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چکیده:
از جمله عوامل بسیار مهم در شناخت مشکالت جامعه و یافتن راه حل برای آنها  ،امر پژوهش و تحقیق
است .پژوهش از دو بعد دارای اهمیت است؛ نخست اینکه چاره گشای مشکالت فردی و اجتماعی است و
دیگر اینکه با افزایش دانسته های انسان به او كمك می كند تا با انتقال یافته های خود به دیگران در حل
مشکالت جامعه كمك مضاعف كند .اما نکته مهم این است كه خود پژوهش نیز نیازمند آموزش است چرا
كه پژوهش در حقیقت یك فن است و روش های مختلفی دارد كه یادگیری و به كار بستن آنها جز با
آموزش میسر نیست.

اما متأسفانه هنوز فرهنگ پژوهش در كشور ما نهادینه نشده و باور راستین برای

پژوهش در بخش های گوناگون آموزشی و فرهنگی تقویت نگشته است كه بتوان از آن در جهت توسعه و
پیشرفت كشور استفاده نمود .اعتقاد به اینکه پژوهش می تواند بسیاری از مسائل را حل كند یا آنها را كاهش
دهد در میان مسئوالن چندان قوی نیست و هنوز بسیاری از دست اندر كاران طعم شیرین استفاده از نتایج
تحقیق را نچشیده اند .امر پژوهش باید با قدرت ،قوت ،جدیت و گستردگی بیشتری در نظام آموزشی كشور
( از پیش دبستان تا تحصیالت تکمیلی و آكادمیك وحتی در حوزه های علمیه ) توسعه و دنبال شود تا
دانش آموزان به پژوهش و پژوهش گری عالقه مند شده و آینده تحقیقاتی كشور را به نحو مطلوب محقق
نمایند .تحقق این هدف در شرایط فعلی منوط به نهادینه شدن فرهنگ پژوهشی در بین جوانان ،طالب و
دانشجویان آینده ساز جامعه و به كارگیری دانش های پژوهش – محور و فناوری های نوین توسط آنهاست.
این مقاله ضمن ارائه راهکارهای نو  ،پیشنهاد می كند با تغییر اساسی در ساختار نظام آموزشی و به
كارگیری رویکرد پژوهش – محور در برنامه های درسیدانش آموزان،دانشجویان ،طالب؛ می توانند نقش
تعیین كننده ای در اشاعه تفکر پژوهشی و پژوهشگری داشته و بدین ترتیب نیروی انسانی مورد نیاز آینده
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در پژوهش فوق سعی
………………..
كشورمان را در جهت رشد و توسعه تأمین نماید.اینجانب
نموده ام روحیه و فرهنگ پژوهشگری را در دانش آموزانم نهادینه سازم.
نکات كلیدی  :دانش آموزان – تحقیق و پژوهش – عالقمند كردن

