان
دیگر مربیان باید یک نیروی کار متنوع با قابلیت پژوهش علمی ،بررسی ،و تصمیمگیری
آگاهانه را آماده کنند (جورج و میامی .)0222 ،4در واقع برای موفقیت در جهان امروز
1. Alberta Education
2. Barrow
3. Linn & Eylon
4. George & Miami
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دانشآموزان به موضوعات آکادمیک اصلی ،دانش و فهم ،به عالوه مهارتهای دیگری
مانند تفکر انتقادی و حل مشکالت ،خالقیت ،نوآوری ،ارتباط و همکاری نیاز دارند
(تایپسوری و واناپیرون .)0254 ،5جان دیویی اظهار داشت هدف اصلی آموزش ،یادگیری
برای تفکر است (جان دیویی .)5399 ،0ارتقاء سطح فکری و بهبود شیوههای اندیشیدن و
پرورش مهارت حل مسئله از مهمترین وظایف آموزش و پرورش است (سلوی)0222 ،9
و تفکر و خالقیت ،یک عنصر جداییناپذیر از آموزش و پرورش در قرن  05است
(وانیکوا4و همکاران .)0251 ،در این میان ارتباط بین آموزش مبتنی بر پژوهش و موفقیت
علم روشن است (ولو .)0259 ،1آموزش به منزله "پژوهش" یک رویکرد تربیتی مهم است
(وایت رس 0و همکاران )0259 ،آموزش علم به دانشآموزان و پرورش آنها برای
شهروندانی با سواد علمی ،از طریق برنامه درسی مبتنی بر پژوهش ،از اهداف بسیاری از
برنامههای درسی در سرتاسر جهان است (وزارت آموزش و پرورش 2آمریکا.)0222،
اصطالح یادگیری مبتنی بر پژوهش به انواع تکنیکهای آموزشی که دانشآموزان را در
کشف یا تحقیق درگیر میکند و دیدگاههایی که در آن دانشآموزان خود رهبر هستند
اشاره دارد (لوی 8و همکاران .)0252،رویکرد پژوهشمحوری یک محیط یادگیری باز
همراه با فرصتها ،برای دانشآموزان فراهم میکند تا کاوش کنند و یادگیری معنادار را
ایجاد کنند .آن همچنین توانایی دانشآموزان را به تعمیم یادگیری بیرون از مدرسه افزایش
میدهد (تام کینس و تونیکلیف )0225 ،3الن )0222( ،52بیان میکند یادگیری مبتنی بر
پژوهش یک استراتژی است که دانشآموزان را فعاالنه در کشف محتوی ،موضوع و
سؤاالت برنامه درسی یا مفهوم درگیر می کند .یادگیری مبتنی بر پژوهش ثابت کرده است
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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برای انگیزه دانشآموزان و کاربرد مهارتهای پژوهشی ،ساخت معنی و بدست آوردن
دانش علمی محرک بوده است (آالک 5و همکاران )0250 ،همچنین در این رویکرد
دانشآموزان برای یادگیری کنجکاو و باانگیزه هستند (اسپنسر و والکر )0255 ،0باعث
افزایش عالقه و انگیزه آنان به یادگیری و اثرات آن بر عملکرد تحصیلی است (هوانگ 9و
همکاران ) ،(2015وانگ 4و همکاران ( ،)0254بایرام 1و همکاران ( ،)0259و تأثیر مثبت بر
روی درک مفهومی دانشآموزان و مهارتهای فرایند علمی دارد (سیمیک و کاپاپینار،0
 .)0252استراتژیهای مبتنی بر پژوهش ،سؤال و درگیری فعال برای یادگیری دانشآموزان
را با هم متحد میکند .پژوهش ،مهارتهایی که فعال ،مداوم و بر اساس یک دانش
شخصی هستند را استفاده می کند .آن شامل اکتشاف ،سؤال ،ساخت اکتشافها ،و امتحان
اکتشافات برای فهم جدید است (لملچ .)0223 ،2فرایندهای پژوهش؛ مهارتهای یادگیری
و تفکر ،مانند تفکر انتقادی ،مهارتهای تفکر خالق ،مهارتهای یادگیری خودتنظیمی،
توانایی فراشناختی ،و مهارتهای ارتباطی را نشان میدهند (سیلور 8و همکاران .)0220،در
نتیجه با توجه به اهمیت و تأثیر مثبت رویکرد پژوهشمحوری در یادگیری و کمک به
دانشآموزان به عنوان جویندگان مادمالعمر ،شکاف وضعیت موجود با این رویکرد
همچنان باقی است .اگرچه اهداف تحقیقات آموزشی ،رویکردهای تدریس پژوهشمحور
را ارتقاء داده است اما آموزش هنوز در مدارس به صورت سنتی انجام میشود (چیکو 3و
همکاران .)0254 ،روشهای سنتی آموزش منجر به از دست دادن عالقه به علم در میان
دانشآموزان و سواد علمی پایین میشود و آن فقط از دانشآموزان بخاطر سپردن و
استفاده از آن در شرایط معمولی مدرسه را انتظار دارد (اورولینوا وکوتاالکو )025552و
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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نتیجـهای جز وابستگی فراگیر به دیگران را در پی نخواهد داشت از آنجا که چنین افـرادی
بـه آمـوزشهـای معلـم وابسته میشوند ،بر اساس عادت و تمرین ،فقط به فراگیری مطالب
پرداختهاند و از نیروی تفکـر خـویش به نحو شایستهای بهرهبرداری نکردهاند ،توانایی
استقالل را نداشته ،وابسـته و متکـی بـه دیگـران خواهنـد بود(لیاقت دار و ماهینی.)5930،
فقر فکری فراگیران را میتوان نتیجۀ حاکمیت روشهای سنتی تـدریس دانـست (شعبانی،
 )5980برهمین اساس ،هدف کلی این پژوهش تبیین رویکرد پژوهشمحوری در آموزش:
ماهیت ،ضرورتها و راهکارهای تربیتی آن است که ابتدا به تشریح مفهومشناسی و
ماهیت رویکرد پژوهشمحوری در آموزش و پرورش و سپس به بیان ضرورتهای
رویکرد پژوهشمحوری در آموزش و پرورش با تأکید بر شرایط هزارۀ سوم پرداخته شده
است و در پایان به واکاوای مؤلفههای پژوهشمحوری و ارائه راهکارهای برخواسته از این
رویکرد ،و کاربست آن در آموزش و پرورش اشاره شده است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش با هدف بررسی ماهیت ،ضرورتها و کاربست راهکارهای تربیتی رویکرد
پژوهشمحوری در آموزش و پرورش به روش توصیفی – اسنادی (کتابخانهای) انجام
شد ابتدا با مطالعه تمامی منابع مرتبط با موضوعپژوهش (در محدوده زمانی  5332تا
 ،)0251از قبیل کتابها ،پایا نامهها ،مجالت ،مقالهها و بازدید از سایتهای تخصصی و
ژورنالهای خارجی ،به کمک فرمهای محققساخته محتوای این منابع ،تحلیل مضمون
شد به این معنا که محقق از مهمترین ابزار یعنی فیشبرداری استفاده میکند و با مراجعه به
همۀ منابع شناسایی شده از قبل ،مطالب مهم و مورد نیاز خود را در فیشهای تحقیق البته با
ذکر مشخصات منبع مورد استفاده درج و با یک نظم منطقی دستهبندی و با روشهای آمار
توصیفی مانند درصد و فراوانی به تجزیه و تحلیل پرداخته شد و در نتیجه مبادرت به پاسخ

