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چکیده
جنگاوری در میدانهای رزم آینده ،نیازمند نظامیان ماهری است که نه تنها میبایست در رسته و تخصص نظامی خود از دانش تئوریک و
نظری الزم برخوردار باشند بلکه باید از مهارت فنی ،حرفهای و کاردانی عملی الزم که از مشخصات نظام آموزشی پژوهشمحوری است نیز

برخوردار باشند .هدف اصلی این پژوهش ،تبیین عوامل موثر بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاههای افسری آجا می-
باشد که این مطالعه بصورت موردی در دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) انجام شده است .این پژوهش آمیخته و از حیث
هدف ،اکتشافی است .جامعه آماری آن ،اساتید و مدیران آموزشی عالی و میانی دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) میباشد
که با روش نمونهگیری هدفمند تعداد  45نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .پس از انجام پژوهش اکتشافی و شناسایی عوامل،
از طریق مصاحبه با خبرگان و با استفاده از رویکرد دلفی فازی 18 ،عامل موثر بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاه
پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) شناسایی و اولویتبندی شدند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل دانشجومحوری،
آموزش غیرمستقیم ،آموزشهای شنیداری و دیداری ،شیوه آموزشی مسالهای و شیوه یادگیری اکتشافی و بهرهگیری از کارگاه-
ها ،آزمایشگاه و البراتوارها از اهمیت و اولویت باالتری در توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاه پدافند هوایی
خاتماالنبیاء(ص) برخوردارند.
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مقدمه

پژوهشها نشان میدهد که دانشآموختگان دانشگاهی ،مهارتهای ضروری مورد نیاز سازمان را کسب نکردهاند و فاصله معنی-
داری در بسیاری از ویژگیها بین انتظارات سازمان با آنچه ،دانشآموختگان به محیط کار آوردهاند ،وجوود دارد (Zaharim, et
) all 2009, p412دراین راستا ،مشخص شد که دانش و تخصص فنی ،یک توانایی ضروری ،به شمار میرود ،ولوی بوه تنهوایی
کافی نیست ( )John, 2010, p216مطالعات انجام شده نشان میدهد دانوشآموختگوان عوووه بور اینکوه بایود دانوش شوامل:
ریاضیات ،مهندسی ،علم و فناوری را درک کنند ،همچنین باید مهارتهای الزم برای کاربرد این دانش در موقعیتهای دنیوای
واقعی را داشته باشند )Redish & smith, 2008, p305(.از این مهوارتهوا بوا عنواوین مختلفوی یواد شوده اسوت .از جملوه
شایستگیهای غیرفنی ،مهارتهای نرم ،مهارتهای فرایندی ،شایستگیهای عمومی ،مهارتهای قابل انتقوال ،شایسوتگیهوای
اشتغال پذیری ،مهارتهای میان رشتهای و مهارتهای عملکردی؛ اما وجه مشترک این شایسوتگیهوا ،کواربردی بودنشوان در
حوزهها و زمینههای مختلف و همچنین در موقعیتهای عملی و واقعی است .برخی از این شایستگیها عبارتند از :حل مسوئله،
تفکر سیستمی ،تفکر انتقادی و خوق ،ارتباطات ،کارتیمی ،مسئولیتپذیری ،مدیریت و رهبری اجتماعی ،یادگیری مادام العمر و
غیره)(Patil & Codner 2007,p645
روند فزاینده پیشرفت علم و فنآوری نظامی ،عملکرد دانشگاههای افسری کلیه کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده؛ بوه
گونهای که جنگآوری در میدانهای رزم آینده ،نیازمند نظامیان ماهری است که نه تنها میبایست در رسته و تخصص نظوامی
خود از دانش تئوریک و نظری الزم برخوردار باشند بلکه میبایست از نگرش ،اعتماد بوه نفوس ،عوزت نفوس ،تهوور ،شوجاعت،
مهارت فنی ،حرفهای و کاردانی عملی الزم نیز برخووردار باشند(خورشویدی و همکواران ،1386 ،ص )32کوه تحقوق ایون امور
مستلزم اجرای نظام آموزشی دانشگاههای افسری با رویکرد پژوهشمحوری است .یکی از مشخصههای آموزشی دانشوگاه پدافنود
هوایی خاتماالنبیاء(ص) نظیر غالب دانشگاههای کشور ،تدریس اغلب دروس (به غیر از دروس کارگاهی و آزمایشگاهی) بر مبنای
حافظه محوری است .بر این اساس فرایند یاددهی -یادگیری در این دانشگاهها مبتنی بر گفتن ،شنیدن و حفظ کردن است.
روش حافظهمحور که به رویکرد معلممحور و غیرفعال نیز موصوف است ،مهمترین مانع یادگیری ،نوآوری و خوقیت محسووب
میشود .در فرآیند یادگیری پژوهشمحور ،عووه بر شنیدن ،الزم است مؤلفه های مهموی؛ همچوون مشواهده ،پرسوش ،تفکور،
کاوشگری ،آزمایش و پژوهش نیز نقش خود را ایفا کنند تا متعلم از همان ابتودای تحصویل بوه توانمنودی تفسویر و قضواوت و
نظریهپردازی مجهز شود .بدین ترتیب فرآیند یاددهی و یادگیری ،به جای ارائه پارهای محفوظات ،به راهحلهای عملی برای حل
مشکوت عینی تبدیل میگردد .امروزه در کوسهای درس ،حتی در دورههای تحصیوت تکمیلوی ،بیشوتر آمووزش مسوتقیم
مطلب صورت میگیرد نه برانگیختن حس تحقیق و خوقیت در دانشجویان .دانشجویی میتواند در آینده به فرآیند کارآفرینی
در سازمان بپیوندد که در دانشگاه مراحل رشد خوقیت فردی و نحوه کار گروهی پژوهشوی را تجربوه کورده باشود .مطالعوات
تطبیقی نیز حاکی از عدم کارایی دانشگاههای مدرنی بوده که آموزشمحور عمل کردهاند (Altbach, 2010,p99).با توجه به
این ویژگیها و نیازها باید گذاری از دانشگاه آموزشی به سوی دانشگاه پژوهشی داشت .دانشگاههای پژوهشی میتوانند با تکیوه
بر پژوهش و تلفیق آموزش و پژوهش این مهم را تحقق بخشند( .شوکیبایی ،1388 ،ص )61در جمهووری اسوومی ایوران نیوز
برنامهریزی برای پژوهشی کردن آموزش دورههای دانشگاهی از اهم برنامههای وزارت علوم ،تحقیقات و فنواوری اسوت .راهبورد
اساسى دستیابى به تولید علم و نظریه پردازى در نظام آموزشى دانشگاههای افسری آجا نیز دگرگون سواختن و تبودیل آن بوه
نظام آموزشى پژوهشمحور است( .دستورالعمل تهیه استانداردهای آموزشی آجوا .)1387 ،مقوام معظوم رهبوری و فرمانودهی
معظم کل قوا نیز در بازدید از دانشگاههای افسری آجا در مورد اهمیت و ضورورت پوژوهش محووری در دانشوگاههوای افسوری
فرمودند« :یکی از ابعاد شما جوانان دانشجو ،بعد جوان بودن شماست .بعد جوان دانشجو یعنوی پژوهنودگی و دانوشپژوهوی در
دوران جوانی که بهترین دوران برای فراگیری است ......مجموعه دانشپژوهان برای ملت مفیدنود .فلوذا خودتوان را بوه دانوش و
دانشپژوهی مجهز کنید که کشور به آن نیاز دارد .عووه بر این امریههای واصله از ستادهای برتر به دانشگاههای افسری آجا در
مورد لزوم اجرای آموزشهای دانشگاههای افسری آجا با رویکرد پژوهشمحوری ،ضرورت و اهمیت این پژوهش را بیش از پیش
عیان میکند (کولیوند و همکاران ،1392،ص )100از این رو و با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص تبیین عوامل موثر
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بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاههای افسری انجام نشده و بنا به لزوم تعریف و تعیین ایون عوامول و شناسوایی و
اولویتبندی آنها برای دانشگاههای مذکور ،سئوال اصلی این پژوهش در ذهن توداعی مویگوردد کوه :چوه عوواملی بور توسوعه
آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاههای افسری آجا تاثیرگذار است و این عوامل از چه اهمیت و اولویتی برخوردارند؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
آموزش پژوهش محور