مقدمه
از جمله عوامل بسیار مهم در شناخت مشکالت جامعه و یافتن راه حل برای آنها  ،امر پژوهش و تحقیق است
پژوهش از دو بعد دارای اهمیت است  .نخست اینکه چاره گشای مشکالت فردی و اجتماعی است و دیگر
این كه با افزایش دانسته های انسان به او كمك می كند تا با انتقال یافته های خود به دیگران در حل
مشکالت جامعه كمك مضاعف كند  .اما نکته مهم این است كه خود پژوهش نیز نیازمند آموزش است چرا
كه پژوهش در حقیقت یك فن است و روش های مختلفی دارد كه یادگیری و به كار بستن آنها جز با
آموزش میسر نیست .
در واقع تاكیدی كه در تعریف تحقیق بر روش های منظم شده است ما را به آنجا راهنمایی می كند كه
روش های منظم فقط با آموزش حاصل می شوند نه به صورت تصادفی.اما متاسفانه هنوز فرهنگ پژوهش در
كشور ما نهادینه نشده و باور راستین برای پژوهش در بخش های گوناگون آموزشی و فرهنگی تقویت نشده
است كه بتوان از آن در جهت توسعه و پیشرفت كشور استفاده كرد  .اعتقاد به اینکه پژوهش می تواند
بسیاری از مسائل را حل كند یا آنها را كاهش دهد در میان مسئوالن چندان قوی نیست و هنوز بسیاری از
دست اندر كاران طعم شیرین استفاده از نتایج تحقیق را نچشیده اند .این قضیه در مورد نهادهایی كه رسماً
متولی این امرند و نام تحقیقات را با خود یدک می كشند نیز صادق است .در حال حاضر مقوله پژوهش در
دانشگاه های سراسر كشور به عنوان كار تفریحی و درجه دوم تلقی می شود و برای تربیت پژوهشگر حرفه
ای هیچگاه تدبیری جدی اندیشیده نشده است  .آمار موجود نشان می دهد كه در كشور ما به ازای هر یك
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میلیون نفر شمار محققان كم و از نظر سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی اندک است .در حالیکه در
كشورهای پیشرفته  3111نفر به ازای هر یك میلیون نفر محقق به چشم می خورد و قریب به درصد از
تولید ناخالص ملی برای تحقیقات منظور می شود.شکی نیست كه مهمترین و اساسی ترین ركن نظام
پژوهشی را نیروی انسانی محقق كه از توانایی ها  ،قابلیت ها و مهارت های الزم پژوهشی برخوردار باشند
تشکیل می دهند .آموزش و پرورش به عنوان اولین پایگاه رسمی فرهنگ سازی در این زمینه وظیفه ای
خطیر و بزرگ بر عهده دارد كه همانا تربیت نسلی جستجوگر  ،اندیشمند  ،دانا و توانا است  .شواهد نشان
می دهد این نهاد در این زمینه چندان كامیاب نبوده است .امر پروهش باید با قدرت  ،قوت  ،جدیت و
گستردگی بیشتری در نظام آموزشی كشور ( از پیش دبستان تا تحصیالت تکمیلی و آكادمیك ) توسعه و
دنبال شود تا دانش آموزان به پژوهش و پژوهش گری عالقه مند شده و آینده تحقیقاتی كشور را به نحو
مطلوب محقق كنند .بر این اساس موضوع اقدام پژوهی اینجانب به با این عنوان انتخاب گردید :چگونه
توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را
در آنها نهادینه سازم؟