سؤاالت پژوهش کرده است که نتایج آن در زیر آورده شده است.
مفهومشناسی و ماهیت رویکرد پژوهشمحوری در آموزش و پرورش .بهبود در آموزش
علوم باید از طریق شکلهای تعلیم و تربیت جدید موجب شود .معرفی رویکرد مبتنی بر
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پژوهش در مدارس ،اقدامات برای مهارتآموزی معلمان به تدریس مبتنی بر پژوهش و
توسعۀ معلمان سیستم آموزشی ،باید فعاالنه ترفیع و حمایت شود (روکارد.)0222 ،5
یادگیری مبتنی بر پژوهش به عنوان هنر توسعۀ موقعیتهای چالشبرانگیز توصیف شده
است که در آن از دانشآموزان مشاهده و پرسش دربارۀ پدیدهها ،بیان توضیحات دربارۀ
آنچه مشاهده کردهاند ،تدبیر و انجام آزمایش که کدام دادههای جمعآوری شده تئوریشان
را رد یا تأیید میکند ،تجزیه و تحلیل دادهها ،نتیجهگیری دادههای تجربی ،طراحی و
ساخت مدل ،یا هر ترکیب دیگری خواسته شده است .چنین موقعیتهای یادگیری هدف-
آزاد هستند .در آنها هدف رسیدن به جواب درست برای یک سؤال خاص نیست بلکه
بیشتر دانشآموزان را در فرایند مشاهده ،طرح سؤال ،درگیری در آزمایش و اکتشاف،
یادگیری تجزیه و تحلیل و دلیل درگیر میکند (هاتی .)0223 ،0یادگیری مبتنی بر پژوهش
یک روش یادگیری ،شامل یک فرایند اکتشاف در جهان طبیعی که منجر به ،طرح
سؤاالت ،انجام مشاهدات ،بحث در مورد نتیجۀ مشاهده و گرفتن نتیجۀ نهایی است و
فرصتهایی برای دانشآموزان در ساخت فهم الزم ،برای یادگیری عمیق را فراهم
می آورد .روش یادگیری مبتنی بر پژوهش که به عنوان یک محرک برای یادگیری ،تفکر
و پرسش است (پائوال )0220 ،9سوابق خود را در تئوریهای یادگیری ساختنگرایی مانند
کار پیاژه ،دیویی ،ویگوتسکی 4و فریره 1یافته است و میتواند یک فلسفۀ ساختنگرایی در
نظر گرفته شود (دیویی ،5332فریره ،5384ویگوتسکی )5300تولید اطالعات و ساخت
معنایی آن ،مبنی بر تجربیات شخصی و اجتماعی ،به ساختنگرایی منتسب شده است
(مانوئل .)0259 ،0تئوری یادگیری سازندهگرایی به اهمیت یادگیرندگان که در ساخت
دانش خودشان درگیر هستند ،تأکید میکند (مایر .)0224 ،2سازندهگرایی یک تئوری
1. Rocard
2. Hattie
3. Paula
4. Vygotsky
5. Freire
6. Manuel
7. Mayer
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یادگیری است که در آن یادگیری هم یک فرایند فعال و هم یک ارائه شخصی از جهان
است .در این تئوری دانش از تجربه ساخته شده است و از تجربههای متفاوت تغییر پیدا
کرده است .حل مسئله و درک در این تئوری مورد تأکید قرار گرفته است .تکالیف
صحیح ،تجربه ،همکاری ،و ارزیابی از دیگر عوامل مهم در این دیدگاه یادگیری میباشند.
سازندهگرایی یک نظریۀ یادگیری است که بر ساختن دانش توسط یادگیرندگان به
صورت انفرادی یا اجتماعی تأکید میکند آنها بر خالف رفتارگرایان ،مدعیاند که
دانش ،منفعالنه دریافت نمیشود بلکه فعاالنه با تفکر یادگیرنده ساخته میشود .یادگیری
در این نظریه خلق معنا در ذهن یا معنا بخشیدن به مطلب ارائه شده از طریق بررسی
اطالعات مرتبط ،سازماندهی مجدد آن و مرتبط ساختن آن با آنچه فرد از قبل میداند
تعریف میشود (کالرک و مایر .)0220 ،5مریام و کافارال ،)5333( 0بیان میکنند
ساختنگرایی ترکیب تئوریهای متعدد در یک شکل است ،آن از ایدههای شناختی و
رفتاری ادغام شده است .ساختنگرایی مدعی است یادگیری یک فرایند ساخت معنایی
است آن نشان میدهد که چگونه دانشآموزان تجربۀ خود را میسازند .مودو و برگس
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( ،)0250نیز بیان میکنند ساختنگرایی به طور گسترده به عنوان یک دیدگاه برای بررسی
سطح فهم دانشآموزان است و نشان میدهد که فهم میتواند به تفکر سطح باال افزایش و
تغییر یابد .بنابراین ساختنگرایی به چگونگی یادگیری و تفکر اشاره دارد ساختنگرایی
روشهایی که دانشآموزان مواد را حس میکنند و چگونه مواد به طور مؤثر تدریس
میشوند را توصیف میکند .با ساختنگرایی به عنوان یک تئوری آموزشی ،معلمان باید
آنچه که دانشآموزان باید بدانند را در نظر بگیرند و اجازه دهند تا دانششان را در عمل
قرار دهند .از لحاظ برنامه درسی نیز پشتوانه اصلی برنامه درسی پژوهشمحور را دیدگاه
رشدگرا تشکیل میدهد هر چند که این برنامه درسی از دیدگاههای موضوعی،
فرایندشناختی و انسانگرا نیز بهرههایی برده است (مهر محمدی .)5982 ،به طور کلی
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
است (کاوندی )5930 ،مقاصد و آرمانها از عینیت جامعه و مطابق ارزشهای آن گرفته
میشود و دغدغه تربیت نیروهای علمی و پژوهشی کار آمد ،برای رفع نیازهای موجود و
آتی در آنها مشهود است (هاللیان .)5930 ،در این دیدگاه ،برنامه درسی به عنوان
پدیدههایی در خدمت رشد و توسعه فرایندهای ذهنی نگریسته میشود و مهمترین
کارکرد مدارس عبارت از کمک به دانشآموزان در یادگیری چگونه یادگرفتن و
فراهم آوردن فرصتهای یادگیری برای دانشآموزان به منظور تقویت انواع مهارتها و
تواناییهای ذهنی است (صمدی و قمصری .)5932،لیپمن به نقل از جهانی (،)5982
مجموعه معیارهایی که برای انتخاب اهداف برنامه درسی پژوهشمحور در نظر گرفته
میشود را به این ترتیب بیان میدارد؛ الف) هدفهای تربیت با توجه به ویژگیهای
فراگیران بیان میشود .ب) هدفهای تربیت از صافی عقالنیت مشارکتی و ارتباطی عبور
میکند .ج) هدفهای تربیت از تالش مستمر پژوهش انسان در قلمروهای مختلف دانش
بشری استخراج میگردد .د) اجرای هدفهای تربیت با چالش فراوان همراه است .ه)
هدفهای تربیت با جنبههای مختلف تربیت انسان هماهنگ است .محتوا و روشهای
آموزشی این رویکرد از مجرای فرایند پژوهشی انتخاب میشوند .محتواهایی مورد توجه
است که با زندگی عینی فراگیران در ارتباط باشد و آنها را در الیههای وجود مختلفشان
شورانده و با علم مورد فراگیری درگیر سازد .روشهای کیفی فعال خالقانه و  ..جایگزین
روشهای کمی محض ،غیر فعال ،خمود و ..میشوند .روشهای تدریس نتیجهمحور به
فرایندمحور مسئلهمحور ،پژوهشمحور ،پاسخمحور ،سؤالمحور تبدیل میشوند و از
روشه ای متنوع تدریس مانند تدریس به روش کارگاهی ،خالق ،مشارکتی ،بارش مغزی
(ذهنانگیزی) و بدیعهپردازی استفاده میشود در ارزشیابی و امتحانات تنها به سنجش
معلومات و سطح فهم حافظهای فراگیران پرداخته نمیشود ،بلکه عالوه بر آن ،سطوح
مختلف فهم آنها ،قدرت تحلیل ،مهارتهای عملی و حتی روحیات آنها و ..مورد ارزیابی
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قرار میگیرد (هاللیان .)5930 ،پائوال ،)0220(5بیان میکند یادگیری مبتنی بر پژوهش یک
فرایند چرخشی دارد :یادگیرندگان سؤاالت را میپرسند ،این پرسشها منجر به طلب
کردن پاسخ به این سؤالها (یا راه حلی برای مشکل) و در نتیجه آغاز اکتشاف و ایجاد
فرضیه میشود » این فرضیات منجر به آزمایش این فرضیهها برای پیدا کردن پاسخ و راه
حل برای این سؤال و  /یا مشکل میشود» این آزمایشات و بررسیها منجر به ایجاد و یا
ساخت دانش جدید بر اساس یافتههای تحقیق میشود» یادگیرندها در مورد این دانش
جدید بدست آمده بحث میکنند که این به نوبه خود منجر به پرسشها و بررسیهای بیشتر
است.

