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The effect of researchbased teaching methods for the
student' participation in teaching-learning process.
چكیده

پرورش دانشجویان دارای توانمندی های شناختی و گرایش های عاطفی برای پژوهش و نوآوری ،آرمان همه ی نظام
های آموزشی دنیاست .در کشور ما نیز ایجاد تحول و جنبش در این زمینه یک ضرورت و عزم ملی تلقی شده است
واژگان کلیدی :پژوهش محور ،تدریس ،مشارکت دانشجویان ،یاددهی – یادگیری.
مقدمه

شیوه ها و روش های یاددهی-یادگیری به شکل قابل توجهی نسبت به دو دهه ی گذشته تغییر کرده است .منابع
اطالعاتی ،راه های انتقال و تبادل اطالعات و چگونگی شکل گیری اطالعات ما نیز متناسب با این تغییرات ،دگرگون
شده است (دیویدسون 1و همکاران ،2009 ،ص  .)8امروزه و در در عصر انفجار دانش و اطالعات و رشد فزاینده یافته
های علمی ،نظام تعلیم و تربیت نه قادر است تمامی دانش و اطالعات موجود را به مخاطبان خود عرضه کند و نه در
صورت برخورداری از چنین توانایی می تواند آنان را از دست زدن به کشف مجهول و یافتن اطالعات تازه در بزرگسالی
مستغن ی سازد ،زیرا بسیاری از آموخته های امروز ،در آینده ای نه چندان دور ،دیگر به کار نخواهد آمد .بنابراین تنها
توانایی که با تجهیز دانش آموزان به آن می توان از رشد روزافزون قابلیت های نیروی انسانی در آینده ،اطمینان حاصل
کرد ،ایجاد روحیه پژوهشگری و مهارت های مربوط به آن در ایشان است (صمدی و مهماندوست قمصری ،1390 ،ص
.)81
بررسی اسناد ملی و بینالمللی ،نشان میدهد که کاوشگری علمی و پرورش مهارتهای پژوهشی به منزلهی عنصر
کلیدی برای پرورش سواد علمی همهی یادگیرندگان مطرح است و در کشورهایی مانند آمریکا ،کانادا ،انگلستان ،چین،
استرالیا و زالند نو ،که دارای سند ملی برنامه ی درسی هستند ،استانداردهایی در این زمینه به چشم می خورد
(اسفیجانی و همکاران ،1387 ،ص  .)133ریشه های فلسفی – روان شناختی رویکرد پژوهش محوری را می توان در
نظریه سازنده گرایی 2جستجو کرد (اینستین .)2007 ،3از لحاظ برنامه درسی نیز پشتوانه اصلی برنامه درسی پژوهش
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محور را دیدگاه رشد گرا تشکیل می دهد .هر چند که این نوع برنامه درسی از دیدگاه های موضوعی ،فرآیند شناختی و
انسان گرا نیز بهره هایی برده است .به طور کلی در این دیدگاه ،برنامه درسی به عنوان پدیده ای در خدمت رشد و
توسعه فرآیندهای ذهنی نگریسته می شود و مهم ترین کارکرد مراکز آموزشی عبارت از کمک به فراگیران در یادگیری
چگونه یاد گرفتن و فراهم آوردن فرصت های یادگیری برای آنان به منظور تقویت انواع مهارت ها و توانایی های ذهنی
است (صمدی و مهماندوست قمصری ،1390 ،ص .)84
یادگیری پژوهش محور ،رویکردی از نوع یادگیری فعال است که در آن اکتشافات فراگیران ،تحقیق یا پژوهش در
تجربیات یادگیری ،و تمام منابع آموزش و یادگیری و فعالیت ها به شکلی نامحدود برای حمایت از روند تحقیق طراحی
گشته اند .این شیوه یادگیری ،با ریشه های نظری در سازنده گرایی و مدل های اجتماعی-فرهنگی یادگیری ،حامی
روشهایی است که به صراحت از درگیری فراگیران با فرآیندهای خلق و ایجاد دانش حمایت می کنند (لوی 4و
همکاران ،2008 ،ص  .)11از این رویکرد آموزشی می توان برای فائق آمدن بر فاصله موجود میان حوزه های آموزش و
پژوهش استفاده کرد و با مأنوس کردن دانش آموزان با پژوهش در زندگی و فعالیت های روزمره ،پرورش استعدادهای
خالق آنها در تولید علم و مشارکت در توسعه کشور ممکن خواهد بود (کالهدوزی ،1389 ،ص  .)173در این مقاله
سعی می شود تا در یک روال منطقی و منظم به بررسی مفهوم مدرسه پژوهش محور و الگوی های مرتبط با آن،
اهمیت این الگوها در نظام های آموزشی امروزی ،مقایسه ی آن با شیوه های سنتی آموزش ،مراحل و شیوه های اجرای
این الگو ،و شیوه های بهره گیری از آن ها به منظور مشارکت حداکثری دانش آموزان در فرآیند یاددهی – یادگیری
خود اشاراتی داشته باشیم و این موضوع را از جوانب گوناگون بررسی نماییم.
.
روش تحقیق :این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی– تحلیلی است ،و روش جمع آوری اطالعات در آن به شکل
مطالعات کتابخانه ای و منابع مطالعاتی شامل کتاب ،و مقاالت چاپی و الکترونیکی در دسترس می باشد .در این مطالعه
ب ه بررسی و تبیین شیوه ی آموزشی پژوهش محور ،تفاوت های اساسی آن با شیوه های سنتی آموزش ،اهمیت آن در
نظام های آموزشی امروز ،و نقش و اهمیت این گروه از آموزش ها در ایجاد شرایط الزم برای مشارکت دانشجویان در
فعالیت های یاددهی –یادگیری پرداخته شده است.