بیان مسئله
باید توجه داشت برای سال های آتی كه كشور ما فاقد منابع عمده درآمد زای زیر زمینی خواهد شد  ،راهی
جز تحقیق و نوآوری برای اداره جامعه نمی ماند كه این امر قهراً می تواند به دست پژوهشگران و هیات های
علمی محقق می شود .بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و نقش كلیدی آن در رشد و توسعه جوامع ،
گسترش و تقویت نهاد های علمی و پژوهشی و اهتمام در جهت اشاعه فرهنگ پژوهش و ارتقاء جایگاه
تحقیقات در كشور  ،برای سرعت بخشیدن به روند توسعه یکی از لوازم و ضرورت های بنیادین جامعه
است.علیرغم تالش هایی كه در جهت اشاعه فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش انجام می گیرد متاسفانه
فعالیت های فرهنگی الزم برای شناسایی اهمیت پژوهش بخوبی انجام نشده و در مدارس ما امر پژوهش
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چندان جدی گرفته نمی شود .به همین علت دانش آموزان پس از گذراندن دوران دبیرستان و ورود به
دانشگاه به علت عدم آشنایی با این مقوله حتی عالقه ای به كارهای تحقیقی و عملی نشان نمی دهند و ما
همواره شاهد تحقیقاتی سطحی  ،ناكارآمد و حتی كپی برداری شده در دانشگاه ها هستیم  .علت این است
كه نظام آموزشی در دبیرستان های ما به جای تربیت پژوهشگر با ارائه مسائل تئوریك دانش آموزان را با یك
سری آموزش های تئوریك و محفوظات كامال مشخص تعلیم داده است.در مقاطع ابتدایی و راهنمایی نیز به
جرئت می توان گفت كه دانش آموزان با پژوهش نا آشنا هستند  .در اینجا هم مهمترین دلیل آن سیستم
آموزشی سنتی حاكم بر مدارس  ،تکیه بر محفوظات و تئوری ها و همچنین عدم آگاهی از اهمیت پژوهش
است .یعنی دبیران به جای آشنا كردن آنها به تکنیك و روش تحقیق و اثبات آن فقط به آنها می آموزند كه
درس را حفظ كنند  .در حالیکه نوجوانان در این سن قدرت یادگیری بیشتر و انرژی سرشاری برای دیدن ،
درک و درک مطلب و جستجو و تفحص دارند و وقتشان باید در آزمایشگاه ها و كتابخانه ها صرف پژوهش و
تحقیق شود نه این كه فقط به حفظ كتاب ها و جزوه ها های درسی محدود گردد .یعنی به جای این كه به
آن ها اندیشیدن را بیاموزند  ،اندیشه ها را به آن ها آموزش می دهند  .یك ضرب المثل شرقی است كه می
گوید  :اگر كسی یك ماهی به من بدهد او یك وعده غذا به من داده است  .اگر دو 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  .اما اگر به من
ماهیگیری بیاموزد یك عمر به من غذا داده است.
كارشناسان علوم تربیتی معتقدند در صورتی كه نوجوانان مستعد در شرایط مناسب آموزش دیده و فعاالنه
در جریان یادگیری شركت داشته باشند در آینده به مبتکران و نوآورانی مبدل خواهند شد كه سهم وافری
در فرایند پیشرفت و توسعه علمی در ابعاد منطقه ای و ملی و بین المللی ایفا می كنند  .با انجام پژوهش در
مقطع متوسطه می توان میزان یاد گیری افراد را افزایش داد  .بنابراین باید پژوهش به نوجوانان آموزش
داده شود تا در آینده شاهد تحقیقاتی كاربردی و پر بار باشیم ..بنابراین برای ایجاد و تقویت روحیه
پژوهشگری در محیط پرورشی مدرسه باید به نوجوانان اجازه سوال كردن داده شود و در پاسخ به سئوال آنها
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دبیران باید بروند یاد بگیرند و اگر پاسخش را پیدا نکردند از دیگران بپرسند  ،اما هیچگاه استعداد نوجوان را
كور نکنند و در تقویت فرهنگ و تحقیق كوشش و سعی وافی بنمایند .توجه به این اصل اساسی در نظام
آموزشی و برنامه ریزی درسی ما را به رویکرد مهم و نوینی به نام رویکرد پژوهش محور روبرو می سازد.
فرهنگ و تفکر پژوهشی به مجموعه الگو های رفتاری یك فرد پژوهشگر گفته می شود كه شامل دانش،
عقاید ،هنر ،اخالق  ،آداب و هرگونه عادت و توانایی ناشی از انگیزه علمی است و او آنها را به عنوان عضوی از
جامعه علمی از روح جستجوگری و عقل نقاد و عقل جمعی كسب می كند .از شاخصه های این فرهنگ غنی
عبارتند از  :تفکرنقاد  ،تفکرخالق  ،ارزیابی  ،استنتاج  ،كاوشگری  ،تحلیل  ،روشمندی ،طرح مسئله  ،حل
مسئله  ،دانش كاربردی ،استدالل  ،سوال كردن و تجربه كردن.در واقع طرح تحقیقات در سطح دانش آموزی
و نقش آن در ارتقای پژوهش در سطح ملی و منطقه از مهمترین راهکارهایی است كه می تواند از نظر
نیروهای انسانی تاثیر بسزایی در توسعه سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی داشته باشد  .هدف این
سطح از تحقیقات را می توان تقویت تمایل و گرایش روحیه كنجکاوی و حقیقت طلبی دانش پژوهان و
اعطای مهارتهای ضروری برای دستیابی به پژوهش و كشف مجهول و یافتن حل مسئله در دانش آموزان
دانست.

توصیف وضع موجود :
اینجانب
…………………..