1

پژوهشمحورى از رویکردهاى جدید دانشگاههاى پیشرفته جهان است که یادگیرى را معطوف به حافظهپرورى ،دانایى محورى
و ارتقاى قدرت درک و بینش خوق کرده است .با توجه به این رویکرد تازه ،در دانشگاهها تنها یادگیرى صورت نمىگیرد ،بلکه
دانشجو نحوه تفکر و اندیشه را مىآموزد و دانشگاهى موفقتر است که بتواند این مهم را به دانشجو انتقال دهودHuet, et al, .
) )2007,p30آموزش پژوهش محور یکی از الگوهای فعال و فرایند محور تدریس است که بر پایة سؤال های چوالش برانگیوز و
موقعیتهای مبهم استوار است و به دانشجو فرصت میدهد با طراحی و تصمیمگیری ،مسئله را حل کند .این روش یک راهبرد
نوین برای آموزش روش یادگیری به دانش آموز است ،بطوری که مدرس نیز همگام با دانشجو در جست و جوی پاسوخ برموی-
آید ،وسایل و امکانات را فراهم میکند و گام به گام مراحل کاوشگری را تا رسیدن بوه نتوایج و اهوداف تعیوین شوده هودایت و
کنترل می کند .در واقع ،هدف اصلی این رویکرد آن است که معلم بتواند ساختارهای ذهنی فعلی دانشوجو را بشناسود و بورای
تغییر آنها برنامهریزی کند(.الدوسی )25 :1392 ،آموزش پژوهش محور ،آموزشی است که بر پژوهش و تحقیق مبتنوی بووده و
آموزش به مثابة مقدمة آن بوده و در نهایت دانشآموختگان ،مسلط به توان پژوهشی در موضوعات علوم مختلف خواهند شود و
این مهم در گرو اجرای روش مسألهاى از سووى مدرّسوان و روش یوادگیرى اکتشوافى از سووى دانشوجویان اسوت Altbach,
 )2010,p43).یافتههای تجربی نشان میدهد که مدل آموزش مبتنی بر درگیر نمودن فعاالنه دانشجویان در وظوایف تحقیقوی
روزانه و توسعه تفکر انتقادی و یادگیری بر اساس حل مسأله یا پرس و جو برای آموزش دانشجویان مووثرتر اسوت(Huet, et .
)al, 2007,p31

دانشگاه پژوهشمحور
دانشگاه پژوهشمحور یک مؤسسه کلیدی قرن بیست و یکم است که زمینه دسترسی به دانش جهانی را فراهم میکند و
تحقیقات بنیادی و کاربردی ارائه داده و رهبران و مدیران کلیدی را برای جامعه و مجامع علمی تربیت میکند (Serow,
)2012,p23و دارای ابعاد و ویژگیهای زیر میباشد:
-1آزادی و مسئولیت علمی– اجتماعی-2صوحیتها و ارتباطات بینالمللی و بین فرهنگی-3آموزش و پوژوهش بوین رشوتهای
-4تعهد به بهگزینی -5به روز رسانی زیرساختهای علمی-پژوهشی -6تمرکز بر بازتابهای ملی و فرا ملی -7توان خلق منوابع
و ثروت(.شکیبایی و همکاران،1388 ،ص ) 74در گذشته دانشگاهها تنها بر انتقال دانش(آموزش) تأکیود داشوتند .اموا اموروزه
دانشگاههای پژوهشمحور بیشتر به نقش تولید دانش و اشاعة آن در سطح جامعه و سازمانها پرداختهاند؛ کوارکردى کوه بوه
عنوان رویکرد پژوهشمحورى از آن یاد مى شود و عمدتاً معطوف بوه تغییورات و تحووالت در جهوان پیچیوده اموروزى اسوت.
(یمینى ،1388 ،ص  )141امروزه دانشگاهها باید تنها به فرآیند یادگیرى و یاددهى متکوى نباشوند بلکوه بور افوزایش توانوایى
اندیشهورزى و آمادهسازى فراگیران براى نقشآفرینى در عرصههاى خدمتى نظر دارند .دنیاى کارى آینده نیازمند قابلیت درک
مشکوت و مسائل تازهاى است که با موقعیتهاى محیطى تغییر مىکند .از این رو ،سازمانهاى هوشومند نوه تنهوا بوه دنبوال
یافتن پاسخهاى درست براى سازگارى خود با محیط آینده هستند بلکه برای دستیابى به پرسشهاى درست نیوز تووش موى-
کنند( .جهانی ،1378 ،ص )29در جدول  3به تعدادی از دانشگاههای پژوهشمحور و ویژگیهای برجسته هر یوک اشواره موی-
گردد:

- Research Based Teaching
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جدول ( )1دانشگاههای پژوهشمحور
1

