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  چكيده:

 حقيقت و پژوهش امر ، آنها براي حل راه يافتن و جامعه مشكالت شناخت در مهم بسيار عوامل جمله از   

 و است اجتماعي و فردي مشكالت گشاي چاره اينكه نخست است؛ اهميت داراي بعد دو از پژوهش. است

 حل در ديگران به خود هاي يافته انتقال با تا كند مي كمك او به انسان هاي دانسته افزايش با اينكه ديگر

 چرا است آموزش نيازمند نيز پژوهش خود كه است اين مهم نكته اما. كند مضاعف كمك جامعه مشكالت

 با جز آنها بستن كار به و يادگيري كه  دارد مختلفي هاي روش و است فن يك حقيقت در پژوهش كه

 براي راستين باور و نشده نهادينه ما كشور در پژوهش فرهنگ هنوز متأسفانه اما.   نيست ميسر آموزش

 و توسعه جهت در آن از بتوان كه تاس نگشته تقويت فرهنگي و آموزشي گوناگون هاي بخش در پژوهش

 كاهش را آنها يا كند حل را مسائل از بسياري تواند مي پژوهش اينكه به اعتقاد. نمود استفاده كشور پيشرفت

 نتايج از استفاده شيرين طعم كاران اندر دست از بسياري هنوز و نيست قوي چندان مسئوالن ميان در دهد

 كشور آموزشي نظام در بيشتري گستردگي و جديت قوت، قدرت، با بايد پژوهش امر.  اند نچشيده را تحقيق

 تا شود دنبال و توسعه)  علميه هاي حوزه در وحتي آكادميك و تكميلي تحصيالت تا دبستان پيش از( 

 محقق مطلوب نحو به را كشور تحقيقاتي آينده و شده مند عالقه گري پژوهش و پژوهش به آموزان دانش

 و طالب جوانان، بين در پژوهشي فرهنگ شدن نهادينه به منوط فعلي شرايط در هدف ينا تحقق. نمايند

. آنهاست توسط نوين هاي فناوري و محور – پژوهش  هاي دانش كارگيري به و جامعه ساز آينده دانشجويان

 به و آموزشي نظام ساختار در اساسي تغيير با كند مي پيشنهاد ، نو راهكارهاي ارائه ضمن مقاله اين

 نقش توانند مي طالب؛ آموزان،دانشجويان، درسيدانش هاي برنامه در محور – پژوهش رويكرد كارگيري

 آينده نياز مورد انساني نيروي ترتيب بدين و داشته پژوهشگري و پژوهشي تفكر اشاعه در اي كننده تعيين

در پژوهش فوق سعي     ان     اينجانب       مدير دبيرست.نمايد تأمين توسعه و رشد جهت در را كشورمان

  نموده ام روحيه و فرهنگ پژوهشگري را در دانش آموزانم نهادينه سازم.
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  مقدمه

  است تحقيق و پژوهش امر ، آنها براي حل راه يافتن و جامعه مشكالت شناخت در مهم بسيار عوامل جمله از

 ديگر و است اجتماعي و فردي التمشك گشاي چاره اينكه نخست.  است اهميت داراي بعد دو از پژوهش

 حل در ديگران به خود هاي يافته انتقال با تا كند مي كمك او به انسان هاي دانسته افزايش با كه اين

 چرا است آموزش نيازمند نيز پژوهش خود كه است اين مهم نكته اما.  كند مضاعف كمك جامعه مشكالت

 با جز آنها بستن كار به و يادگيري كه دارد يمختلف هاي روش و است فن يك حقيقت در پژوهش كه

  .  نيست ميسر آموزش

 كه كند مي راهنمايي آنجا به را ما است شده منظم هاي روش بر تحقيق تعريف در كه تاكيدي واقع در

 در پژوهش فرهنگ هنوز متاسفانه اما.تصادفي صورت به نه شوند مي حاصل آموزش با فقط منظم هاي روش

 نشده تقويت فرهنگي و آموزشي گوناگون هاي بخش در پژوهش براي راستين باور و نشده هنهادين ما كشور

 تواند مي پژوهش اينكه به اعتقاد.  كرد استفاده كشور پيشرفت و توسعه جهت در آن از بتوان كه است

 از اريبسي هنوز و نيست قوي چندان مسئوالن ميان در دهد كاهش را آنها يا كند حل را مسائل از بسياري

 رسماً كه نهادهايي مورد در قضيه اين. اند نچشيده را تحقيق نتايج از استفاده شيرين طعم كاران اندر دست

 در پژوهش مقوله حاضر حال در. است صادق نيز كشند مي يدك خود با را تحقيقات نام و امرند اين متولي

 حرفه پژوهشگر تربيت براي و شود مي تلقي دوم درجه و تفريحي كار عنوان به كشور سراسر هاي دانشگاه

 يك هر ازاي به ما كشور در كه دهد مي نشان موجود آمار.  است نشده انديشيده جدي تدبيري هيچگاه اي

 در حاليكه در. است اندك ملي ناخالص توليد از تحقيقات سهم نظر از و كم محققان شمار نفر ميليون

 از درصد به قريب و خورد مي چشم به محقق نفر يليونم يك هر ازاي به نفر 3000 پيشرفته كشورهاي

 نظام ركن ترين اساسي و مهمترين كه نيست شكي.شود مي منظور تحقيقات براي ملي ناخالص توليد
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 باشند برخوردار پژوهشي الزم هاي مهارت و ها قابليت ، ها توانايي از كه محقق انساني نيروي را پژوهشي