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اكنون به عنوان
می باشم  .با توجه به اینکه دانش آموزان علی رغم برخورداری از سطح علمی نسبتا

باال آن چنان كه باید به امر تحقیق و پژوهش عالقمندی نشان نمی دادند و فقط تحقیق آنها منوط به
پژوهشی است كه دبیران و معلمان بعنوان تکلیف از آنها می خواستند لذا بر آن شدم در زمینه عالقمند
سازی دانش آموزان به پژوهش و تحقیق و استفاده از امکانات پژوهشی اقدام پژوهی خود را انجام دهم ،بنده
در اوایل سال تحصیلی با تعداد بسیار كمی از دانش آموزان عالقمند به پژوهش مواجه بودم و همواره از
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دبیران مختلف می شندیم كه بیشتر تحقیق هایی كه از دانش آموزان می خواهند اینترنتی انجام می گیرد
بنا بر این انگیزه این بود كه ضمن افزایش تعداد دانش آموزان عالقمند به پژوهش ،عالیق و عادتهایی را در
آنها ایجاد نمایم ،و این فرهنگ را در آنها نهادینه سازم.

اهداف گزارش تخصصی :
هدف اصلی :
نهادینه كردن فرهنگ پژوهش در دانش آموزان

اهداف جزئی :
 – 1بررسی دالیل بی عالقگی دانش آموزان به تحقیق و پژوهش
 – 2پیدا كردن وبکارگیری روش هایی جهت عالقمند كردن دانش آموزان به پژوهش

مقایسه با شاخص و وضع مطلوب :
در مقایسه با شاخص دانش آموزان باید به كارهای تحقیقی و پژوهشی عالقمند شوند .

جمع آوری اطالعات
از ابتدای كار متوجه شدم كه دانش آموزان عالقه ای چندان به فعالیت های تحقیقی ندارند و كمتر از 31
درصد آنها به تحقیق و پژوهش عالقه مند بودند وقتی با آنها راجع به این موضوع به مصاحبه پرداختم و
دلیل آنرا با پرسش از آنان جویا شدم و اظهار داشتند:
)1حجم باالی درسها اجازه ای برای تحقیق نمی دهد(درگیر بودن دانش آموزان با مسائل آموزشی فرصتی
برای فعالیت پژوهشی نمی گذارد)
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 )2عدم تفکرات پژوهشی از جانب دبیران و عدم پیگیری آن ها در زمینه تحقیقات
 )3فعالیت های پژوهشی اصوالً زمان دار بوده و در دراز مدت جواب می دهند (لذا دانش آموزان چندان
عالقه ای ندارند)
)4عدم تشویق مناسب برای دانش آموزان عالقمند و پذیرش كم در مسابقات جشنواره هایی مثل خوارزمی

جمع آوری اطالعات برای ارائه ی راه حل ها
 -1مصاحبه:
ابتدا درمورد اهمیت تحقیق و پژوهش و همچنین در مورد اینکه چرا بعضی ها دوست ندارند در فعالیت های
پژوهشی شرکت کنند؟ و اینکه آیا دوست دارند بیشتر از کتاب استفاده نمایند و یا با اینترنت راحتترند؟ به نظر
شان چه کار هایی باید انجام شود تا همه دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی شرکت کنند؟ میزان همکاری
اولیاء با آن ها جهت انجام تفکر و پژوهش چگونه میباشد؟ سواالتی از این قبیل از دانش آموزان پرسیده شد و
دانش آموزان پاسخ های گوناگونی ارائه دادند که این پاسخ ها را به طور خالصه یاد داشت کردم .وبا اساتید و
مشاورین و همکاران محترم مصاحبه کرده و اطالعاتی در این زمینه به دست آوردم.

 -2برگزاری جلسه همکاران
جلسه ای با همکاران هم پایه برگزار کردیم و در مورد عدم عالقه ی بعضی از دانش آموزان به تحقیق و
پژوهش با همکاران بحث و گفتگو کردیم آنها نیز متوجه این موضوع شده بودند و عقیده داشتند که تحقیق در
این زمینه توسط یک نفر بدون همکاری دبیران هر کالس نمی تواند در این امر مهم موفق شود و در پایان نتیجه
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گرفتیم که برای موفق شدن در این کار باید جلسه ای با اولیا ی دانش آموزان داشته باشیم و آگاهی های الزم را
در مورد چگونگی همکاری آنها با دانش آموزان و اهمیت تحقیق و پژوهش به آنها بدهیم.