دانشگاه پژوهشی جهانی

دانشگاه موتور کیفیت

الگوی موتور کیفیت ،دانشگاههای پژوهشی را بوه ایون دانشوگاه ،بوا حجوم زیواد فعالیوت
عنوان سازمانی با دو سواختار مورتبط اموا نسوبتاً پژوهشی ،رقابت جهانی دانشجویان ،اعضاء
مستقل تلقی مینماید .نخست ،هسوته علموی آن هیات علمی ،کارکنان و بودجه پروژههای
است که متشوکل از گوروه هیوأت علموی و کوادر پژوهشی در حال انجام که بیشتر جهانی
آموزشی سازمان است که در وهله نخست مسئول هستند شناخته میشوند .ایون دانشوگاه-
محتووا ،ظرفیوت دانشوگاهی ،کیفیوت اقودامات و هوای برجسوته بوه فراتور از مرزهوای
مسئولیتهای آن است .دوم کالبد اداری و اجرایی کشورهای خوود موینگرنود توا حووزهای
آن که مسئول تحقیوق ،کسوب ،توزیوع و تقسویم فراملی را تعریف کنند .ظهور مدل جهانی
منابع و مدیریت اقوداماتی اسوت کوه از نهادهوای به این مهم اشاره دارد که سرمایهگذاری
آموزشی دانشگاه حمایت میکند .هسته دانشگاهی روی سرمایه انسانی در خور جامعه بوده و
و علمی یا نهادهای هیأت علمی مهمترین بخوش دانش جدید به دنیای بهتر شکل میدهد.
از این رو ،آموزش عالی و بوه ویوژه ایون
دانشگاه هستند)) Huet, et al, 2007,p32
مؤسسات (دانشگاههای پژوهشی جهوانی)
جزء کلیدی برنامه مودیریت اجتمواعی و
رشد اقتصادی تحت حمایت دولت ملوی
هستند)Huet, et al, 2007,p32) .
دانشگاه هاوکینز

دانشگاه فرا پژوهشی
تعداد کم اما رو به رشد این دانشگاهها قوادر اسوت
سطوح غیرقابل پیشبینی از علم ،فنآوری و دانش
را در زمینه علوم انسانی تولید نماید .علیرغم بنیان
غیرقابل پیشبینی و پرهزینه این دانشگاهها ،ایون
نماد به گسترش خود در ایاالت متحده ادامه موی-
دهد .مدل دانشگاه فراپژوهشی آمریکا برای بسیاری
از کشورها جالب است با کمک این مدل ،سیاست-
گذاران آموزشی از مولفههای مختلف استفاده می-
کنند .از جمله شرایط کاری اعضوا هیوأت علموی،
حمایت دولتی و رقابت پژوهشی ،بخش خصوصی و
غیره)Huet, et al, 2007,p33).
دانشگاه پژوهشی و خلق ثروت

2

هاوکینز ( ،)2006معتقد بود که ارتباط
بین پژوهش و آموزش یک روند خود به
خودی نیست و جهت دستیابی به این
ارتباط مولد ،مدیریت کارآمد فعالیتها و
وظایف آموزشی و پژوهشی دانشگاه الزم
است و به طور رسمی این تلفیق باید در
دپارتمانهای آموزش عالی صورت گیرد.
()Altbach,2007,p46

دانشگاه آویرو

3

این دانشگاه ،یادگیری مبتنی بر حل
این دانشگاه که از سوی جی هاری )2006( 4بوا
مسأله را بخوبی اجرا نموده است .دوره-
هدف هماهنگ نمودن برنامههای پژوهشی جهوت
تقویت نوآوری در ابعواد بوومی ،منطقوهای و بوین -های آموزشی از کوسهای تئوری و عملی
سازماندهی شده است .این شیوه به
المللی مطرح شده و در این مدل چرخوه نووآوری،
دانشجویان اجازه میدهد تا مفاهیم
ظرفیتسازی درازمدت ،ظرفیت سوازی پژوهشوی،
شناسوایی موضوو تحقیوق ،سورمایهگوذاری بور مختلف را در طول کوس منعکس کرده و
1

)- Emerging Global Model (EGM
- Hawkins
3
- the University of Aveiro
4
- J.Harry
2
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تجهیزات ،توسعه شوبکه منطقوهای و بوینالمللوی،
مشارکت در اجوس سازمانی و بینالمللی شورکت-
هووای زایشووی و خلووق ثووروت محووور تمرکووز
است)Altbach,2004,p48(.

دانشگاه ایالتی سن خوزه

1

دانشگاه کلگری کانادا

شیوه یادگیری فعال و مشارکتی شامل ارائه مواد
آموزشی جدید و یک یا دو جلسه آموزش حل
مسئله در گروههای کوچک است .این روش هم
فرصتی است به دانشجویان برای تعلیم مفاهیم
جدید و هم فرصتی است برای استاد به منظور
ارزیابی یادگیری دانشجویان .در مقطع کارشناسی
3

ارشد مهارتهای حل مسئله و چندین مساله باز
در برنامه آموزشی دانشجویان گنجانده شده است.
))Huet, et al, 2007,p34
دانشگاه هاروارد

شرو به تفکر در مورد تمرینات در
آزمایشگاهها نمایند .این دانشگاه بر
اهمیت تمرین و حل مسئله در دوره های
مهندسی ،رویکرد دانشجو محوری بیشتر
و توسعه یادگیری مبتنی بر پرس و جو
تاکید دارد) Huet,et al, 2007,p34).

4

2

در این دانشگاه ،محورهای زیر آموزش
داده میشود )1 :مهارتهای جمعآوری
اطوعات محیطی در راهبرد؛  )2بررسی
انتقادی موضوعات ،ادبیات و متون موجود
مرتبط با مسائل راهبردی؛  )3تنظیم
پرسشهای متعدد در یک پژوهش و در
زمینه مورد عوقه دانشجو؛  )4انتخاب و
اجرای روش مناسب و تمرینهای متعدد
آن برای انجام پژوهشهای مختلف و
متنو در طول دوران آموزشی؛
دانشگاه علوم مدیریتی

برنامووه آموزشووی ایوون دانشووگاه شووامل دو روش هر گروه از دانشوجویان تحوت نظوارت و
آموووزش موویشووود :آموووزش مسووتقیم و پووژوهش هدایت یکی از اعضای هیات علمی وظیفه
هدایت .هر دوی این برنامهها برای تحریوک حوس دارند که فعالیت های زیر را انجام دهند:
جستجوگری محیطی دانشوجویان و توسوعه حوس تعیین یک پرسش محودود پژوهشوی در
کنجکاوی آنان نسبت به تحوالت محیط و تشوویق زمینه مدیریت مطلوب جامعوه؛ تودوین و
آنها برای پژوهشهای مساله محوور طراحوی شوده اجرای یک پژوهش برای یافتن پاسوخ آن
پرسش؛ در نهایت تحلیل و ارایه یافتههای
است(.کولیوند و همکاران)1390،
پژوهش .هدف آموزشی این برنامه ،فراهم
نمودن امکان یک تجربه عملی و میودانی
برای دانشجویان در تمامی موارد باال و در
جهوت پیوودا کووردن راهکارهووای خوووق و
جدیوود در موودیریت جامعووه موویباشوود.
(عصاریان نژاد ،1387 ،ص.)62