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

با توجه به نظر ویلر و بل )0250( ،0پژوهش دارای مجموعۀ مختلفی از پنج فرایند
تخصصی مرتبط با شناسایی یک مسئله شامل :شناسایی مشکل ،جمعآوری دادهها ،تفسیر
دادهها ،ارائه نتایج و تأیید نتایج است .در این فرایند نقش معلم تسهیل فرایند حل مسئله

1. Paula
2. Wheeler and Bell
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است (واسکونسلوس .)0250 ،5برای مثال نظارت بر بحث ،مداخله کردن در زمان مناسب،
پرسیدن سؤاالت برای بررسی دقیق ،ارتباط و عمق اطالعات و تجزیه و تحلیل ،طرح
موضوعات جدید برای رسیدگی و پرورش مشارکت دانشآموزان (آلن 0و همکاران،
 .)0255معلمان اجازه ندارند پاسخها را به دانشآموزان بگویند آنها ارتباط بین فهم قبلی و
مفاهیم و ایدههای جدید به جای پیروی از طرحهای تجویزی یا برنامه درسی سنتی را
تسهیل میکنند (پائوال ،ماگی و فالسنر )0250 ،9کارپینتی و گیلیبتی ،)0259( 4اظهار
میدارند دانشآموزان در رویکرد مبتنی بر پژوهش در گروه با سؤاالت مطرح شدۀ خود
کار میکنند ،مشاهده میکنند ،آزمایش انجام میدهند ،داده جمعآوری و سعی میکنند
دادهها را تفسیر کنند ،فرضیه تدوین میکنند و بر اساس دادهها نتیجهگیری میکنند .و در
طول درسهای مبتنی بر پژوهش معلمان باید به عنوان محقق همکار رفتار کنند و یک
محیط مساعد برای پژوهش را فراهم آورند .لی 1و همکاران ( ،)0224اجزاء تشکیلدهنده
رویکرد پژوهشمحور را که همگان بر آن توافق دارند را این چنین بیان میکنند ،الف)
یادگیری بوسیلۀ پ ژوهش تحریک شده .به عبارت دیگر سؤاالت یا مشکالت به فعالیت
واداشته می شود .ب) یادگیری متکی بر یک فرایند جستجوی دانش و فهم جدید است .ج)
یک رویکرد یادگیریمحور به تدریس است که نقش معلم به عنوان تسهیلگراست .د)
حرکت به سمت یادگیری خودراهبر با افزایش مسئولیت به دانشآموزان برای
یادگیریشان و توسعۀ مهارتهای خودارزیابی است .ه) یک دیدگاه فعال به یادگیری
است.
ضرورتهای رویکرد پژوه محوری در آموزش و پرورش با تأکید بر شرایط و موقعیت
هزاره سوم .برای رویارویی با پدیدههای بزرگی چون انفجار اطالعات و گسترش
روزافزون فناوری ،دانشآموزان باید برای زندگی در چنین جامعهای آماده شوند
1. Vasconcelos
2. Allen
3. Magee & Flessner
4. Carpineti&Giliberti
5. Lee
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(استرانگ 5و همکاران .)0224 ،در واقع برای درک جهان امروز و آماده شدن برای
چالشهای قرن بیست و یک ضروری است که همۀ دانشآموزان دانش و مهارت کافی
داشته باشند (اورولینوا و کوتاالکو .)0255 ،آنچه نیاز اساسی دانشپژوهان را تشکیل
میدهد ،قابلیتهای ایفای نقش در این عصر و مهارتهای آموزشی ،فردی ،اجتماعی،
مفهومآفرینی و تفکر انتقادی است که روشهای آموزشی مبتنی بر پژوهش در این زمینه
راهگشا میباشد(امامی .)5932،به عبارتی امروزه ،یکی از نظریات بسیار مهم و مطرح ،در
حوزه تعلیم و تربیت ،نظریهای است که بر بعد تفکر و تعقل ،به جای حفظ و انباشت دادهها
تأکید دارد .بر همین اساس ،برخی از چهرههای شاخص تعلیم و تربیت معاصر ،بر این
باورند که نظامهای آموزشی ،به جای آنکه آموزشمحور باشند ،باید به سوی
پژوهشمحوری حرکت کنند .با عنایت به جایگاه و نقش آموزش و پرورش در رشد و
بالندگی جامعه و مشکالت نظام آموزشی فعلی ،موظف به تغییر نظام آموزشی کنونی
هستیم ،چرا که نظام آموزشی باید منجر به ظهور استعدادهای درونی دانشآموزان و رشد
آنها شود که این امر مستلزم آن است که آموزش با رویکرد پژوهشی و پژوهشمحور
همراه باشد (صادقی و احمدی .)5930 ،ترنا 0و همکاران ( ،)0250اظهار میدارند :تعداد
دانشآموزان عالقهمند به تحصیل علم و فنآوری در سراسر جهان کاهش یافته است .نتایج
تحقیقات نشان داده است که یکی از عوامل منفی اصلی ،روشهای منسوخ شده نادرست
تدریس علم در مدارس است .همچنین تغییرات قابل توجهی در سبک یادگیری