 اي وظيفه زمينه اين در سازي فرهنگ رسمي پايگاه اولين عنوان به شپرور و آموزش. دهند مي تشكيل

 نشان شواهد.  است توانا و دانا ، انديشمند ، جستجوگر نسلي تربيت همانا كه دارد عهده بر بزرگ و خطير

 و جديت ، قوت ، قدرت با بايد پروهش امر. است نبوده كامياب چندان زمينه اين در نهاد اين دهد مي

 و توسعه)  آكادميك و تكميلي تحصيالت تا دبستان پيش از(  كشور آموزشي نظام در بيشتري گستردگي

 نحو به را كشور تحقيقاتي آينده و شده مند عالقه گري پژوهش و پژوهش به آموزان دانش تا شود دنبال

 چگونه يد:.بر اين اساس موضوع اقدام پژوهي اينجانب به با اين عنوان انتخاب گرد  كنند محقق مطلوب

فرهنگ پژوهش را تفكر پژوهشي را در دانش آموزان دبيرستان دخترانه شاهد توسعه و تقويت نموده  توانستم

  ؟در آنها نهادينه سازم

  بيان مسئله

 راهي ، شد خواهد زميني زير زاي درآمد عمده منابع فاقد ما كشور كه آتي هاي سال براي داشت توجه بايد

 هاي هيات و پژوهشگران دست به تواند مي قهراً امر اين كه ماند نمي جامعه اداره براي نوآوري و تحقيق جز

 ، جوامع توسعه و رشد در آن كليدي نقش و پژوهش اهميت به توجه با بنابراين. شود مي محقق علمي

 جايگاه ارتقاء و پژوهش فرهنگ اشاعه جهت در اهتمام و پژوهشي و علمي هاي نهاد تقويت و گسترش

 جامعه بنيادين هاي ضرورت و لوازم از يكي توسعه روند به بخشيدن سرعت براي ، كشور در تتحقيقا

 متاسفانه گيرد مي انجام پرورش و آموزش در پژوهش فرهنگ اشاعه جهت در كه هايي تالش عليرغم.است

 وهشپژ امر ما مدارس در و نشده انجام بخوبي پژوهش اهميت شناسايي براي الزم فرهنگي هاي فعاليت

 به ورود و دبيرستان دوران گذراندن از پس آموزان دانش علت همين به. شود نمي گرفته جدي چندان

 ما و دهند نمي نشان عملي و تحقيقي كارهاي به اي عالقه حتي مقوله اين با آشنايي عدم علت به دانشگاه

 است اين علت.  هستيم ها دانشگاه در شده برداري كپي حتي و ناكارآمد ، سطحي تحقيقاتي شاهد همواره

 يك با را آموزان دانش تئوريك مسائل ارائه با پژوهشگر تربيت جاي به ما هاي دبيرستان در آموزشي نظام كه
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 به نيز راهنمايي و ابتدايي مقاطع در.است داده تعليم مشخص كامال محفوظات و تئوريك هاي آموزش سري

 سيستم آن دليل مهمترين هم اينجا در.  هستند آشنا نا پژوهش با آموزان دانش كه گفت توان مي جرئت

 پژوهش اهميت از آگاهي عدم همچنين و ها تئوري و محفوظات بر تكيه ، مدارس بر حاكم سنتي آموزشي

 كه آموزند مي آنها به فقط آن اثبات و تحقيق روش و تكنيك به آنها كردن آشنا جاي به دبيران يعني. است

 ، ديدن براي سرشاري انرژي و بيشتر يادگيري قدرت سن اين در نوجوانان ليكهحا در.  كنند حفظ را درس

 و پژوهش صرف ها كتابخانه و ها آزمايشگاه در بايد وقتشان و دارند تفحص و جستجو و مطلب درك و درك

 به كه اين جاي به يعني. گردد محدود درسي هاي ها جزوه و ها كتاب حفظ به فقط كه اين نه شود تحقيق

 مي كه است شرقي المثل ضرب يك.  دهند مي آموزش ها آن به را ها انديشه ، بياموزند را انديشيدن ها آن

 دو بدهد من به ماهي دو اگر.  است داده من به غذا وعده يك او بدهد من به ماهي يك كسي اگر:  گويد

 من به اگر اما.  است هداد من به غذا وعده سه او بدهد من به غذا وعده سه اگر و است داده غذا وعده

  .است داده غذا من به عمر يك بياموزد ماهيگيري

 فعاالنه و ديده آموزش مناسب شرايط در مستعد نوجوانان كه صورتي در معتقدند تربيتي علوم كارشناسان

 وافري سهم كه شد خواهند مبدل نوآوراني و مبتكران به آينده در باشند داشته شركت يادگيري جريان در

 در پژوهش انجام با.  كنند مي ايفا المللي بين و ملي و اي منطقه ابعاد در علمي توسعه و پيشرفت رايندف در

 آموزش نوجوانان به پژوهش بايد بنابراين.  داد افزايش را افراد گيري ياد ميزان توان مي متوسطه   مقطع

 روحيه تقويت و ايجاد براي براينبنا.. باشيم بار پر و كاربردي تحقيقاتي شاهد آينده در تا شود داده

 آنها سئوال به پاسخ در و شود داده كردن سوال اجازه نوجوانان به بايد مدرسه پرورشي محيط در پژوهشگري

 را نوجوان استعداد هيچگاه اما ، بپرسند ديگران از نكردند پيدا را پاسخش اگر و بگيرند ياد بروند بايد دبيران

 نظام در اساسي اصل اين به توجه. بنمايند وافي سعي و كوشش تحقيق و گفرهن تقويت در و نكنند كور