1

دانشگاه آلبورگ

دانشگاه کانزاس

2

1

- San José State University
- Calagry Research University 0f canada
-3مساله باز ،مساله ای است که عمدا بصورت بد تعریف شده و یک چارچوب آموزشی جدید ارائه میکند که ممکن است برای دانشجویان ناآشنا بوده و
هیچ بیانیه صریح و روشنی برای راهنمایی دانشجویان به اینکه برای یافتن پاسخ از چه اصولی استفاده کنند و یا چه فرضیاتی را اجرا نمایند داده نمی-
شود.
4
- Harvard University
2
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دانشووجویان بایوود در گووروهه وای کوچووک بوور روی
پژوهشی مبتنی بر مدیریت راهبردی یوک جامعوه
محدود ،یک اقلیت و یا یک بحران کوار کورده و در
پایان دوره ،گوزارش آن را بوه صوورت سوخنرانی و
پوسووتر ارایووه دهنوود .در ایوون دوره کوووسهووای
آموزشی ،عموماً در زمینه مولفههای رفتار سازمانی،
مدیریت ،راهبردهای اقتصاد ،نظارتهای راهبردی،
سنجش و ارزیابی عملکرد و ارتقاء کیفیوت برگوزار
میشود(.عصاریان نژاد ،1387 ،ص)64

تدریس بر پایه پژوهشمحورى است و در
دو سطح ارائوه موىشوود -1 :کنفورانس،
همایش و واحودهاى درسوى کوه بخوش
اصلى ترم تحصیلى است -2 .کار گروهى
و رفع اشکال در گروههواى  3توا  5نفوره.
نیمى از سواعت درسوى در سوطح اول و
نیمى دیگر به کارهاى گروهى اختصواص
داده موىشوودHuet, et al, 2007, .
))p37

دانشگاه افسری پژوهشی
آلمان( ،)2002فرانسه( )1980و انگلستان( )1999در خصوص راههای کاربردی کردن خوقیت (بعنوان راهکاری جهت تقویوت
پژوهشمحوری) در آموزش دانشگاههای افسری خود ،تغییرات شگرفی در زمینههای مختلف آموزش و پرورش مانند :تغییور در
محتوای دروس علمی -نظامی ،تدریس دروس توسط دانشجویان ،ایجاد جو باز در دانشگاه ،حاکمیت روابط انسوانی در دانشوگاه
افسری ،جلسات پرسش و پاسخ و اداره اردوگاههای نظامی توسوط دانشوجویان انجوام دادهاند(.خورشویدی و همکواران،1386 ،
ص)35
پیشینه تحقیق
تحقیقهای انجام شده داخلی
خوصهای از مهمترین پژوهشهای داخلی انجام شده مرتبط با موضو این پژوهش به شرح جدول زیر میباشد:
جدول( )2تحقیقهای انجام شده داخلی

مشخصات پیشینه
پژوهشگر

(قاضیارکانی و
همکاران)1395 ،

عنوان
پژوهش

درسی
برنامه
محور:
پژوهش
ماهیت ،ضرورت ها،
و
مؤلفهها
راهکارهای تربیتی

پژوهشگر

حسینپور و
همکاران)1396( ،

عنوان

آموزش و یادگیری

نتیجه
در دنیای امروز به دلیل روبرو شدن دانشجویان با عامل تغییر و دگرگونی،
سبک سنتی آموزش ،دیگر جوابگو نیست و الزم است دانشجویان به
اهرمی به نام تفکر ورزیدن و تفکر خوق مجهز شوند تا ضمن کسب
مهارت های تفکر و حل مسائل ،کارایی الزم را در پاسخ به تغییرات
محیطی داشته باشند .رویکرد پژوهش محوری رویکردی است که لزوم
کاویدن محیط و موقعیت های آن را برای دانشجویان به ارمغان میآورد و
در آن به جای انباشت اطوعات در ذهن ،نحوه یادگیری و یا به عبارتی
یادگیری یادگرفتن را مدنظر قرار میدهد و مشخصاتی همچون پویایی،
همکاری و مشارکت ،تکامل دانش و مهارت ،پرسشگری ،تفکر انتقادی،
تحکیم ساخت شناختی و حل مسئله را دارد.
بر اساس این پژوهش چهار بعد اساسی در آموزش و یادگیری پژوهش-
محور شناسایی شد .آموزش(تدریس) پژوهش-محور ،یادگیری و تکالیف
پژوهش-محور ،ارتباطات و دسترسیها و تشویق پژوهش-محور.

- The University of Kansas
-Alborg University
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پژوهش-محور در
محیط ساختنگرا

پژوهشگر

موانع ساختارى (سازمانى) ،آموزشى ،ابزار و امکانات و موانع فرهنگى و
صارمى()1387
دانشجویى با ضعف گرایش دانشجویان به فعالیتهاى پژوهشى رابطه
آسیب شناسى
پژوهش در دافوس معنادارى دارد و رویکرد آموزش محورى(روش سنتى آموزش) در دانشکده
دافوس ناجا غلبه بیشترى داشته و آمار پایین تولیدات علمى دانشجویان
ناجا
دانشکده دافوس ناجا تأکیدى بر این موضو است.

پژوهشگر

و مدلی را ارائه مینمایند که این مدل به زعم مولفین و کارشناسان برای
شکیبایی
نظام آموزش عالی جمهوری اسومی ایران مناسب بوده که البته قابلیت
همکاران()1388
کاربرد آن مستلزم بسترسازی  7بعد صوحیتها و ارتباطات بینالمللی و
ارائه مدلی برای
بین فرهنگی ،آزادی و مسئولیت علمی و اجتماعی ،توان خلق منابع و
ایجاد دانشگاه
پژوهشی در نظام ثروت ،تمرکز بر بازتابهای ملی و فراملی به روز سازی زیر ساختهای
علمی – پژوهشی ،تعهد به بهگزینی و آموزش و پژوهش بینرشتهای
آموزش عالی ایران
است.

پژوهشگر

تیرگر و همکاران ،از نظر اعضای هیات علمی و دانشجویان موانع عمده توسعه پژوهش-
محوری در واحدهای دانشگاه آزاد اسومی استان کرمان عبارتند از:
()1387
موانع عمده توسعه ا -موانع اجتماعی و فرهنگی-2کمبود امکانات اقتصادی و مالی -3موانع
پژوهشمحوری در اجرایی و اداری
واحدهای دانشگاه
آزاد اسومی استان
کرمان

پژوهشگر

آموزش به روش سناریو به پرورش مهارتهای خوق در نوجوانوان کموک
جهانی()1387
آموزش تفکر خوق میکند .و ارائه برنامههای آموزشی با روش سناریو همراه با شیوه پژوهش-
به نوجوانان :رویکرد محور بیشتر از روش سناریو به تنهایی بورای ارتقواء و رشود مهوارتهوای
خوق بستری مناسب فراهم میکند
پژوهش محور

پژوهشگر

صادقیراد )1388( ،مدل غالب تربیت دانشجو در کشورهای جهان( 10کشور در آمار دانشوگاه
تحول های برتر جهان) مدل پژوهشمحور است؛ هر چند قووانین و نحووه پیواده
رویکرد
گرایانه به نظام سازی این مدل در کشورهای مختلف متنو بوده و دستخوش تحووالتی
آموزش دکتری در شده است.
مرور
کشور:
ساختاریافته مدلهای
آموزشی دانشگاه
های برتر دنیا

عنوان
پژوهش

عنوان
پژوهش

عنوان
پژوهش

عنوان
پژوهش

عنوان
پژوهش
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تحقیقهای انجام شده خارجی

خوصهای از مهمترین پژوهشهای خارجی انجام شده مرتبط با موضو این پژوهش به شرح جدول زیر میباشد:
جدول( )3تحقیقهای انجام شده خارجی

نتیجه

مشخصات پیشینه
پژوهشگر

مدل آموزشی مبتنی بر پژوهش ،بیشتر
ایزابل هویت 1و همکاران()2007
مدلهایی برای آموزش پژوهشمحور در دانشجویان را در وظایف روزانه ،فعاالنه درگیر
علوم مهندسی :دانشگاه آویرو 2و سن میکند و تفکر عمیقتر و حیاتی را گسترش
3
خوزه
میدهد.