دانشآموزان ،وجود دارد که نیاز به نوآوری در روشهای یادگیری دارد .آن برای
آمادهسازی جوانان برای یادگیری مادامالعمر ضروری است .پژوهشهای مدلل ،استفاده از
یادگیری مبتنی بر پژوهش را در مدارس حمایت میکنند (برودر و پرسکوت.)0259 ،9
یادگیری مبتنی بر پژوهش به عنوان یک روش آموزشی مناسب در تحریک دانشآموزان
تا حد زیادی موفق بوده است .در زمینههای آموزشی ،یادگیری مبتنی بر پژوهش به عنوان
1. Strong
2. Trna
3. Bruder and Prescott
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ابزار قدرتمند برای یادگیری دربارۀ یک موضوع شناخته شده است و مهمتر برای
"یادگیری چگونه یادگیری" کمک میکند به مردم مهارتهای یادگیری مستقل خودشان
را گسترش دهند (هپوردس و والتن .)0223 ،5دیدگاه پژوهشمحوری یادگیرندگان را به
کشف هدفها ،موقعیتها ،رویدادها در محیط زندگیشان و جمعآوری دادهها و ضبط
اطالعات و نتیجهگیری درست تشویق میکند (دپارتمان آموزشی .)0220 ،علم را لذت
بخشتر میسازد معلمان درک مثبتی به رویکرد پژوهشمحور دارند (رامناریان)0259 ،0
تجربیات یادگیری پژوهشمحور عالیق را در علم تحریک میکند (گیبسون و چس،9
 )0220فهم مفاهیم را بهبود میبخشد (گات و داگن )0220 ،4باعث درک بهتر ماهیت علم
میشود (هوبر و مور ،)0225 ،1مشارکت بین یادگیرندگان را آسان میکند (هافستین و
لونتا )0229 ،0و کمک به توسعه مهارتهای تجربی میکند (درایتون و فالک.)0225،2
تأثیر مثبت بر روی یادگیری محتوی و حفظ و نگهداری آن در دانشآموزان دارد در
یادگیری پژوهشمحور دانشآموزان فعاالنه در باالبردن فرایند بررسی یادگیری مفاهیم
علمیشان تفکر و مشارکت میکنند (ماینر )0252، 8همچنین آنها را در تفکر علمی و در
فهم ارتباط بین شواهد و تئوری درگیر میکند (بایرز و فیتزگرالد .)0220 ،3استقالل
یادگیرنده یک قاعده کلی است که دیدگاه پژوهشمحور به یادگیرنده و تدریس دارد
(آندرسون .)0222 ،52یادگیری مبتنی بر پژوهش باعث ترفیع تفکر انتقادی و توسعه
مهارتهای خودرهبری میشود (موریس و ترن بول .)0224 ،55اورولینو و کاتاالکوا
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( )0255در مطالعات خود اثرات استفاده از رویکرد پژوهشمحوری را ارتقاء توانایی
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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پیشرفت مطابق با اصول پژوهش ،اشاره به اشتباهات دانشآموزان و یادگیری از آنها،
دریافت اطالعات اولیه در مورد مفاهیم علم ،ادغام دانش جدید به دانش شناخته شده قبلی،
ترکیب جنبههای مختلف پدیدههای مورد مطالعه با رویکرد میانرشتهای ،بهبود شکلگیری
افکار ،استدالل فرد و بحثها ،بهبود مهارتهای زبان ،بهبود تفکر انتقادی ،تقویت عالقه
دانشآموزان (دختران و پسران) به علم ،حمایت استقالل دانشآموزان در یادگیری ،بهبود
اصطالحات ،بهبود کار با فناوری اطالعات و ارتباطات ،یادگیری برای آینده ،تحریک
عالقه و انگیزه در آموزش علوم ،پیدا کردن راههای مختلف برای حل یک مشکل ،استفاده
از دانش قبلی در حل مسائل جدید در وضعیت چالشانگیز ،اتصال یادگیری با تجربه
روزمره دانشآموز ،تحریک کار گروهی ،بهبود توانایی دانشآموز به ارائه نتایج دانستهاند.
تبیین و واکاوی مؤلفههای پژوهشمحوری .توسعه مهارتهای پژوهشی دانشآموزان یکی
از اهداف مهم و اساسی رویکرد مبتنی بر پژوهش است و فرایند یادگیری را به سوی
آموزش مادامالعمر هدایت میکند .دانشآموزان در نتیجه آموزش با این رویکرد ،توانایی
الزم برای رشد فکری و بلوغ پیدا کرده و تفکر انتقادی در آنها پرورش پیدا می کند.
تزریق رویکرد پژوهشمحوری به بدنه آموزش و پرورش طی دورههای مختلف دغدغه
دانشمندان بوده و هست و هر یک مؤلفه هایی را برای آن تعریف و تدوین کردند و به
توصیف اجزای تشکیل دهنده آن پرداختند که در زیر به خالصهای از این مؤلفهها اشاره
میشود
جدول  .1تحلیل محتوی متون مرتبط با مؤلفههای پژوهشمحوری
جمالت استخراج شده