  .سازد مي روبرو محور پژوهش رويكرد نام به نويني و مهم رويكرد به را ما درسي ريزي برنامه و آموزشي
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 دانش، شامل كه شود مي گفته پژوهشگر فرد يك رفتاري هاي الگو مجموعه به پژوهشي تفكر و فرهنگ

 از عضوي عنوان به را آنها او و است علمي انگيزه از ناشي توانايي و عادت هرگونه و آداب ، اخالق ،هنر عقايد،

 غني فرهنگ اين هاي شاخصه از. كند مي كسب جمعي عقل و نقاد عقل و جستجوگري روح از علمي جامعه

 حل ، مسئله طرح شمندي،رو ، تحليل ، كاوشگري ، استنتاج ، ارزيابي ، تفكرخالق ، تفكرنقاد:  از عبارتند

 آموزي دانش سطح در تحقيقات طرح واقع در.كردن تجربه و كردن سوال ، ،استدالل كاربردي دانش ، مسئله

 نظر از تواند مي كه است راهكارهايي مهمترين از منطقه و ملي سطح در پژوهش ارتقاي در آن نقش و

 اين هدف.  باشد داشته فرهنگي و اقتصادي ، اجتماعي سياسي، توسعه در بسزايي تاثير انساني نيروهاي

 و پژوهان دانش طلبي حقيقت و كنجكاوي روحيه گرايش و تمايل تقويت توان مي را تحقيقات از سطح

 آموزان دانش در مسئله حل يافتن و مجهول كشف و پژوهش به دستيابي براي ضروري مهارتهاي اعطاي

  .دانست

  پژوهش پيشينه

 و داده انجام » پژوهش به جوانان و نوجوانان مندي عالقه ميزان بررسي« عنوان اب تحقيقي) 1376( محمدي

 تلويزيون همچنين و دارد وجود مثبت رابطه ،پژوهش ميزان و تحصيالت بين كه يافته دست نتيجه اين به

  . دارد مثبت تأثير پژوهش به تشويق در كه است عواملي از يكي

 مي پژوهش هاي انگيزه بررسي به ابتدا »پژوهش به تشويق هاي راه« عنوان با كتابي در) 1376( استيگر

 عادت گيري شكل در را وكتابخانه جمعي ارتباط وسايل دولت، مدرسه، خانواده، چون عواملي و پردازد

  . داند مي مؤثر پژوهش

 به دتعا در آن نقش ونوجواني  دوران در پژوهش به عالقه ميزان بررسي به پژوهشي در) 1375( مدني

 نوع از و پيمايشي تحقيق روش. است پرداخته تهران در مستقر هاي دانشگاه دانشجويان ميان پژوهش

 مبني پژوهش فرضيه تحقيق، نتايج. است شده استفاده پرسشنامه از اطالعات، گردآوري براي. است تحليلي
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. كرد تأييد را بزرگسالي در پژوهش عادت يانوجواني  دوران در پژوهش ميزان ميان معنادار رابطه وجود بر

 پژوهش عادت ايجاد در را تأثير بيشترين پژوهش به افراد تشويق خاطر به خانواده كه داد نشان تحقيق

  . گرفتند قرار بعدي هاي رتبه در تأثير درجهء لحاظ به اقوام، و گروهي هاي رسانه و مربيان و داشته

 به »تحقيق و پژوهش به آموزان دانش كردن قمندعال چگونگي«  عنوان با پژوهشي در) 1383( بابائي

 مهارت داشتن معلم، خانواده، متنوع، مطالب با درس ساختن توام آميز، موفقيت تجارب چون عواملي بررسي

 استفاده پرسشنامه مصاحبه،  مشاهده از اطالعات گردآوري براي و. است پرداخته غيره و پژوهشدر كافي

 تقويت همچون نتايجي و. است بوده نفر 50 آماري نمونه و نفر 300 شپژوه مورد جامعه و است شده

 نمرات رفتن باال و ،پژوهش شوق و ،پژوهش نوين روشهاي با آشنايي آموزان، دانش در پژوهشگري روحيهء

  . است داشته بدنبال را آموزان دانش

 دانشجويان نوجوانان، در شپژوه به عادت ايجاد و ترويج روش« عنوان با پژوهشي در) 1377( كبير محسني

 ها كتابخانه گسترش و نمودن فعال را دانشجويان و آموزان دانش كردن مند عالقه هاي حل راه »خانواده و

 براي را بصري و سمعي وسايل از استفاده همچنين كرده عنوان ها دانشگاه و مساجد مدارس، محالت، در

  .دانست مؤثر نوجوانان در عالقه ايجاد

  :موجود   توصيف وضع

          مدير دبيرستان سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اكنون         اينجانب

 بايد كه چنان آن علي رغم برخورداري از سطح علمي نسبتا باال  آموزان دانش اينكه به توجه با . باشم مي  

 دبيران كه است پژوهشي به منوط آنها قيقتح فقط و دادند نمي نشان عالقمندي پژوهش و تحقيق امر به

 و پژوهش به آموزان دانش سازي عالقمند زمينه در شدم آن بر لذا خواستند مي آنها از تكليف بعنوان

 تعداد با تحصيلي سال اوايل در بنده  دهم، انجام اقدام پژوهي خود را پژوهشي امكانات از استفاده و تحقيق

همواره از دبيران مختلف مي شنديم كه بيشتر  وم بود مواجه پژوهش به قمندعال آموزان دانش از كمي بسيار
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 ضمن كه بود اين انگيزهتحقيق هايي كه از دانش آموزان مي خواهند اينترنتي انجام مي گيرد بنا بر اين 

نگ را در و اين فره نمايم، ايجاد آنها در را عادتهايي و عاليق پژوهش، به عالقمند آموزان دانش تعداد افزايش

  آنها نهادينه سازم.