 -3مطالعه
مطالعه ی کتابها ،مجالت و تحقیقاتی که در این زمینه کار شده بود،که عنوان بعضی از آنها در منابع و مأخذ
ذکر شده است نیز ،راه حل هایی یافت شد.

پیشینه پژوهش
محمّدی ( )1371تحقیقی با عنوان «بررّسی میزان عالقه مندی نوجوانان و جوانان به پژوهش » انجام داده و
به این نتیجه دست یافته كه بین تحصیالت و میزان پژوهش ،رابطه مثبت وجود دارد و همچنین تلویزیون
یکی از عواملی است كه در تشویق به پژوهش تأثیر مثبت دارد.
استیگر ( )1371در كتابی با عنوان «راه های تشویق به پژوهش» ابتدا به بررّسی انگیزه های پژوهش می
پردازد و عواملی چون خانواده ،مدرسه ،دولت ،وسایل ارتباط جمعی وكتابخانه را در شکل گیری عادت
پژوهش مؤثر می داند.
مدنی ( )1375در پژوهشی به بررّسی میزان عالقه به پژوهش در دوران نوجوانی و نقش آن در عادت به
پژوهش میان دانشجویان دانشگاه های مستقر در تهران پرداخته است .روش تحقیق پیمایشی و از نوع
تحلیلی است .برای گردآوری اطالعات ،از پرسشنامه استفاده شده است .نتایج تحقیق ،فرضیه پژوهش مبنی
بر وجود رابطه معنادار میان میزان پژوهش در دوران نوجوانی یا عادت پژوهش در بزرگسالی را تأیید كرد.
تحقیق نشان داد كه خانواده به خاطر تشویق افراد به پژوهش بیشترین تأثیر را در ایجاد عادت پژوهش
داشته و مربیان و رسانه های گروهی و اقوام ،به لحاظ درجهء تأثیر در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
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بابائی ( )1383در پژوهشی با عنوان « چگونگی عالقمند كردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش» به
بررّسی عواملی چون تجارب موفقیت آمیز ،توام ساختن درس با مطالب متنوع ،خانواده ،معلم ،داشتن مهارت
كافی درپژوهش و غیره پرداخته است .و برای گردآوری اطالعات از مشاهده مصاحبه ،پرسشنامه استفاده
شده است و جامعه مورد پژوهش  311نفر و نمونه آماری  51نفر بوده است .و نتایجی همچون تقویت
روحیهء پژوهشگری در دانش آموزان ،آشنایی با روشهای نوین پژوهش ،و شوق پژوهش ،و باال رفتن نمرات
دانش آموزان را بدنبال داشته است.
محسنی كبیر ( )1377در پژوهشی با عنوان «روش ترویج و ایجاد عادت به پژوهش در نوجوانان ،دانشجویان
و خانواده» راه حل های عالقه مند كردن دانش آموزان و دانشجویان را فعال نمودن و گسترش كتابخانه ها
در محالت ،مدارس ،مساجد و دانشگاه ها عنوان كرده همچنین استفاده از وسایل سمعی و بصری را برای
ایجاد عالقه در نوجوانان مؤثر دانست.