مفاهیم
استخراج شده

شناخت مشکالت برنامه درسی در حین فرایند پژوهشمحوری میتوانند به مدیریت بهتر
یادگیری کمک کند که در این فرایند در توسعه و ارتقای برنامه درسی مبتنی بر پژوهش
اجزای اصلی برنامه نمایان می شوند که شامل :روش آموزش پایه ،هدف آموزش ،چهارچوب
بسته آموزشی ،معیار و دستورالعمل آموزشی ،فعالیتهای آموزشی و کتابشناسی میشود.

پویایی
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استخراج شده

مجموعه این فرایندها باعث پویایی و دینامیکی شدن برنامه درسی خواهد شد (تنکاسامیت و
جانپنگ ،0250 ،کرافورد ،0222،5انی یدی.)0224 ،0
ساختن یک پایه کلیدی است که قاب مواد درسی مبتنی بر پژوهش را تشکیل میدهد .که
برای تأکید به دادن فرصت به دانش آموزان برای توسعه درک مفهومی از علم است.در این
فرایند دانش قبلی یادگیرنده از عوامل مهم و تعیین کننده برای آنچه در یک وضعیت به دست
میدهد میباشد و رابطه بین دانش قبلی معلم و دانش قبلی دانشآموزان و همچنین اهمیت

ساخت دانش

ساخت دانش مهم و ضروری است .در برنامه درسی پژوهش نقش معلم به حداقل میرسد
(تایلور و همکاران ،0251 ،ویجینز ،0221 ،9توماس 4و همکاران ،5333 ،پرکینز.)0223 ،1
برنامههای درسی نیاز دارند که به دانش آموزان یاد بدهند که مطلق دانستن دانش و نگرش
خاص به آن یعنی از دست دادن نقش دانشآموزان در تبادل و مقایسه نظرات و دیدگاهها در
یک حوزه علمی و مطالعاتی .در فرایند تکاملی دانش ،سه سطح دخیل هستند که عبارتند از:
تکیه بر منابع (مطالعه و منابع دانش به صورت اطمینان بخش ،تکیه بر بزرگان علم (اساتید،
صاحب نطران و  )...به عنوان منبع دانش) ،سطح متوسط (آگاهی از دیدگاههای در حال تحول

تکاملی بودن

و عدم قطعیت آنها ،ارتقای آگاهی و شناخت هویت خود و محدودیتها) و در سطح فردی
(آگاهی از دانش ،ارتقای باور درونی و ظرفیت خود در کسب دانش) (هیلی 0و
همکاران ،0254انجمن ملی پژوهش ،0222 ،2المون 8و همکاران.)5330 ،
مشخصه اصلی رویکرد پژوهشمحور ،آزمون کردن و آزمونپذیر بودن مطالب علمی است .و
دانشآموز صرفاً هر مطلبی به صورت منفعل دریافت نمی کند بلکه ابتدا برای دریافت و
درونی کردن یک دیدگاه یا نظریه یک فرایند و پروسه آزمایش کردن و تحقیقاتی را

آزمونپذیر

میگذارند تا بتواند آن مطلب را درونی کند .لذا آزمونپذیری یکی از ویژگیها و مؤلفههای

بودن

بارز رویکرد پژوهشمحور است که با طی مراحل آزمون و پژوهش محقق میشود
(سوپرفاین 3و همکاران ،0252 ،آکادمی خان ،0259 ،52فریزن و الک .)0252 ، 5
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

استخراج شده

در این رویکرد ،هدف این است که برای ارائه فرصت برای دانشآموزان به داشتن تمرین و
فعالیت در یک رشته است .کارشناسان توصیه میکنند با استفاده از این رویکرد روش ساخت
و استفاده از دانش را یاد بگیرند و به درک عمیقی برسند و نظم و انضباط خاصی برای به
دست آوردن نتیجه مشخص به دست آورند (گاوین 0و همکاران ،0222 ،فوسنوت،0221 ،9

تمرین و
فعالیتمحوری

فنشام.)5330 ،4
هدف کمک به دانشآموزان برای دستیابی به پیشرفت از طریق تشریک مساعی تک تک
دانشآموزان در جهت رسیدن به پاسخ مسئله میباشد .در چنین محیطی دانشآموزان برای
دستیابی به پاسخ می توانند از مراحل پژوهشی عبور کنند و با یک شیوه منطقی و مستدل پا به
این عرصه بگذارند (تئودورسکو ،0228 ،1فوسنوت ،0221 ،فالک 0و همکاران،0259 ،

تعاون و
همکاری

دویله.)5332،2
تجربه انجام پروژه تحقیقاتی برای دانشآموزان از طرح سؤال گرفته تا قرار گرفتن در معرض
تحقیقاتی و غوطهور شدن در یک تحقیق میتواند بصورت یکپارچه و با انسجام انجام بگیرد.
در این رویکرد تک تک مراحل پژوهش به صورت اجزای یک پازل عمل میکنند و وقتی

یکپارچگی

کامل میشود که پاسخ مسئله نمایان گردد (موالن و همکاران ،0254 ،دای 8و همکاران،
 ،0228دارلینگ 3و همکاران.)0250 ،
پژوهش در وهله اول در واقع طرح سؤ ال است که به طور طبیعی بخش مهمی از فرایند
پژوهش را به خود اختصاص می دهد .علوم ماهیتاً تالشی مبتنی بر پرسشگری است .در آغاز
تدریس این پرسشگری با همکاری معلم انجام میشود اما با پیشرفت دانشآموز در این
مهارت ،خود به پرسشگری میپردازد .بسیاری از صاحبنظران بر لزوم پرسشگری تأکید

پرسشگری

کردهاند و اذعان دارند که پژوهش وابسته به طرح سؤاالت معتبر تولید از تجارب
دانشآموزان است (گوسن ،0220 ،52بل ،0220 ،فلیک.)0224 ،55