  مشخصات واحد آموزشي  :

  

  

  عوامل  اجرايي: آمار 

  مشخصات  فيزيكي  مدرسه

كارگاه  1آزمايشگاه: 5اداري: 11كالس درس:20تعداد اتاق  : 1نام واحد آموزشي    :   تعداد  طبقات ساختمان  :

       محل آموزشگاه:       نوبت كاري  : صبح   تلفن آموزشگاه  : 1نماز خانه: 1كتابخانه: 1:

  سال   مدرك و رشته  تحصيلي  : ليسانس   25سابقه خدمت  :    نام  مدير : 

نفر  معاون فن -نفر  معاون  عمومي:  1نفر    معاون  اجرايي: 2تعداد  عوامل اجرايي :   تفر  ( معاون  آموزشي):

 نفر2نفر  خدمتگذار:1متصدي كارگاه:  نفر  سرايدار :-نفر   متصدي  امور  دفتري : نفر  1آوري:

 رديف نام فضا تعداد
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  گرد آوري شواهد يك

 30و كمتر از  ندارند تحقيقي هاي فعاليت به چندان اي عالقه آموزان دانش كه شدم متوجه كار ابتداي از

وقتي با آنها راجع به اين موضوع به مصاحبه پرداختم و  درصد آنها به تحقيق و پژوهش عالقه مند بودند 

  :داشتند اظهار و شدم جويا آنان از پرسش با آنرا دليل

 فرصتي آموزشي مسائل با آموزان دانش بودن درگير(دهد نمي تحقيق براي اي اجازه درسها باالي حجم)1

  )گذارد نمي پژوهشي فعاليت براي

  تحقيقات زمينه در آن ها پيگيري عدم و دبيران جانب از پژوهشي تفكرات عدم) 2

20  

11  

5  

1  

1  

1  

1  

1  

9  

1  

 

  تعداد اتاق

  تعداد  كالس درسي

  اتاق اداري

  آزمايشگاه

  سايت

  كتابخانه

  نمازخانه

  آبدارخانه

  سرويس بهداشتي

  اتاق ورزش

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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 چندان آموزان دانش لذا( دهند مي جواب مدت دراز در و بوده دار زمان اصوالً پژوهشي هاي فعاليت) 3

  )رندندا اي عالقه

  خوارزمي هايي مثل  جشنواره مسابقات در كم پذيرش و عالقمند آموزان دانش براي مناسب تشويق عدم )4

   ها حل راه ي ارائه براي اطالعات آوري جمع

  :مصاحبه  -1

دوست ندارند در فعاليت هاي  ها بعضي چرا اينكه مورد در همچنين و تحقيق و پژوهش اهميت درمورد ابتدا

 نظر به ؟بيشتر از كتاب استفاده نمايند و يا با اينترنت راحتترند دارند دوست آيا اينكه و كنند؟ شركت پژوهشي 

 همكاري ميزان كنند؟ شركت دانش آموزان در فعاليت هاي پژوهشي همه تا شود انجام بايد هايي كار چه شان

 و شد پرسيده آموزان دانش از قبيل اين از سواالتي ميباشد؟ چگونه انجام تفكر و پژوهش جهت ها آن با اولياء 

 و اساتيد وبا. كردم داشت ياد خالصه طور به را ها پاسخ اين كه دادند ارائه گوناگوني هاي پاسخ آموزان دانش

  .آوردم دست به زمينه اين در اطالعاتي و كرده مصاحبه محترم همكاران و مشاورين

   همكاران جلسه برگزاري   -2

تحقيق و  به آموزان دانش از بعضي ي عالقه عدم مورد در و كرديم برگزار پايه هم همكاران با اي جلسه 

تحقيق در  كه داشتند عقيده و بودند شده موضوع اين متوجه نيز آنها كرديم گفتگو و بحث همكاران با پژوهش

 نتيجه پايان در و شود موفق مهم امر اين در تواند نمي كالس هر دبيران همكاري بدون اين زمينه توسط يك نفر

  را الزم هاي آگاهي و باشيم داشته آموزان دانش ي اوليا با اي جلسه بايد كار اين در شدن موفق براي كه گرفتيم

  .بدهيم آنها به تحقيق و پژوهش اهميت و آموزان دانش با آنها همكاري چگونگي مورد در
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   مطالعه  -3

 مأخذ و منابع در آنها از بعضي عنوان بود،كه شده كار نهزمي اين در كه تحقيقاتي و مجالت كتابها، ي مطالعه 

  .شد يافت هايي حل راه نيز، است شده ذكر

  مشاهده   -4

و رفتار دانش آموزان در بازديد از كالس  برخورد طرز مورد در كه مكرري مشاهده با را اطالعات از يكسري 

 تأييد سواالت پاسخ با رابطه در ايشان هاي نظر صحت طريق اين از و آوردم دست به داشتمها و كتابخانه 

 و مدارس ساير همكاران هاي نظريه و مشاهده و  مطالعه و مصاحبه طريق از كه اطالعاتي بررسي از پس.گرديد

 مواردي و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد فرايند اين از حاصل اطالعات مدآ دست به امر مشاوران و معاونان

  :ميباشد زير شرح به وتحليل تجزيه هاي يافته ي خالصه شد، معين يابد اصالح و تغيير زمينه اين در بايد كه