پژوهشگر

دادن پاداش به پژوهشگر چه از طریق سیستم
رابرت سیرو)2000(4
پژوهش و آموزش در دانشگاههای پاداش دانشگاه پژوهشی و چه از خارج دانشگاه
و انتشار نتیجه پژوهش آنها در نشریات
پژوهشی
مناسب موجب ارتقاء پژوهشگر میگردد

پژوهشگر

انجمن کارفرمایان در بریتانیا و استرالیا جهتگیریهای برنامههای درسی آموزش
عالی در چند مقوله زیر خوصه میشود:
()2010
ویژگیهای اساسی و شایستگیهای پرورش روحیه اتکاء به خود ،پرورش توانایی
ضروری برای دانش آموختگان نقد و تحلیل ،پرورش توانایی رهبری ،پرورش
توانایی ایجاد تحول ،پرورش توانایی نوآوری و
دانشگاهی در قرن 21
خوقیت ،پرورش افراد هماهنگ با توسعه فن-
آوری اطوعات و ارتباطات ،پرورش توانایی حل
مسئله ،پرورش توانایی کارگروهی و پرورش
روحیه سازگاری با تغییرات.

عنوان
پژوهش

عنوان
پژوهش

عنوان
پژوهش

روششناسی تحقیق
این پژوهش ،آمیخته و از حیث هدف ،اکتشافی است .در ابتدا با استفاده از دادههای کیفی به دست آمده از مطالعات اکتشافی
عوامل موثر بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاههای افسری آجا مشخص شده است و سپس با استفاده از روش
تحقیق پیمایشی ،نظر خبرگان درباره عوامل موثر بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاههای افسری آجا بدست آمده
است و در ادامه با روش دلفی فازی ،عوامل مذکور اولویتبندی شدند .جامعه آماری این پژوهش ،اساتید و مدیران عالی و
میانی دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) میباشد .با توجه به هدف تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد.
حجم نمونه در این پژوهش شامل  45نفر است.

1

- Isabel Huet
-Aviro University
3
- San José State University
4
- Robertc Serow
2
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تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
در جدول  4ویژگیهای جامعهشناختی اعضای نمونه ارائه شده است.
جدول( )4ویژگیهای جامعهشناختی نمونه آماری

متغیر
تحصیوت

مرتبه
علمی
سابقه
تدریس

فراوانی
کارشناسی ارشد

18

دانشجوی دکتری

13

دکتری

14

مربی

34

استادیار

10

دانشیار

1

تا  10سال

5

 10تا  15سال

21

 15تا  20سال

12

بیشتر از  20سال

7

بعد از مصاحبه با اعضای نمونه آماری پژوهش ،عوامل موثر بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص)

به شرح جدول زیر تبیین شده است.
جدول( )5عوامل موثر بر توسعه پژوهشمحوری

مولفهها

مولفهها

دانشکدهها بخشوی از بدنوه بوزرگ پژوهشوی تاکید بر آموزشهای شنیداری و دیداری
دانشگاه
بهرهگیری از کارگاهها ،آزمایشگاه و البراتوارها مساله محور و فرایند محور بوودن محتویوات
درسی
تاکید بر دانشجو محوری نه استاد محوری

برانگیخته کردن تفکر انتقادی در دانشجویان

ساختار ادرای و سازمانی منعطف

وجود فضای پژوهشی

ادغام آموزش و پژوهش

تولید و اشاعه علوم و فنون نظامی در سوطح
آجا

آموزش غیر مستقیم به دانشجویان

توودوین سرفصوولهووای آموزشووی بووا رویکوورد
پژوهشی

روش آموزشی مسالهای و یادگیری اکتشافی

تدوین سرفصولهوا توسوط پژوهشوگران هور
رشته

تقویت بیونش تحلیول ،جسوتجو ،آزموایش و تاکید آموزشها بر پژوهش
پژوهش
سوواختار سووازمانی ،بسووتری مناسووب بوورای تدوین برنامههای آموزشی در دل برنامههوای
پژوهشی
پژوهشگران
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تعریف متغیرهای زبانی
در مرحله بعد ،عوامل تبیین شده ،در قالب پرسشنامه طراحی و با هدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان موافقت آنها با مؤلفهها ،در اختیار
آنها قرار داده شد تا از طریق متغیرهای کالمی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد ،میزان موافقت خود را ابراز کنند .از آنجاییکه
خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متغیرهای کیفی اثر دارد از این رو با تعریف دامنه متغیرهای کیفی ،خبرگان با ذهنیت
یکسان به سؤالها پاسخ میدهند .بدیهی است این متغیرها با توجه به شکل زیر و جدول  4به شکل اعداد فازی مثلثی تعریف شدهاند.
جدول ( )6اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

متغیرها

عدد فازی مثلثی

عدد فازی

ی

قطعی

کالمی

شده

خیلی
زیاد

()0/75 ، 1، 1

0/75

زیاد

()0/5 ، 0/75، 1

0/5625

متوسط

()0/25 ، 0/5، 0/75

0/3125

کم

()0 ، 0/25، 0/5

0/0625

خیلی کم

()0 ، 0، 0/25

0/0625

الزم به ذکر است که اعداد فازی قطعی شده در جدول فوق با استفاده از رابطه مینکوفسکی با فرمول زیر محاسبه شدهاند.

نظرسنجی مرحله اول
در این مرحله مؤلفههای شناسایی شده در مرحله مصاحبه ،در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار میگیرد و با توجه به
گزینه پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریف شده نتایج حاصل از بررسی پاسخهای قید شده در پرسشنامه برای به دست آوردن
میانگین فازی مؤلفهها ،مورد تحلیل قرار میگیرند .برای محاسبه میانگین فازی از روابط زیر استفاده میشود.