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

استخراج شده

برای اینکه یادگیری پژوهشمحور دانش آموزان را در معرض یک نوع یادگیری به موازات
کار دانشمندان قرار میدهند باعث میشود که تا دانشآموزان درک عمیقتر از علم کسب
میکنند و نتیجه این درک عمیق منجر به تفکر انتقادی در دانشآموزان میشود و یک زمینه
مثمر ثمر برای تفاهم منطقی فراهم میکند (دانیل و همکاران ،0250 ،هدگیس،5335 ،5
هیوت .)5333 ،0اندیشمندان تفکر انتقادی اذعان دارند که رویکرد پژوهشمحوری مناطق
خاصی از مغز را فعال میکند و توانایی تفکر دانشآموزان را باال میبرد و تفکر ورزیدن به

تفکر انتقادی

یک عادت ذهنی در زمینه موضوعات علمی تبدیل میشود .این در حالی است که معلمان با
استفاده از روشهای آموزش مهارتهای تفکر ،زمینه شکوفایی این بعد از توانایی
دانشآموزان را فراهم میآورند .البته مهارتهای معلمی هم در این امر دخیل است (بُرنز و
آیلوینز.)0223 ،9
رویکرد پژوهشمحوری با یک مسئله آغاز میشود ،مسئله بعد از گردآوری دادهها به فرضیه
تبدیل میشود ،فرضیه با استفاده از تجزیه و تحلیل دادهها پاسخ داده میشود .تمامی این فرایند
حول مسئله به صورت فرایندی اتفاق میافتد تا پاسخ داده شود پس روح پژوهشمحوری در

مسئلهمداری

داشتن مسئله یا مسئلهمداری است (هاوگینز ،0228 ،4ویلیامز1و همکاران ،5338 ،پئا،0224 ،0
کورلیس.)0220 ،2
مطالبی که دانشآموزان برای یادگیری از روش یادگیری مبتنی بر پژوهش کسب میکنند
منجر به یک برانگیختگی درونی در آنها برای ادامه کار و کشف حقیقت میشود این
خودانگیختگی به صورت مستمر ادامه می یابد تا بصورت منطقی و با اصول به سوی یافتن

خودانگیختگی

پاسخ مسئله بروند و نتیجه این امور باعث خودتنطیمی در یادگیری دانشآموزان میشود
(گو.)0250 ،8
در این رویکرد ،روند جمع آوری و بحث در مورد اطالعات از منابع مختلف و متنوع به
منظور توسعه درک عمیقتر دانشآموزان ،یک قوه ارزیابی دادهها و اطالعات را به آنها

ارزیابی

میدهد و میتوانند دانش خود را عملی سازند (هوبا و فرد.)0222 ،3
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

استخراج شده

دراین مدل جامع از آموزش ،معلم در فرایند یادگیری و ساخت دانش مشارکت فعال دارد و
مانند یک پژوهشگر در کنار دانشآموزان به کار خود ادامه میدهد این درصورتی است که

معلم پژوهنده

در مدلهای سنتی و رویکردهای منفعل ،معلم یک انتقالدهنده و راهبر است (وارنادو،5
.)0255
رویکرد معمول در پژوهشمحوری است که دانشآموزان با مجموعهای از دادهها که عناصر
تشکیلدهندۀ یک معما یا راه حل هست مواجه میشوند و به بررسی دادهها و تدوین فرضیات
اقدام میکنند .در این روش دانشآموزان مجموعهای از تجربههای خود را در یک قالب یا

اکتشاف

طرح پیاده میکنند که در نهایت منتج به کشف میشود و نتیجه این کار ،تقویت تفکر انتقادی
میشود (اسلر.)5335 ،
این رویکرد همچنین فرصتهایی را برای درگیر شدن دانشآموزان در انواع مختلف
موقعیتها فراهم میکند .این روند باعث میشود دانشآموزان در بیرون از مدرسه هم فرصت
تفکر و درگیر شدن داشته باشند و دریچهای به جهان بیرون برای آنها آفریده میشود و از

فرصتآفرینی

این طریق فعالیتهای آنها باعث توسعه ساخت شناختی و مهارتها میشود (بیلمن.)0228 ،0
خودرهبری نتیجۀ مهم تحصیل است (دیور )0221 ،9که بر توانایی خودارزیابی یادگیری مورد
نیاز دانشآموزان برای هدایت فعالیتهای خود در پژوهش و تفکر در مورد آنچه که
میخواهند بدانند ،متمرکز است (بلوم برگ .)0222 ،4نولز ( ،)5321بیان میدارد یادگیری
خودراهبر فرایندی است که در آن ،افراد برای شناسایی نیازهای یادگیری خود ،تعیین اهداف

خودرهبری

یادگیری ،شناسایی منابع و مطالب مورد نیاز برای یادگیری ،انتخاب و اجرای راهبردهای
مناسب یادگیری و ارزیابی برآیندهای یادگیری خود با یا بدون کمک دیگران وارد عمل شده
و ابتکار عمل را در دست میگیرند.
یادگیــری خودتنظیم بدین معنی اســت کــه دانشآمــوز مهارتهایی برای طراحی ،کنترل و
هدایت فرایند یادگیری خود کســب می کند و برای یادگیری تمایل دارد و قادر است کل
فرایند یادگیری خود را ارزیابی کند و در مورد آن بیندیشد (بری .)5333 ،اسکانک

1

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

یادگیری
خودتنظیمی

دارد .برای انجام این کار ما باید اهداف را تعیین کنیم و راهبردهایی که به ما در موفقیت
اهداف کمک میکند ،را انتخاب کنیم
1. Varnado
2. Billman
3. Deur
4. Blumberg
5. Schunk
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توانــایی یادگیرنــده بــرای تجزیــه و تحلیــل ،تعمــق و درک شــناختهــا و فراینــدهای
یــادگیریش مــیباشــد .یادگیرنــدگانی کــه بــه شناسایی راهبردهای یـادگیری مناسـب در
بافـت صـحیح میپردازند از فراشناخت استفاده مـیکننـد .آنـان از نقـاط قوت و ضعف

توانایی

شناختهایشـان آگـاهی دارنـد و قـادر بـه تنظیم و اصالح آنها خواهند بود (نگو و کنگ،5

فراشناختی

 )0225یادگیری مبتنی بر پژوهش با بهبود خودتنظیمی دانشآموزان ارتباط دارد که به توانایی
فراشناخت پیوند مییابد (اسکراو.)0220 ،0
تعامل با دانشآموزان برای آنها بسیار مهم است .معلم از طریق درس روزانه خود،
پرسشهایی را برای دانشآموزان طرح میکند که دانشآموزان برای پاسخ به آنها نیاز دارد
که به کاوش بپردازد و تعاملش را با محیط بیشتر کند .کاوشگری با توانایی هدایت
دانشآموزان به گسترش پاسخ های خود ،آنها را با تکنیکهای مختلف بررسی و پژوهش