  تجزيه و تحليل داده ها

  در بين دانش آموزان وتشكيل پژوهش و تحقيقصحيح در زمينه  سازي فرهنگعدم  �

  پژوهشگر آموزان دانش ترغيب و تشويق براي والدين توجيهعدم  �

   طرح دهنده ارائه آموزان دانش براي مالي و علمي امكانات كمبود �

  آنان پژوهشي و علمي بنيه وتوسعه رشد و آموزان دانش هاي خالقيت بروز براي زمينهفقدان  �

  كتابخانهفقدان بعضي از كتاب هاي مرجع در  و ها آزمايشگاهكمبود يكسري ابزار آالت مورد نياز  �

  آموزي دانش هاي پژوهش انجام براي

 پژوهشي و علمي موسسات و نهادها ساير با آموز دانش پژوهشگران طارتبا برقراري عدم امكان �

  وآموزشي

  مدرسه در آموزي دانش پژوهشي و علمي هاي انجمن تشكيلوقفه افتادن در  �

  آموزان دانش كليه استفاده براي دبيران مفيد هاي تجربه عدم ارائه �
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  دبيران پژوهشي  دانش ارتقاي  زمينه نبودن  فراهم �

    پژوهشي - علمي ابقاتمس برگزاري عدم �

  اي منطقه و ملي هاي پژوهش در پژوهشگر آموزان دانش مشاركت هاي زمينه ودنبن فراهم �

  يادگيري ياددهي فرآيند در پژوهش و تحقيق اهميت به دبيران نظر جلب �

  موقت صورت به جديد حل راه انتخاب

. اند شده شناخته جامعه در به مبتال لمساي تفحص و تتبع تفكر، اصلي بستر عنوان به مدارس دنيا در امروزه

 در اجرا به را ها آن و كنند تدوين را خود درسي هاي برنامه محور -پژوهش رويكرد با مدارس كه صورتي در

 در مثبت نگرش ايجاد با رابطه در طرح اهداف تحقق براي جامعه اي با سطح علمي باال خواهيم داشت..آورند

   :گرديد انتخاب زير راهكارهاي وهشي،پژ هاي فعاليت به آموزان دانش

) پوزال پرو تهيه( پژوهش و تحقيق روش با آشنايي هاي كارگاه وتشكيل پژوهش و تحقيق سازي فرهنگ) 1

  كالس ها پژوهشي رابط انتخاب نهايت ودر

  آنان براي پژوهشي فضاي آوردن فراهم و پژوهشگر آموزان دانش ترغيب و تشويق براي والدين توجيه) 2

   طرح دهنده ارائه آموزان دانش براي مالي و علمي امكانات آوردن فراهم )3

 گروه با بيشتر تعامل و ارتباط و آموزي دانش علمي هاي همايش ها، ساخته دست نمايشگاه برگزاري) 4

    آموزشي هاي

  آنان پژوهشي و علمي بنيه وتوسعه رشد و آموزان دانش هاي خالقيت بروز براي زمينه ايجاد) 5

 در كشور وخارج داخل پژوهشي و علمي جديد هاي يافته به آموزان دانش دستيابي امكان نمودن فراهم) 6

  از طريق اينترنت خودشان سطح

  آموزان دانش نياز مورد اطالعاتي بانك ايجاد) 7
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  آموزي دانش هاي پژوهش انجام براي  وكتابخانه ها وآزمايشگاه ها كارگاهتجهيز) 8

  آنان تحقيقاتي هاي طرح هدايت و نظارت و پژوهشگر آموزان دانش از حمايت) 9

 پژوهشي و علمي موسسات و نهادها ساير با آموز دانش پژوهشگران ارتباط برقراري زمينه ايجاد) 10

  وآموزشي

  مدرسه در آموزي دانش پژوهشي و علمي هاي انجمن تشكيل) 11

  آموزان دانش پژوهشي هاي طرح نماييراه و آموزش براي مجرب اساتيد و دبيران كارگيري به) 12

  بالندگي و رشد براي انگيزه ايجاد و مدرسه در دبيران هاي  نوآوري و پژوهش هاي تجربه اشاعه) 13

  دانش آموزان كليه استفاده براي دبيران مفيد هاي تجربه مستندسازي) 14

  مسايل حل در آنان ي وهبالق استعدادهاي شكوفايي و رشد به كمك و دبيران در خودباوري تقويت) 15

  دبيران پژوهشي  دانش ارتقاي  زمينه ساختن فراهم) 16

  آموزان دانش و دبيران پژوهشي هاي  يافته كاربست) 13

    پژوهشي - علمي مسابقات برگزاري) 14

  آموزان دانش پژوهشي نتايج و ها ساخته دست از هايي نمايشگاه تشكيل) 15

  اي منطقه و ملي هاي پژوهش در پژوهشگر آموزان دانش تمشارك هاي زمينه نمودن فراهم) 16

  يادگيري ياددهي فرآيند در پژوهش و تحقيق اهميت به دبيران نظر جلب) 17

  ) تهيه تراكت هاي مختلف در مورد پژوهش و تحقيق18

  ) دعوت از مسئولين جهت نواختن زنگ پژوهش در هفته پژوهش19
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١٦ 

 

  حقيق و پژوهش در مسابقات) اهداء جوايز به دانش آموزان برتر ت20

  ) برپايي نمايشگاه در محل كتابخانه و فروش كتاب با تخفيف21

  ) بازديد از نمايشگاه كتاب ارشاد نهاوند22

  جديد هاي حل راه اجراي

  :گرديدند اجرا و انتخاب زير هاي حل راه پيشنهادي، هاي حل راه بين از

  .گرفت انجام سازي فرهنگ پژوهش و تحقيق زمينه در آموزشگاه دبيران با بيشتر تعامل ضمن) 1