که در این فرمول  Aiبیانگر دیدگاه خبره  iام و  Aaveبیانگر میانگین دیدگاههای خبرگان است .بعد از محاسبه میانگین
فازی مثلثی برای مؤلفهها ،از فرمول مینکوفسکی ،اعداد فازی قطعی شده برای هر مؤلفه محاسبه میشود.
جدول ( )7میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله اول

میانگین فازی مثلثی
)(α, β ,m

متغیرها

فازی
زدایی

(،0/866، /0533
)0/758

0/560

()0/85 ،0/0،94/68

0/629

تاکید بر دانشجو محوری نه استاد محوری

()0/908 ،0/0،966/658

0/672

ساختار ادرای و سازمانی منعطف

()0/625 ،0/0،766/416

0/452

ادغام آموزش و پژوهش (جهت مواجهه با نیازهای در حال تغییر)

()0/716 ،0/0،833/491

0/520

آموزش غیر مستقیم به دانشجویان (مشاهده ،پرسش ،کاوشگری)

()0/91 ،0/0،966/65

0/666

دانشکدهها بخشی از بدنه بزرگ پژوهشی دانشگاه
بهرهگیری از کارگاهها ،آزمایشگاه و البراتوارهایی با فنآوری برتر
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بکارگیری روش آموزشی مسالهای و یادگیری اکتشافی

()0/875 ،0/0،95/625

0/643

تقویت بینش تحلیل ،جستجو ،آزمایش و پژوهش در دانشجویان

()0/816 ،0/0،9/575

0/595

ساختار سازمانی ،بستری مناسب برای پژوهشگران

()0/766 ،0/0،875/533

0/560

تاکید بر آموزشهای شنیداری و دیداری

()0/883 ،0/0،95/633

0/65

()0/73 ،0/0،85/5

0/529

()0/791 ،0/0،891/558

0/583

()0/783 ،0/0،9/541

0/570

تولید و اشاعه علوم و فنون نظامی در سطح آجا

()0/766 ،0/0،875/522

0/560

تدوین سرفصلها ،مواد و متون آموزشی با رویکرد پژوهشی

()0/716 ،0/0،841/483

0/514

تدوین سرفصلها ،مواد و متون آموزشی توسوط پژوهشوگران هور
رشته

()0/766 ،0/0،875/533

0/560

(،0/825 ،0/916
)0/575

0/597

()0/783 ،0/0،883/541

0/566

مساله محور و فرایند محور بودن محتویات برنامههای درسی
برانگیخته کردن تفکر انتقادی در دانشجویان
وجود فضای پژوهشی

تاکید آموزشها بر پژوهش
تدوین برنامههای آموزشی در دل برنامههای پژوهشی

پس از انجام مرحله اول نظرسنجی الزم است مرحله دوم نیز انجام شود تا نتایج هر دو مرحله با هم مقایسه و نتیجه مشخص
شود.
نظرسنجی مرحله دوم
در این مرحله نیز مولفههای شناسایی شده در مرحله مصاحبه در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار میگیرد و با توجه
به گزینه پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریف شده نتایج حاصل از بررسی پاسخهای قید شده در پرسشنامه برای بدست آوردن
میانگین فازی متغیرها مورد تحلیل قرار میگیرند .نتایج شمارش پاسخهای داده شده به متغیرهای شناسایی شده در
نظرسنجی مرحله دوم به شرح جدول  6میباشد.
جدول ( )8میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله دوم

متغیرها

میانگین فازی مثلثی
)(α, β, m

دانشکدهها بخشی از بدنه بزرگ پژوهشی دانشگاه

(،0/0،775/591
)0/841

0/562

بهرهگیری از کارگاهها ،آزمایشگاه و البراتوارهایی با فنآوری برتر

(،0/0،933/591
)0/841

0/614

تاکید بر دانشجو محوری نه استاد محوری

()0/9 ،0/0،966/65

0/666

ساختار ادرای و سازمانی منعطف

(،0/0،775/414
)0/625

0/454

ادغام آموزش و پژوهش (جهت مواجهه با نیازهای در حال تغییر)

(،0/0،841/491
)0/716

0/522

آموزش غیر مستقیم به دانشجویان (از طریق مشاهده ،پرسش ،پژوهش،0/0،958/633( ،
)0/883
کاوشگری)

0/652

(،0/0،958/625
)0/875

0/645

بکارگیری روش آموزشی مسالهای توسط اساتید و روش آموزشی
یادگیری اکتشافی توسط دانشجویان
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تقویت بینش تحلیل ،جستجو ،آزمایش و پژوهش در دانشجویان

(،0/0،908/575
)0/816

0/597

ساختار سازمانی ،بستری مناسب برای پژوهشگران

(،0/0،883/533
)0/766

0/562

تاکید بر آموزشهای شنیداری و دیداری

(،0/0،958/633
)0/883

0/652

مساله محور و فرایند محور بودن محتویات برنامههای درسی

(،0/0،841/483
)0/716

0/514

برانگیخته کردن تفکر انتقادی در دانشجویان

()0/791 ،0/0،9/584

0/585

وجود فضای پژوهشی

(،0/0،908/541
)0/783

0/572

تولید و اشاعه علوم و فنون نظامی در سطح آجا

(،0/0،882/533
)0/766

0/562

تدوین سرفصلها ،مواد و متون آموزشی با رویکرد پژوهشی

(،0/0،85/483
)0/716

0/516

تدوین سرفصلها ،مواد و متون آموزشی توسط پژوهشگران هر رشته

(،0/0،883/533
)0/766

0/562

تاکید آموزشها بر پژوهش

(،0/0،925/575
)0/825

0/6

تدوین برنامههای آموزشی در دل برنامههای پژوهشی

(،0/0،891/541
)0/783

0/568

پس از اینکه هردو مرحله نظرسنجی انجام شد ،الزم است که اختوف میان میانگین فازیزدایی شده عوامل موثر بر توسعه
آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاههای افسری آجا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .الزم به ذکر است که این کار در جهت
آن است تا مشخص گردد که آیا خبرگان راجع به این عوامل اجما دارند یا خیر .اگر میزان نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1باشد؛
میتوان نتیجه گرفت که خبرگان در مورد این عوامل اجما دارند .بررسی اختوف میانگین فازیزدایی شده عوامل موثر بر
توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشگاههای افسری آجا در مرحله اول و دوم به شرح جدول  7است.
جدول ( )9اختالف میانگین فازی زدایی شده مرحله اول و دوم نظرسنجی

میانگین

میانگین

اختالف

متغیرها

مرحله

مرحله

میانگین

اول

دوم

دانشکدهها بخشی از بدنه بزرگ پژوهشی دانشگاه

0/560

0/562

0/002

بهرهگیری از کارگاهها ،آزمایشگاه و البراتوارهایی بوا فون-
آوری برتر

0/629

0/614

0/015

تاکید بر دانشجو محوری نه استاد محوری

0/672

0/666

0/006

ساختار ادرای و سازمانی منعطف

0/452

0/454

0/002

ادغام آموزش و پژوهش (جهت مواجهه بوا نیازهوای در
حال تغییر)

0/520

0/522

0/002

آموزش غیر مستقیم به دانشوجویان (از طریوق مشواهده،
پرسش ،پژوهش ،کاوشگری)