کاوشگری

آشنا میکند تا دانشآموزان بتوانند پاسخهای درست را بیابند .بنابراین یکی از مؤلفههای
یادگیری پژوهشمحوری ارتقاء توانایی کاوشگری دانشآموزان است (کلی.)0252 ،9

راهکارهای تربیتی برخواسته از رویکرد پژوهشمحوری و کاربست آن در آموزش و
پرورش .امروزه پرسش مهمّی ،ذهن دست اندرکاران تعلیم و تربیت را مشغول کرده است:
«چرا عملکرد نظامهای تعلیم و تربیت موجود ،متناسب با اهداف و مطلوبیتهای مورد
انتظار آنها نیست؟» در مدرسه ،دانشگاه و مراکز آموزشی دیگر ،بیشتر بر آموزش و انتقال
فراوردههاى علمى تأکید مىشود .آموزگاران ،دبیران و استادان ،اطّالعات علمى را به
دانشآموزان منتقل مىکنند .دانشآموزان هم ،آنچه را به ذهن سپردهاند به طور شفاهى یا
کتبى ،هنگام امتحان ،باز پس مىدهند ،نمرهاى مىگیرند و به رتبهای باالتر ارتقا مىیابند.
ولی پس از مدتى ،فراموش مىکنند .مثالً تالشها و اقدامات زیادی در آموزش پرورش
میشود ،امّا بسیاری از فارغالتحصیالن آن ،پس از قبول شدن و گرفتن نمره  58و  53در
دروس موقعیّت و رفتار اجتماعی سالم و قابل انتظاری ندارند .تأکید افراطی بر نگاه
آموزشی حافظهمداری و انتقال دانش ،آموزش و انباشت مطالب در ذهن دانشآموزان ،در
1. Ngeow & Kong
2. Schraw
3. kelly
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بسیاری از نهادهای آموزشی ،دیده میشود .گفتن ،شنیدن و حفظ کردن ،ارکان
فعالیتهای یاددهی -یادگیری را تشکیل میدهد .مطالب  ،یکطرفه از سوی معلّم به
دانشآموزان ارائه می شود ،غافل از اینکه این شیوه ،خود ،مانع یادگیری و خالقیت است و
خالف فطرت فراگیران در فرایند یاددهی-یادگیری است؛ چراکه آنان دوست دارند،
عالوه بر شنیدن ،مشاهده ،لمس ،سؤال و جستوجو کنند و تفکّر ،کاوشگری ،آزمایش و
پژوهش داشته باشند و به نوعی تفسیر و قضاوت کنند؛ بهعبارت دیگر :باید در فرایند
تدریس ،فرصتی ایجاد شود تا فراگیران ،نحوه یادگیری را تمرین کنند و روش یادگیری را
یاد بگیرند .بنابراین یادگیری نحوه یادگیری یکی از مظاهر رویکرد پژوهشمحوری است.
(هاللیان)5930 ،
مشکل دیگر بسیاری از نهادهای تعلیم و تربیت موجود ،گسست عرصه علم از میدان
عمل است و ساخت دانش ،از پهنه کاربرد است .آموزشهای رایج ،به گونهای نیست که
خروجی های نظام آموزشی ،نیروهایی آشنا با عرصه فعالیت تخصصی خود یا
پژوهشگرانی بالفعل باشند ،برای مثال هر سال ،تعداد زیادی در دانشگاهها پذیرفته
میشوند ،ولی نیاز آموزشی نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و  ...را برآورده
نمیکنند .علل اصلی این امر ،دور بودن عرصه آموزش ،از رویکرد کاربردی است که
یکی از ویژگیهای آموزش پژوهشمحور است( .جانسون)0255 ،5
نظام آموزشی مانند هر نظام دیگری نیاز به بسط و گسترش و پویایی دارد و زمانی
میتوان آموزش را پویاتر نمود که ذهن فراگیران با پرسشگری تربیت شود .پرسش
کردن ،ذهن فراگیر را از سکون و رکود نجات میدهد و اگر آموزش صرفاً انتقال دانش
بود ،فرایند آموزش نیز در همان سطح ابتدایی باقی میماند .بنابراین هر چه نظام آموزشی به
پرسشگری که یکی از مظاهر رویکرد پژوهشمحوری میباشد مجهز باشد ،آموزش نیز
به لحاظ محتوا و هم به لحاظ روش ،از پویایی ،تحرک و پیشرفت بیشتری برخوردار است،
وگرنه دچار پسرفت خواهد شد( .گو و وانگ)0220 ،0
1. Johnson
2. Gu &Wang

 / 50فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامه درسی ،سال دوم ،شمارة  ،5زمستان 9555

نظام تعلیم و تربیتی میتواند خالق و فعال باشد که تولید اندیشه و علم کند .یکی از
اساسی ترین تمهیداتی که برای تحقق نظام خالق الزم و ضروری است ،توجه به نقش
پژوهش در فرایند آموزش است که عامل تحرک نظام تعلیم و تربیت است .اگر یادگیرنده
در دوران تحصیل خود به صورت هدفمند با منابع و روشهای تحقیقی آشنا شود و بتواند
مطالب نو بیافریند ،در پایان دوره آموزشی فردی کارآمد و خالق بار میآید که در هر
محیطی به صورت مادامالعمر میتواند به تولید اندیشه و دانش بپردازد .پس یکی دیگر از
راهکارهای تربیتی رویکرد پژوهش محوری ،تولید علم به جای انباشت آن برای پرورش
فراگیرانی خالق( .کووچین و زوان)0254 ،5
نظام آموزشی در این رویکرد ،عالوه بر انتقال بینشها و نگرشها ،روحیات و عواطف،
و مهارتهای مورد نیاز برای انجام دادن امور پژوهشی به فراگیران ،آنها را باید با
واقعیتهای جامعه آشنا نماید .این نظام آموزشی ،عینیّتگرا و نیازمحور است و نسبت به
حلّ مسائل پژوهشی جامعه ،حسّاس میباشد .این رویکرد ،باعث میشود که حتّی اگر
فراگیران ،نتوانند در دوران تحصیل بهصورت بالفعل ،بسیاری از این مشکالت را حلّ
نمایند ،ولی همراه با دردها ،نیازها و مسائل علمی عینی جامعه خود ،رشد علمی نمایند.
بنابراین واقعیتگرایی یا به عبارتی دیگر ،عینیتگرایی نسبت به واقعیت جامعه یکی از
راهکارهای اساسی و مهم رویکرد پژوهشمحوری میباشد( .استیگلر و هیبرت)5333 ،0
در این رویکرد ،به همه مسائل باید نگاه پژوهشی داشت .در این نوع نگاه ،فراگیران قبل
از پذیرش هر گفته یا اظهارنظری ،به تجزیه و تحلیل روابط بین پدیدهها بپردازند و به
بهترین راه حل ها بیاندیشند .به تجربیات گذشته گذری داشته باشند و از آنها برای بهبود
وضع موجود استفاده کنند و راه حلهایی را متناسب با ویژگیهای زمان حاضر و آینده
اتخاذ کنند( .وانگ 9و دیگران)0254 ،