 فعاليت زمينه در بيشتري رساني اطالع ها، رابط بهترين تشويق و كالس ها پژوهشي رابطين انتخاب ضمن )2

 مسأله حل روش آموزش خالقيت، پژوهش، و تحقيق روش با آشنايي هاي كارگاه تشكيل و يپژوهش هاي

  .گرفت انجام

  .منزل در حتي پژوهشي زمينه آوردن فراهم و پژوهشگر آموزان دانش ترغيب و قتشوي براي والدين توجيه )3

 عالقه آموزان دانش اينكه از قبل لذا باشد همراه پژوهش با كه يابد مي تحقق زماني آموزش امر كه آنجا از )4

مينه با جلسه در اين ز تعدادي منظور بدين لذا باشند، داشته پژوهشي تفكر دبيران بايد دهند نشان اي

  . دبيران برگزار گرديد

 حمايتهاي و پژوهان دانش براي اي مشاوره فرصتهاي آوردن فراهم بمنظور فن اهل و خبره اساتيد جذب) 5

  ها طرح مالي و علمي

  ) تهيه تراكت هاي مختلف در مورد پژوهش و تحقيق6

  ) دعوت از مسئولين جهت نواختن زنگ پژوهش در هفته پژوهش7

  به دانش آموزان برتر تحقيق و پژوهش در مسابقات ) اهداء جوايز8
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  ) برپايي نمايشگاه در محل كتابخانه و فروش كتاب با تخفيف9

  ) بازديد از نمايشگاه كتاب ارشاد نهاوند10

  دوگرد آوري شواهد 

 انجام به بيشتري عالقمندي آموزان دانش شده، انجام هاي فعاليت به باتوجه 92-93 تحصيلي سال اواخر در

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي جمله آن از كه داشتند   كار و ايده ارائه تحقيق،

  .تحقيقي كارهاي انجام به عالقمندي ميزان افزايش و آموزان دانش بيشتر شدن فعال )1

 كاري رسمي ساعت از خارج هاي ساعت در كتابخانه در بودن تقاضاي حتي خود، تحقيقات انجام جهت  )2

  .داشتند را

 مشاوره تقاضاي و نوشته آنرا شد مي زده) آمده پيش مشكل حل براي( ذهنشان در اي جرقه و ايده هر )3

   داشتند را طرح علمي

  درصد 80درصد به  30 از عالقمندان تعداد افزايش) 4

   

 

  ارزشيابي و تاثير اقدام جديد

  :روشها اين اجراي با كه گرفت نتيجه ميتوان گذشت آنچه از

  شدند مند عالقه انجام تحقيق و پژوهش  به آموزان دانش        -1
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انجام فعاليت  در نشاط و عالقه با دبيران گفتن بدون و باشد كار دري اجبار اينكه بدون آموزان دانش        -2

  .كردند مي شركت هاي پژوهشي

 رشد تفحص و پژوهش يتاهم مورد در  آموزان دانش آگاهي جذاب و متنوع هاي روش از استفاده با        -3

  .داشت چشمگيري

 اطالعات بردندو پي به تحقيق و پژوهش آموزان دانش كردن مند عالقه اهميت به آموزان دانش اولياي        -4

  .كردند همكاري من با بيشتر و بهتر نتيجه در كردند كسب را الزم

  .برسم هدفم به تر آسان و بهتر كه شد باعث تلفيقي هاي روش از استفاده با   -5

 شده آموزان دانش دردر انجام پژوهش   نفس به اعتماد تقويت باعث ابتكاري و متنوع هاي روش از استفاده -6

  .بود

  )بخشي اعتبار( ارزيابي بودن عادالنه

متوجه مي  ندميكرد مشاهده را كالس هرحجم تحقيقات و همچنين كيفيت پژوهش هاي  وقتي محترم همكاران

 نامه نوشتن با محترم اولياي يابد مي افزايش روز به روز آموزان عالقه مند به تحقيق و پژوهش شدند كه به دانش

  .كردند مي داني قدر و تشكر و كردند مي اعالم را خود رضايت احساس شفاهي بصورت يا
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  جامعه و مدرسه در تحقيق و پژوهش كردن نهادينه درموثر  عوامل

 معطوف خود به را توسعه حال در كشورهاي توجه كه است مباحثي ينتر مهم از يكي رشد و توسعه امروزه

 زمينه در كشورها اين ميان اي فشرده رقابت انساني كارآمد نيروي و انرژي منابع محدوديت. است داشته

  . است نموده ايجاد برساند مقصود منزل سر به تر سريع چه هر را آنان بتواند كه هايي راه به يابي دست

 نگرش در بايد ابتدا كه رسد مي نظر به »مدارس در پژوهش فرهنگ «توسعه مقدس هدف به نيل براي

 پرورش و آموزش در اي انديشه هر اساس و پايه كه است بديهي. گردد حاصل تغييراتي پرورش و آموزش

 مي ارهاش آنها از اي پاره به ذيل در كه دارد را كشور آن تربيت و تعليم اندركاران دست حمايت به بستگي

  : شود

  : مدارس در تحقيق و پژوهش فرهنگ كردن نهادينه در آموزشي نظام نقش

 پژوهش و شده نهادينه آن در پژوهش و علم طوريكه به باشد برخوردار پويا نظامي از بايد پرورش و آموزش

 و يكنجكاو حس شود چنين اگر. بازيابد آموزشي نظام در را خود واقعي موقعيت جايگاه آموزان دانش