تجزیه و تحلیل داده ها
یکسری از اطالعات را با مشاهده مکرری که در مورد طرز برخورد و رفتار دانش آموزان در بازدید از کالس ها
و کتابخانه داشتم به دست آوردم و از این طریق صحت نظر های ایشان در رابطه با پاسخ سواالت تأیید
گردید.پس از بررسی اطالعاتی که از طریق مصاحبه و مطالعه و مشاهده و نظریه های همکاران سایر مدارس و
معاونان و مشاوران امر به دست آمد اطالعات حاصل از این فرایند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مواردی
که باید در این زمینه تغییر و اصالح یابد معین کردم :.
 عدم فرهنگ سازی صحیح در زمینه تحقیق و پژوهش وتشکیل در بین دانش آموزان
 عدم توجیه والدین برای تشویق و ترغیب دانش آموزان پژوهشگر
 كمبود امکانات علمی و مالی برای دانش آموزان ارائه دهنده طرح
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 فقدان زمینه برای بروز خالقیت های دانش آموزان و رشد وتوسعه بنیه علمی و پژوهشی آنان
 كمبود یکسری ابزار آالت مورد نیاز آزمایشگاه ها و فقدان بعضی از كتاب های مرجع در كتابخانه
برای انجام پژوهش های دانش آموزی
 عدم امکان برقراری ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سایر نهادها و موسسات علمی و پژوهشی
وآموزشی
 وقفه افتادن در تشکیل انجمن های علمی و پژوهشی دانش آموزی در مدرسه
 عدم ارائه تجربههای مفید دبیران برای استفاده كلیه دانش آموزان
 فراهم نبودن زمینه ارتقای دانش پژوهشی دبیران
 عدم برگزاری مسابقات علمی  -پژوهشی
 فراهم نبودن زمینه های مشاركت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهش های ملی و منطقه ای
 جلب نظر دبیران به اهمیت تحقیق و پژوهش در فرآیند یاددهی یادگیری

انتخاب راه حل جدید به صورت موقت
امروزه در دنیا مدارس به عنوان بستر اصلی تفکر ،تتبع و تفحص مسایل مبتال به در جامعه شناخته شده اند.
در صورتی كه مدارس با رویکرد پژوهش -محور برنامه های درسی خود را تدوین كنند و آن ها را به اجرا در
آورند.جامعه ای با سطح علمی باال خواهیم داشت .برای تحقق اهداف طرح در رابطه با ایجاد نگرش مثبت در
دانش آموزان به فعالیت های پژوهشی ،راهکارهای زیر انتخاب گردید:
 )1فرهنگ سازی تحقیق و پژوهش وتشکیل كارگاه های آشنایی با روش تحقیق و پژوهش (تهیه پرو پوزال)
ودر نهایت انتخاب رابط پژوهشی كالس ها
 )2توجیه والدین برای تشویق و ترغیب دانش آموزان پژوهشگر و فراهم آوردن فضای پژوهشی برای آنان
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 )3فراهم آوردن امکانات علمی و مالی برای دانش آموزان ارائه دهنده طرح
 )4برگزاری نمایشگاه دست ساخته ها ،همایش های علمی دانش آموزی و ارتباط و تعامل بیشتر با گروه
های آموزشی
 )5ایجاد زمینه برای بروز خالقیت های دانش آموزان و رشد وتوسعه بنیه علمی و پژوهشی آنان
 )1فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل وخارج كشور در
سطح خودشان از طریق اینترنت
 )7ایجاد بانك اطالعاتی مورد نیاز دانش آموزان
 )8تجهیزكارگاه ها وآزمایشگاه ها وكتابخانه برای انجام پژوهش های دانش آموزی
 )9حمایت از دانش آموزان پژوهشگر و نظارت و هدایت طرح های تحقیقاتی آنان
 )11ایجاد زمینه برقراری ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سایر نهادها و موسسات علمی و پژوهشی
وآموزشی
 )11تشکیل انجمن های علمی و پژوهشی دانش آموزی در مدرسه
 )12به كارگیری دبیران و اساتید مجرب برای آموزش و راهنمایی طرح های پژوهشی دانش آموزان
 )13اشاعه تجربههای پژوهش و نوآوریهای دبیران در مدرسه و ایجاد انگیزه برای رشد و بالندگی
 )14مستندسازی تجربههای مفید دبیران برای استفاده كلیه دانش آموزان
 )15تقویت خودباوری در دبیران و كمك به رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه ی آنان در حل مسایل
 )11فراهم ساختن زمینه ارتقای دانش پژوهشی دبیران
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 )13كاربست یافته های پژوهشی دبیران و دانش آموزان
 )14برگزاری مسابقات علمی  -پژوهشی
 )15تشکیل نمایشگاه هایی از دست ساخته ها و نتایج پژوهشی دانش آموزان
 )11فراهم نمودن زمینه های مشاركت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهش های ملی و منطقه ای
 )17جلب نظر دبیران به اهمیت تحقیق و پژوهش در فرآیند یاددهی یادگیری
 )18تهیه تراكت های مختلف در مورد پژوهش و تحقیق
 )19دعوت از مسئولین جهت نواختن زنگ پژوهش در هفته پژوهش
 )21اهداء جوایز به دانش آموزان برتر تحقیق و پژوهش در مسابقات
 )21برپایی نمایشگاه در محل كتابخانه و فروش كتاب با تخفیف
 )22بازدید از نمایشگاه كتاب ارشاد نهاوند