یافته ها:

تجزیه و تحلیل ساختار دانش آموزی و فرآیند فعالیت های آموزشی مؤید این واقعیت است که نگاه سنتی به تعلیم و
تربیت دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای نسل جوان در عصر اطالعات باشد .این ناتوانی ،تحول در برنامه های آموزشی
را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است .خواسته یا ناخواسته گرایشی که به سوی یک فرهنگ تازه تربیتی در حال
حرکت است ،دیر یا زود بر ساختار و فضای نظام های آموزشی حاکم خواهد شد.
اما طراحان و مجریان برنامه های درسی باید توجه کنند که تحول صرفاً به معنای اصالح شیوه های جاری تدریس
نیست .بلکه کل عناصر دخیل در فرآیند یاددهی ـ یادگیری باید متحول شود .آنها باید ساختار دانش آموزی ،آموزشی،
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تجربه ها و سبک های یادگیری الگوهای تدریس و شیوه های ارزشیابی نتایج را باتوجه به رویکردها و چالش های جدید
تربیتی بازنگری و نوسازی کنند.
پژوهش ،کاوشگری ،مشارکت و همنوایی باید به عنوان یک هدف اصلی و کارکرد تربیتی در باالترین حد خود قرار گیرد.
فعالیت های آموزشی باید به گونه ای باشد که دانش آموزان هم در فرآیند یاددهی ـ یادگیری آن سهیم بوده و
مشارکت یکپارچه داشته باشند.
نتیجه گیری :در بیان جمع بندی نتایج حاصل از این مطالعه ،می توان گفت استفاده از روشهای آموزشی مبتنی بر
پژوهش و یادگیری تلفیقی تئوری و عمل در محیط های آموزشی دانشگاهی ،یکی از مهم ترین راه های مشارکت فعال
دانشجویان در فرآیند یاددهی یادگیری و سبب ارتقاء توانمندیهای فکری و عملی آنها خواهد بود اسفیجانی ،اعظم؛ زمانی،
بیبی عشرت؛ بختیار نصرآبادی ،حسنعلی .)1387( .مقایسه کتابهای درسی علوم ابتدایی ایران از نظر میزان توجه به مهارتهای
گوناگون در فرآیند پژوهش با آمریکا و انگلستان .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،سال دوم ،شماره .8
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