  . گردد مي تبديل بالفعل به بالقوه استعدادهاي و گردد مي تقويت آنان در تحقيق به اشتياق

 فعاليت برانگيزد آموزان دانش در را پژوهش و تحقيق به انگيزه كه باشد اي گونه به بايد درسي كتب محتواي

 سمت به را آنها و دهش آموزان دانش كنجكاوي به منجر تا گردد مي تهيه درسي مبحث هر از بعد هايي

 مقاالت ارايه هنري، فرهنگي، علمي، مسابقات تدوين و برنامه فوق هاي فعاليت انجام. دهد سوق تحقيق

 پرورش و آموزش در پژوهش و تحقيق فرهنگ جهت در گامي نيز آموزان دانش توسط تحقيقاتي و پژوهشي

  . نمايد يم كمك تربيت و تعليم صحنه در تحقيق و پژوهش ورود به كه است

 وقت جمهور رئيس توسطقبال  كه مهر پرسش. است »پرسش طرح« زمينه اين در اقدامات ترين مهم از يكي

  فرهنگ اشاعه در مثبتي تأثير. كرد پيدا ادامه نيز فعلي محترم جمهور رئيس توسط و پذيرفت مي صورت

  . دارد و داشته آموزان دانش و دبيران در پژوهش و تحقيق
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  :پژوهش فرهنگ كردن نهادينه در دبيران نقش

 است پژوهش و پژوهش و تحقيق با مترادف جامعه فرهنگ در معلم. هستند دانش توليد اصلي منبع دبيران

 كليه سبد در مسابقات و ها بخشنامه چارچوب از جداي و شود عملياتي دبيران بين در بايد فرهنگ اين و

 ببرند لذت آن خواندن از و بگيرند انس تحقيق و پژوهش با زان آمو دانش اگر همچنين. گيرد قرار شهروندان

  . شد خواهد مديريت آگاه و محقق شهرونداني با فردا جامعه

 بار پر براي فهم و درك با مجرب دبيران. هستند آموزان دانش فكري پيشرفت داران مشعل نخستين دبيران

 مي آموزان دانش به آنان. هستند تازه مطالب و ها انديشه دنبال به زندگي تمام در درس بيشتر چه هر كردن

 تنظيم را خود مشاهدات و كنند مشاهده چگونه. بيانديشند منطقي. كنند فكر عملي چگونه كه آموزند

  . . . . و بزنند حدس چگونه. نمايند

 هم و تعاون روحيه و كرده هدايت و ريزي برنامه را آموزان دانش علمي هاي فعاليت بتوانند بايد دبيران

 ها آن با و باشند پژوهشگر بايد خود معلمين مقصود اين به نيل براي. كنند تقويت ها آن در را فكري

  . باشند داشته همكاري و مشاركت

 دبيران بين در تحقيق به را گي عالقه بي ايجاد عوامل و ها ريشه بايد ابتدا كه است ذكر به الزم راستا اين در

  . كرد ايجاد پژوهش فرآيند به را آنان بخش اثر ميعل ورود زمينه سپس كرد جستجو

 مي سبب پژوهش ارائه و تحقيق اساس بر يادگيري هدف با »محور پژوهش يادگيري« هاي شيوه بر تأكيد

  . باشد نداشته راهنما و گر هدايت نقش جز معلم و رفته مجهوالت كشف دنبال به خود آموز دانش شود

 مثبت تأثيراتي پرورشي و آموزشي روند در يادگيري ياددهي شيوه حاصال در نيز »پژوهنده معلم« طرح

 براي اي شده ريزي برنامه تالش »مدارس پژوهش رابطان« نام به تشكلي ايجاد همچنين. است داشته

  . است فرهنگي جامعه نهفته استعدادهاي شكوفايي
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 مناسب بستري عنوان به خانواده ننوجوانا و نوجوانان در پژوهش فرهنگ كردن نهادينه در ها خانواده نقش

 نقش. است بوده برخوادر مهمي جايگاه از هميشه نمايد شكوفا را آموزان دانش استعدادهاي تواند مي كه

 فرهنگ توسعه در تواند مي ها پژوهش انجام در آنان مساعدت و فكري هم و ها تشويق والدين حمايتي

  . باشد داشته سزايي به نقش پژوهش

 در را ها آن و نمود دعوت مدرسه در حضور براي والدين از تحصيلي سال آغاز در توان مي اراست اين در

  . داد قرار پژوهش وكيف كم جريان

 از. تحقيق هاي روش بخش لذت و جذاب آموزش براي باشد محلي تواند مي خانواده آموزش هاي كالس

 لذا بپردازند فعاليت به نيز مدرسه محيط زا خارج در آموزان دانش تا است الزم پژوهش انجام جهت كه آنجا

  . است ضروري زمينه اين در والدين همكاري

 هاي سايت به دسترسي) مدارس it( رايانه مجله، كتابخانه، نظير تحقيقاتي امكانات به مدارس تجهيز تأثير

 به همواره و كرده درك خوبي به را آموزان دانش نياز كه داراني كتاب. نيست پوشيده كسي هيچ بر مناسب

 به را آموزان دانش كتابداري نوين هاي شيوه از استفاده با الزم مواقع در. باشند مي جديد كتب دنبال

 به نظر. دارند مدارس در پژوهش فرهنگ توسعه در سزايي به نقش كنند مي ترغيب پژوهش و پژوهش

 مستمر هاي آموزش با امر توليانم و گرفته صورت الزم دقت كتابداران انتخاب در است الزم موضوع اهميت