1. Koechlin & Zwaan
2. Stigler & Hiebert
3. vang
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در این رویکرد ،مجریان نظام آموزشی ،پژوهشگرانی بالفعل هستند که با پارهای مسائل
و نیازها و سؤالهای علمی ،وارد عرصه آموزش میشوند و ضمن اجرای فرایند آموزش،
به دنبال دستیابی به پاسخ به پرسشهای خود نیز میباشند و یا دنبال حل مسائلی در فرایند
اجرای آموزش خود هستند لذا در این رویکرد ،مجریان (معلمان) همه باید پژوهشگر بار
بیایند (استیگلر و هیبرت )5333 ،و اینکه محتوا و روشهای تدریس هم در فرایند پژوهش
به دست بیاید .از این رو سیاستها ،خطمشی و راهبردها و روشها ،متون درسی و محتوای
آموزشی و  ...باید ابتدا در فرایندی پژوهشی به اثبات و تصویب برسد سپس در نظام
آموزشی وارد عرصه اجرا گردند.

نتیجهگیری
زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی ،تحقیق و نـوآوری
است .به دلیل تغییـر و تحـول سـریع در عرصـۀ اطالعـات ،دانایی بشر ،شتابگرفتن جریان
تولید دانش و همچنـین جریـان منسـوخ شـدن دانـش کنونی ،برنامه درسی باید بیش از
گذشته ،هدف "چگـونگی یـادگرفتن و یـادگیری مـادامالعمر" را در کانون توجه قرار
دهد  .ازجمله رویکردهای نوینی که در این نوشتار برای رسیدن به این هدف مطرح شده
است ،رویکرد پژوهشمحوری میباشد .این رویکرد ،نگاه متفاوتی به عمل یادگیری دارد
و در وصف ویژگیهای آن بیان شد که یادگیری با یک تلنگر ذهنی و چالشبرانگیز اتفاق
میافتد ،دانشآموز در جستجوی فهم جدید مفاهیم است و به انباشت اطالعات
نمیپردازد ،دانش آموز برعکس روش سنتی که منفعل بود بسیار فعال است و معلم در
فرایند یادگیری و آموزش به عنوان امرکننده و ناظر نمیباشد بلکه تسهیلگر است و قبل از
اینکه به ارزیابی دانشآموز بپردازد او را مستقل بار میآورد و مهارت خودارزیابی را در او
پرورش میدهد .ضرورت این رویکرد در هزارۀ سوم این است که اگر دانشآموز بتواند به
نحو احسن انواع مهارتهای زندگی و فردی را یاد بگیرد و پذیرنده منفعل نباشد .چرا که
زمان کنونی با حجم عظمی از اطالعات و محتوا روبرو میشود که جز در سایۀ پرورش
مهارت پژوهشی و انتقادی نمیتواند عکسالعمل مناسب و شایسته نشان بدهد .رویکرد

 / 56فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامه درسی ،سال دوم ،شمارة  ،5زمستان 9555

پژوهشمحوری با طی فرایندی منظم و منطقی ،یادگیری را برای دانشآموزان لذتبخش
میکند بطوریکه با شوق و اشتیاق میتوانند ساعتها به یادگیری بپردازند بدون اینکه
کوچکترین خللی در فرایند آن یادگیری رخ دهد .در نتیجه با ادامه این رویکرد در
آموزش ،به شکلگیری افکار و استدالل منطقی در دانشآموزان منجر میشود .وقتی این
روش و چهارچوب در آموزش تزریق شود ،ویژگیهایی از آن سیستم آموزشی ساطر
میگردد .دیگر این آموزش رنگ و بوی ایستایی و غیرمنعطف ندارد و پویاست،
دانشآموزان به ساخت دانش به صورت مستقل مشغولند ،دانششان به صورت تدریجی و
با نظم منطقی ساخته میشود ،موضوعات را بدون تفکر و پژوهش نمیپذیرند و آن را
آزمون میکنند ،فعالیت آنها دو چندان میشود ،همکاری و تشریک مساعی نیرو محرکه
فعالیتهای آموزشی آنها میشود و از فردگرایی پرهیز میکنند ،دریافت و درک
مفهومیشان یکپارچه و منسجم است و نقطه مبهمی در یادگیریشان وجود ندارد ،روحیه
پرسشگری دارند و معلم را به عنوان حاکم و گوینده مطلق خبر قبول ندارند بلکه به چشم
همیار به او نگاه میکنند ،هر محتوایی که از سوی معلم اعالم میگردد با نقد و بررسی
تمامی جوانب آن ،از طرف دانشآموز مورد پذیرش واقع میشود ،نیروی محرکه آنها
برای یادگیری پاداش و انگیزه بیرونی دانشآموزان نیست بلکه خودجوش و خودانگیخته
هستند ،ارزیابی و بازخورد در این روش صرفاً از جانب خود دانشآموز انجام میگردد،
معلم تسهیلگر و پژوهندۀ ماهری است ،دانشآموزان صرفاً به دریافت اطالعات
نمیپردازند بلکه خود به کشف اقدام میکنند ،فرصت داده شده به آنها را غنیمت
میشمارند و در جهت یادگیری بیشتر از آن استفاده میکنند ،اغلب وابسته به معلم نیستند و
هدایت فعالیتهای پژوهشی و کشف راه حل به دست خودشان انجام میشود ،دائم در
حال کاوش راه حل و ترسیم موقعیتها برای حل مسائل روزمره و آموزشی هستند .به
صورت کلی اگر سیستم آموزشی بتواند این ویژگیها را در آموزش و دانشآموزان
تقویت و بهبود ببخشد آن وقت هست که تمامی این ویژگیها به راهکارهای تربیتی
کاربردی برای اجرای بهتر در آموزش و پرورش تبدیل میشوند.
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