0/666

0/652

0/014
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روش آموزشی مسالهای توسوط اسواتید و روش آموزشوی
یادگیری اکتشافی توسط دانشجویان

0/643

0/645

0/002

تقویت بیونش تحلیول ،جسوتجو ،آزموایش و پوژوهش در
دانشجویان

0/595

0/597

0/002

ساختار سازمانی ،بستری مناسب برای پژوهشگران

0/560

0/562

0/002

تاکید بر آموزشهای شنیداری و دیداری

0/650

0/652

0/002

مساله محور و فرایند محور بوودن محتویوات برناموههوای
درسی

0/529

0/514

0/015

برانگیخته کردن تفکر انتقادی در دانشجویان

0/583

0/585

0/002

وجود فضای پژوهشی

0/570

0/572

0/002

تولید و اشاعه علوم و فنون نظامی در سطح آجا

0/560

0/562

0/002

تدوین سرفصولهو ا ،موواد و متوون آموزشوی بوا رویکورد
پژوهشی

0/514

0/516

0/002

توودوین سرفصوولهووا ،مووواد و متووون آموزشووی توسووط
پژوهشگران هر رشته

0/560

0/562

0/002

تاکید آموزشها بر پژوهش

0/697

0/601

0/002

تدوین برنامههای آموزشی در دل برنامههای پژوهشی

0/566

0/568

0/002

با توجه به دیدگاههای ارائه شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج مرحله دوم ،در صورتی که اختوف بین میانگین فازی
زدایی شده در دو مرحله کمتر از  0/1باشد در این صورت فرآیند نظر سنجی متوقف میشود .با توجه به اینکه اختوف میانگین
فازیزدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از  0/1می باشد ،خبرگان در مورد مولفه ها به اجما رسیدند و نظرسنجی در
این مرحله متوقف میشود .برای اولویتبندی این مولفهها از میانگین فازی زدایی شده مرحله دوم دلفی فازی استفاده میشود.
هر مولفهای که میانگین فازیزدایی شده آن بیشتر باشد در اولویت اول قرار میگیرد .در جدول  8این مولفه ها اولویت بندی
شده اند.
جدول ()10اولویت بندی متغیرها

متغیرها

اولویت

میانگین
مرحله
دوم

اول

تاکید بر دانشجو محوری نه استاد محوری

0/666

دوم

آموزش غیر مستقیم بوه دانشوجویان (از طریوق مشواهده ،پرسوش،
پژوهش ،کاوشگری) ،تاکید بر آموزشهای شنیداری و دیداری

0/652

سوم

بکارگیری روش آموزشی مسالهای توسوط اسواتید و روش آموزشوی
یادگیری اکتشافی توسط دانشجویان

0/645

چهارم

بهرهگیری از کارگاهها ،آزمایشگاه و البراتوارهایی با فنآوری برتر

0/614

پنجم

تاکید آموزشها بر پژوهش

0/601

ششم

تقویت بینش تحلیل ،جستجو ،آزمایش و پژوهش در دانشجویان

0/597

هفتم

برانگیخته کردن تفکر انتقادی در دانشجویان

0/585

هشتم

وجود فضای پژوهشی

0/572

نهم

تدوین برنامههای آموزشی در دل برنامههای پژوهشی

0/568

دهم

تولید و اشاعه علوم و فنون نظامی در سطح آجا  ،دانشکدهها بخشی

0/562
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از بدنه بزرگ پژوهشی دانشگاه ،سواختار سوازمانی بسوتری مناسوب
برای پژوهشگران ،تدوین سرفصلها ،مواد و متوون آموزشوی توسوط
پژوهشگران هر رشته
یازدهم

ادغام آموزش و پژوهش (جهت مواجهه با نیازهای در حال تغییر)

0/522

دوازدهم

تدوین سرفصلها ،مواد و متون آموزشی با رویکرد پژوهشی

0/516

سیزدهم

مساله محور و فرایند محور بودن محتویات برنامههای درسی

0/514

چهاردهم

ساختار ادرای و سازمانی منعطف

0/454

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که  18عامل بر توسعه آموزشهای پژوهشمحور در دانشوگاه پدافنود هووایی خواتم-
االنبیاء(ص) موثر است که این عوامل به ترتیب اولویت با تاکید بر دانشجو محوری ،آموزش غیرمستقیم به دانشجویان (از طریق
مشاهده ،پرسش ،پژوهش ،کاوشگری) ،تاکید بر آموزشهای شنیداری و دیداری ،بکوارگیری شویوه آموزشوی مسوالهای توسوط
اساتید و شیوه آموزشی یادگیری اکتشافی توسط دانشجویان ،بهرهگیری از کارگاهها ،آزمایشگاه و البراتوارهایی با فنآوری برتر،
تاکید آموزشها بر پژوهش ،تقویت بینش تحلیل ،جستجو ،آزمایش و پژوهش در دانشجویان ،برانگیخته کردن تفکر انتقادی در
دانشجویان ،وجود فضای پژوهشی ،تدوین برنامههای آموزشی در دل برنامههای پژوهشی ،تولید و اشاعه علوم و فنون نظامی در
سطح آجا ،تدوین سرفصلها ،مواد و متون آموزشی توسط پژوهشگران هر رشته ،ادغام آموزش و پژوهش (جهوت مواجهوه بوا
نیازهای در حال تغییر نیروها) تدوین سرفصلها ،مواد و متون آموزشی با رویکرد پژوهشی ،مساله محور و فرایند محور نموودن
محتویات برنامههای درسی و در نهایت ساختار ادرای و سازمانی منعطف ،میباید برای رشد تواناییهوای دانشوجویان از کووس
درس تحت سلطه مدرس فاصله گرفت و به فضایی نزدیک شد که در آن دانشجو بدون ترس از قدرت و تحکم مدرس از طریوق
پژوهش با تاکید بر شواهد و اطوعات ،مباحثه و کارگروهی برای خوود مفواهیم و دانوش را کشوف و خلوق کنود؛ از ایون رو بوا
مشارکت و درگیرکردن دانشجویان در فرآیند آموزش و دستورزی آنها با اطوعات و ایدهها ،دانوش جدیود سواخته مویشوود و
دانشجو با درک و فهم جدید خود ،برای تشکیل دیدگاههوای شخصوی نسوبت بوه جهوان پیراموون خوود در فرآینود یوادگیری
مشارکت میکند و این چیزی است که در آموزش و یادگیری پژوهش -محور اتفاق میافتد.
پیشنهادهای کاربردی
یکی از راهکارهای اجرایی تحول در نظام آموزشی دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) با الگوبرداری از مودلهوای پژوهشوی
اشاره شده در این پژوهش ،بکارگیری مدل زیر در فرایند آموزش دانشجویان است که طی آن نیمسوال  18هفتوهای تحصویلی
بصورت زیر تفکیک شده بطوریکه هر چه نیمسال تحصیلی به پایان نزدیوک مویشوود از کنفورانسهوا ،هموایشهوا و آمووزش
واحدهای درسی که بصورت پژوهش محوری نیز ارائه میگردد کاسوته شوده و دانشوجویان فعالیتهوای گروهوی و رفوع اشوکال
بیشتری را انجام خواهند داد .در این شیوه آموزشی نیمسال هجده هفتهای ،به  3برنامه آموزشی  4هفتهای تقسیم میگردد که
هر چهار هفته مشتمل بر دو سطح و یا دو گونه آموزش است که سطح اول دارای مزایای آموزشهای پژوهشمحوور بووده و در
واقع یک نو مهارتآموزی میباشد و سطح دوم نیز باعث پرورش توانایی حل مسئله و پرورش توانایی کارگروهی و کوار تیموی
در دانشجویان میگردد که این مهم آنها را برای اجرای ماموریتشان در آینده نیز تقویت میکند .مضاف بور اینهوا در پایوان 4
هفته اول و دوم(یعنی در جریان فرایند آموزش) ارزشیابی از دانشجویان صورت میگیورد کوه قبول از هفتوههوای پایوانی تورم
تحصیلی ،بازخورد الزم را به مدرسین خواهد داد و در پایان نیز کار ارزشیابی در هفتههای  17و  18خاتمه مییابد .این مسواله
از آن جهت حائز اهمیت است که هم اکنون کار ارزشیابی در دانشگاهها ،اغلب در پایان موکول میگردد و ایون هنگوامی اسوت
که دیگر نه تنها دانشجو فرصتی برای مطالعه و جبران ندارد بلکه استاد نیز بعلوت از دسوت رفوتن زموان ،نمویتوانود حتوی در
صورت درک ضعیف بودن دانشجو به وی کمک کند؛ این در حالی است کوه ارزیوابی و بررسوی وضوعیت دانشوجویان گاهوا در
کمیسیون های اخراجی ،جاییکه دانشجویان سه ترم متوالی و یا چهار ترم متناوب مشروط شدهاند اتفاق میافتد .همانگونوه کوه
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در جدول زیر مشاهده میشود در این شیوه جمعا  6هفته از  18هفته آموزشی به ارزیابی دانشجویان تعلق دارد .عووه بر ایون،
در این شیوه ،در هر ترم تحصیلی با مشخص کردن یک پرسش پژوهشی مطابق با نیازهای نیرو و رویکردهوای راهبوردی آجوا،
تدوین و اجرای یک پژوهش و یافتن پاسخ پرسش پژوهشی از دانشجویان مطالبه میگردد .جدول  11را ببینید