  . نمايند همراهي آموزان دانش به رساندن ياري امر در را آنان

 دانش تحقيقات براي كافي منابع نبود و كشور مدارس اكثر در كتابخانه و كتاب بحث به توجهي بي البته

 و دبيران يقتشو جهت بخشي منزلت و مناسب انگيزشي عوامل از استفاده. دارد بحث جاي خود آموزي

  . بنمايد شاياني كمك پژوهش و تحقيق فرهنگ كردن نهادينه در تواند مي پژوهش و تحقيق به آموزان دانش

 مي. است درس هاي كالس در پژوهشي هاي گروه تشكيل تحقيق و پژوهش كردن نهادينه هاي راه از يكي

  . نمود تحقيق به وادار را ها آن خاص موضوعي كردن مشخص و نفره چهار يا سه هاي گروه تشكيل با توان
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 به اگر دانستند مي اساسي مسايل از را آن رهبري معظم مقام اخير هاي سال در كه افزاري نرم جنبش

  . باشد مي پژوهش و تحقيق كردن نهادينه جهت مهمي زمينه گردد محقق كشور آموزش با عام صورت

 دارد ضرورت كارامد آماري نظام يك و اطالعات وجود چيز هر از بيش كار، مناسب برنامه يك داشتن براي

 آوردن فراهم با و ترتيب اين به و دهد مي قرار پژوهشگران دسترس در را الزم اطالعات و آمار آماري نظام

. گيرد مي سرعت جانبه همه توسعه تحقيق، گونه هر بناي زير ساختن مهيا و مسايل شناخت موجبات

 و كرده داير تحقيقاتي سساتۆم خود به مربوط هاي رشته مورد در يك هر دولتي هاي خانه وزارت همچنين

 جديد هاي تكنيك و كاالها آوردن پديد زمينه در خصوصي بخش مالي و فكري مشاركت و همكاري با

 كل خدمت در بلكه خاص سازمان و شركت دو يا يك خدمت در نه را آن نتايج و ورزند مبادرت توليدي

  .دهند رقرا ذيربط حرف و صنايع

  : پيشنهادات و گيري نتيجه

 پژوهش، اهميت و جايگاه خصوص در آموزشي نظام رهبران و مديران بين در باور و نگرش نبود شك بي

 مالي، منابع بودن نامناسب و كمبود جامعه در پژوهش نشدن نهادينه مقوله، اين به دبيران نياز احساس عدم

 آموزشي منابع و علمي اطالعات فقر پژوهنده، دبيران يبترغ جهت انگيزشي عوامل از گيري بهره عدم

 از دبيران عمومي استقبال ميزان در گذار تأثير عوامل ترين مهم از تحقيقات و پژوهش زمينه در دبيران

 مي ايجاد مانع پژوهش و تحقيق كردن نهادينه و توسعه راه در كه عواملي شناسايي. است پژوهش موضوع

 غفلت آن به نسبت كشور تحقيقاتي و پژوهشي سياست در آنچه رسد مي نظر به ضروري امر يك نمايند

  . است كشور پژوهشي بودجه سهم است شده

 كه آنجا. يافت نخواهد محقق خوبي به امر اين كشور اعتبارات از پژوهش ناچيز سهم اين با است بديهي

 و مديران ترغيب جهت تشويقي و يزشيانگ عوامل به و رود مي رايانه و كتابخانه به مدارس تجهيز از سخن

 احساس بيشتر مناسب اعتبارات تخصيص به نياز شود مي اشاره پژوهش و تحقيق به آموزان دانش و دبيران
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 ها آن نظري و عملي آشناسازي ويژه به دبيران تحصيالت سطح ارتقاي جهت مناسب ريزي برنامه. شود مي

 ايجاد تحقيقاتي، هاي فعاليت انجام جهت مناسب عتباراتا تخصيص پژوهش، و تحقيق هاي روش و اصول با

 نيروهاي از استفاده و پرورش و آموزش دبيران و محققان با عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه همكاري زمينه

 بلند گامي جامعه در پژوهش و تحقيق فرهنگ و شدن نهادينه جهت در تواند مي راستا اين در متخصص

 ها سازي تصميم و گيري تصميم در بومي هاي ظرفيت و جمعي خرد از گيري بهره با رود مي انتظار. باشد

 .نمود فراهم پژوهش و تحقيق در را جانبه همه مشاركت زمينه بتوان

 فايده بي گاه و هزينه پر كاري پژوهش به توجه بدون مدارس در آموزشي مناسب الگوي تبيين و طراحي

 اميدوار توسعه اهداف تحقق به توان مي كه است پژوهش جريان با آموزش همسويي صورت در فقط.  است

 آموزش هاي دوره در بويژه بعد سالهاي براي را آموزان دانش تواند مي تحقيق روش صحيح آموزش.  بود

 پژوهش بر مبتني يادگيري و آموزش با بايد مدارس در اندوزي علم و آموزي علم مسير.  كند آماده عالي

 جستجوي و پژوهش براي آنها به كمك و جامعه واقعي مسائل با آموزان دانش ساختن جهموا.  باشد همراه

 تفكر اساسي هاي مهارت بلكه ، دهد مي قرار يادگيري صحيح مسير در را آنان تنها نه مناسب هاي حل راه

 را ها هفرضي آزمون و سازي زمينه ، اطالعات ي بند دسته و آوري جمع شيوه مسائل تبيين و شناسايي چون

 واالي همت كه است ميسر محور پژوهش درسي برنامه اجراي و تدوين با فقط كار اين.  آموزد مي آنان به

 .طلبد مي را كشور پرورش و آموزش ريزان برنامه و اندركاران دست
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