اجرای راه حل های جدید
از بین راه حل های پیشنهادی ،راه حل های زیر انتخاب و اجرا گردیدند:
 )1ضمن تعامل بیشتر با دبیران آموزشگاه در زمینه تحقیق و پژوهش فرهنگ سازی انجام گرفت.
)2ضمن انتخاب رابطین پژوهشی كالس ها و تشویق بهترین رابط ها ،اطالع رسانی بیشتری در زمینه فعالیت
های پژوهشی و تشکیل كارگاه های آشنایی با روش تحقیق و پژوهش ،خالقیت ،آموزش روش حل مسأله
انجام گرفت.
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)3توجیه والدین برای تشویق و ترغیب دانش آموزان پژوهشگر و فراهم آوردن زمینه پژوهشی حتی در منزل.
)4از آنجا كه امر آموزش زمانی تحقق می یابد كه با پژوهش همراه باشد لذا قبل از اینکه دانش آموزان عالقه
ای نشان دهند باید دبیران تفکر پژوهشی داشته باشند ،لذا بدین منظور تعدادی جلسه در این زمینه با
دبیران برگزار گردید .
 )5جذب اساتید خبره و اهل فن بمنظور فراهم آوردن فرصتهای مشاوره ای برای دانش پژوهان و حمایتهای
علمی و مالی طرح ها
 )1تهیه تراكت های مختلف در مورد پژوهش و تحقیق
 )7دعوت از مسئولین جهت نواختن زنگ پژوهش در هفته پژوهش
 )8اهداء جوایز به دانش آموزان برتر تحقیق و پژوهش در مسابقات
 )9برپایی نمایشگاه در محل كتابخانه و فروش كتاب با تخفیف
 )11بازدید از نمایشگاه كتاب ارشاد نهاوند

ارزیابی بعد از اجرای طرح
در اواخر سال تحصیلی باتوجه به فعالیت های انجام شده ،دانش آموزان عالقمندی بیشتری به انجام
تحقیق،ارائه ایده و كار داشتند كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
)1فعال شدن بیشتر دانش آموزان و افزایش میزان عالقمندی به انجام كارهای تحقیقی.
 )2جهت انجام تحقیقات خود ،حتی تقاضای بودن در كتابخانه در ساعت های خارج از ساعت رسمی كاری
را داشتند.
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)3هر ایده و جرقه ای در ذهنشان (برای حل مشکل پیش آمده) زده می شد آنرا نوشته و تقاضای مشاوره
علمی طرح را داشتند
 )4افزایش تعداد عالقمندان از  31درصد به  81درصد

نقاط قوت اجرای طرح
-1
-2

دانش آموزان به انجام تحقیق و پژوهش عالقه مند شدند
دانش آموزان بدون اینکه اجباری در کار باشد و بدون گفتن دبیران با عالقه و نشاط در انجام فعالیت

های پژوهشی شرکت می کردند.
-3

با استفاده از روش های متنوع و جذاب آگاهی دانش آموزان در مورد اهمیت تفحص و پژوهش رشد

چشمگیری داشت.
-4

اولیای دانش آموزان به اهمیت عالقه مند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش پی بردندو اطالعات

الزم را کسب کردند در نتیجه بهتر و بیشتر با من همکاری کردند.
 -5با استفاده از روش های تلفیقی باعث شد که بهتر و آسان تر به هدفم برسم.
 -6استفاده از روش های متنوع و ابتکاری باعث تقویت اعتماد به نفس در انجام پژوهش در دانش آموزان شده
بود.