ارزشیابی

ارزشیابی

17 18

15 16

کار گروهى و رفع
اشکال در گروههاى
 3تا  5نفره

کنفرانس ،همایش و
واحدهاى درسى

6 7 8 9

11 12 13 14

ماهیت آموزش

ارزشیابی

کنفرانس ،همایش
و واحدهای درسی
کار گروهى و رفع
اشکال در گروههاى
 3تا  5نفره

کنفرانس ،همایش
و واحدهاى درسى

کنفرانس،
همایش،
واحد درسی

کار گروهى و رفع
اشکال در گروههاى
3تا  5نفره

3 4 10

2

کار گروهى
رفع اشکال

5 1

جدول( )11مدل آموزشی پیشنهادی

در این مدل روش تدریس بر پایه پژوهشمحورى استوار و آموزشهای دانشگاهی نیز در دو سطح « الف و ب » ارائه گردد:
سطح الف -سطح الف شامل کنفرانس ،همایش و واحدهاى درسى میباشد؛ برای اجرای موثر ایون سوطح کوه بخوش اصولى
نیمسال تحصیلى نیز تلقی میگردد و به منظور ارتقاء شیوههای یاددهی و یادگیری پیشنهاد میشود ،مدرسوان بوه نکوات زیور
توجه نمایند-1 :در ابتدا و یا در حین تدریس سئواالت بحث برانگیز طرح نمایید-2 .از دانشوجویان بخواهیود ،مطالوب تودریس
شده یا موضوعات کتاب را نقادی و تجزیه و تحلیل نمایند-3 .از طرح سئواالتی که تنها یک جواب معوین دارد ،در حود امکوان
اجتناب کنید-4.گاهی از دانشجویان بخواهید مساله طرح کنند و بوه پاسوخ آن بیاندیشوند-5 .از روش بحوث و گفتگوو نهایوت
استفاده را ببرید-6 .به دانشجویان نشان دهید که کیفیوت یوادگیری نسوبت بوه کمیوت آن دارای ارزش اسوت-7 .از سوئواالت
عجیب و ظاهرا بیربط دانشجویان استقبال نمایید-8.به نظرات ،عقاید و پیشنهادهای دانشجویان احترام بگذارید-9.اگر دانشجو
به جای درک مطلب به حفظ آن پرداخت ،بیاعتنایی کنید و زمانی که مطلوب را درک نموود او را تشوویق نماییود-10 .گواهی
تکالیف آزادی تعیین کنید که دانشجو بطور مستقل انتخاب و عمل نماید-11 .به دانشجویان فرصت دهید دربواره مسوایلی کوه
مطرح میشود به دقت فکر نمایند -12 .به دانشجویان فرصت دهید بطور فعال در جریان یادگیری شورکت کننود؛ گواهی الزم
است دانشجو شخصا به اطوعات دست یافته و فرایند یادگیری انجام شوود-13 .در کووس درس محیطوی آزاد ،بودون فشوار و
تنش ایجاد کنید تا دانشجویان به راحتی به سوئوال ،بحوث و گفتگوو بپردازنود -14.از ایجواد رقابوت بوین دانشوجویان پرهیوز
کنید-15.از محرکات بصری مانند تصاویر ،نمودار و کارهای دانشجویان در کوس اسوتفاده کنیود-16.سوعی کنیود دانشوجویان
ارتباط مسایل درسی را با واقعیتهای زندگی درک کنند -17.گاهی به تناسب دروس آنها را تشویق کنیود راهحولهوایی بورای
مسائل اجتماعی بیابند -18.از وسایل کمک آموزشی حداکثر استفاده را بنمایید.
سطح ب -سطح ب شامل کار گروهى و رفع اشکال است که در گروههاى  3تا  5نفره توسط دانشجویان انجام مى شود .نیمى
از ساعت درسى در سطح اول و نیمى دیگر به سطح دوم یعنی کارهاى گروهى و رفع اشکال اختصاص داده مویشوود .در ایون
سطح دانشجویان به گروههای  3تا  5نفره تقسیم شده و به یاددهی و یادگیری مطالب گذرانده شده مویپردازنود و هور یوک از
آنها بنا به مهارتی که در هر درس دارند به یکدیگر کمک کرده و در مواقع الزم از استاد نیز یاری میخواهنود .در واقوع در ایون
سطح ،استاد تنها نقش هماهنگ کننده را برعهده دارد و دانشجویان با تحقق مفهوم دانشجومحوری ،خود نقش آمووزش و رفوع
اشکال را برعهده دارند.
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