نقاط ضعف :
کمبود امکانات پژوهشی مثل اینترنت و کتابخانه مناسب از نقاط ضعف اجرای این طرح بود .
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عادالنه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)
همکاران محترم وقتی حجم تحقیقات و همچنین کیفیت پژوهش های هر کالس را مشاهده میکردند متوجه می
شدند که به دانش آموزان عالقه مند به تحقیق و پژوهش روز به روز افزایش می یابد اولیای محترم با نوشتن نامه
یا بصورت شفاهی احساس رضایت خود را اعالم می کردند و تشکر و قدر دانی می کردند.

نتیجه گیری :
بی شك نبود نگرش و باور در بین مدیران و رهبران نظام آموزشی در خصوص جایگاه و اهمیت پژوهش،
عدم احساس نیاز دبیران به این مقوله ،نهادینه نشدن پژوهش در جامعه كمبود و نامناسب بودن منابع مالی،
عدم بهره گیری از عوامل انگیزشی جهت ترغیب دبیران پژوهنده ،فقر اطالعات علمی و منابع آموزشی
دبیران در زمینه پژوهش و تحقیقات از مهم ترین عوامل تأثیر گذار در میزان استقبال عمومی دبیران از
موضوع پژوهش است .شناسایی عواملی كه در راه توسعه و نهادینه كردن تحقیق و پژوهش مانع ایجاد می
نمایند یك امر ضروری به نظر می رسد آنچه در سیاست پژوهشی و تحقیقاتی كشور نسبت به آن غفلت
شده است سهم بودجه پژوهشی كشور است.
بدیهی است با این سهم ناچیز پژوهش از اعتبارات كشور این امر به خوبی محقق نخواهد یافت .آنجا كه
سخن از تجهیز مدارس به كتابخانه و رایانه می رود و به عوامل انگیزشی و تشویقی جهت ترغیب مدیران و
دبیران و دانش آموزان به تحقیق و پژوهش اشاره می شود نیاز به تخصیص اعتبارات مناسب بیشتر احساس
می شود .برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای سطح تحصیالت دبیران به ویژه آشناسازی عملی و نظری آن ها
با اصول و روش های تحقیق و پژوهش ،تخصیص اعتبارات مناسب جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی ،ایجاد
زمینه همکاری دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی با محققان و دبیران آموزش و پرورش و استفاده از نیروهای
متخصص در این راستا می تواند در جهت نهادینه شدن و فرهنگ تحقیق و پژوهش در جامعه گامی بلند
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باشد .انتظار می رود با بهره گیری از خرد جمعی و ظرفیت های بومی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها
بتوان زمینه مشاركت همه جانبه را در تحقیق و پژوهش فراهم نمود.
طراحی و تبیین الگوی مناسب آموزشی در مدارس بدون توجه به پژوهش كاری پر هزینه و گاه بی فایده
است  .فقط در صورت همسویی آموزش با جریان پژوهش است كه می توان به تحقق اهداف توسعه امیدوار
بود  .آموزش صحیح روش تحقیق می تواند دانش آموزان را برای سالهای بعد بویژه در دوره های آموزش
عالی آماده كند  .مسیر علم آموزی و علم اندوزی در مدارس باید با آموزش و یادگیری مبتنی بر پژوهش
همراه باشد  .مواجه ساختن دانش آموزان با مسائل واقعی جامعه و كمك به آنها برای پژوهش و جستجوی
راه حل های مناسب نه تنها آنان را در مسیر صحیح یادگیری قرار می دهد  ،بلکه مهارت های اساسی تفکر
چون شناسایی و تبیین مسائل شیوه جمع آوری و دسته بند ی اطالعات  ،زمینه سازی و آزمون فرضیه ها را
به آنان می آموزد  .این كار فقط با تدوین و اجرای برنامه درسی پژوهش محور میسر است كه همت واالی
دست اندركاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش كشور را می طلبد.

پیشنهادات
 – 1تشویق دانش آموزان به تحقیق و پژوهش
 – 2استفاده از جایزه برای تحقیق و پژوهش های برتر
 3فراهم آوری امکانات مناسب تحقیق و پژوهش برای دانش اموزان
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