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روش پژوهــش حاضر کیفی و مبتنی بــر نظریة داده بنیاد با رویکرد نظام مند )سیســتماتیک(، و 
جامعة آماری پژوهش شــامل متخصصان حوزة تعلیم وتربیت در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این 
پژوهش از روش نمونه گیری به شــیوة هدفمند با به کارگیری معیار اشباع نظری داده ها، و مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته با 13 نفر از متخصصان تعلیم وتربیت استفاده شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی 
داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش بهره گرفتیم. 
به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از فرایند سه مرحله ای کدگذاری )باز، محوری و انتخابی( 
استفاده کردیم. ابتدا پس از جمع آوری و تلخیص 126 کد باز اولیة حاصل از متن مصاحبه ها، 74 کد باز و 
16 کد محوری )مؤلفه ها( در نظر گرفته شد. سپس در مرحلة کدگذاری انتخابی، پنج مقولة اصلی شامل: 
اولویت پژوهش در سیاست گذاری کالن، قابلیت های محیطی، توانمندسازی و کارآمدی نیروی انسانی، نظام 
آموزشی مسئله محور و توسعة ساختاری و مالی تبیین شدند و الگوی مفهومی )نظری( پیشنهادی توسعة 

تفکر پژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش عمومی ایران ارائه شد
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مقدمه
آنچه به عنوان تمدن و فرهنگ افتخارآمیز انســانی از آن ياد می شــود، نتیجة به کار گرفتن انديشه و 
کســب دانش اســت که از سیر تکاملی تربیت عمومی حاصل شده است. تسلط انسان بر طبیعت، مهار 
کردن تاريکی، فاصله، ســرما، گرما، کشــف علل بیماری ها و يافتن راه های پیشگیری و مبارزه با آن ها، 
ابتکار روش های گوناگون برای اســتفاده از منابع طبیعی و ... همگی نتايجی هســتند که به تدريج و با 
سیر تکاملی خاصی از راه تربیت و انتقال نسل به نسل میراث فرهنگی جامعه حاصل آمده اند )معیری، 
1390(. بنا به اين ضرورت که جهان امروز جهان پرسشــگری و طرح مســئله اســت، تعلیم وتربیت و 
در رأس آن مدارس بايد به ابزار پاســخ گويی که همانا »پژوهش و خردورزی«1 اســت، مجهز باشــند و 

دانش آموزان خود را در اين مسیر هدايت کنند )حسین پور و زين آبادی، 1398(. 
روند توسعة ذهن دانش آموزان در چارچوب »فرهنگ پژوهشی«2 فرصتی را برای تعريف موثرترين 
شیوه های افزايش دائمی اطالعات و توانايی های درک آنان، حل تضاد در جامعه و سطح آمادگی معلمان 
آينده برای فعالیت های حرفه ای تعیین می کند )میزيمبايوا، آشــیربايوا، اورالکنولی و ســابیت3، 2016(. 
دانش آموزان برای رويارويی با چالش های ناشی از عدم قطعیت و جهان در حال تغییر بايد شايستگی ها 
و توانايی های الزم برای زندگی و کارکردن در يک محیط پیچیده را به دست آورند. لذا با توجه به نقش 
پژوهش در توســعة علمی - فرهنگی و به دنبال آن در توســعة همه جانبه و فراگیر، ضروری است برای 
تعمیق انديشه و گسترش همه جانبة فرهنگ  علمی و تحقیقاتی در کشور شرايط و تمهیداتی فراهم شود، 
تا حس تفکر علمی و نوآوری در کودکان و نوجوانان بارور و تقويت شود؛ به نحوی که زمینة مطلوب 

فرهنگی برای پرورش استعدادها و خالقیت های آن ها فراهم آيد.
»فکرکردن«4 مهارتی اســت که می توان آن را به طور مستقیم آموزش داد. البته هر فرد تفکر را درک 
می کند، اما چیزی که فرد را در زندگی موفق می کند، توانايی تفکر مؤثر است )آنس، سنبرسی و ياووز5، 
2018(. توســعة ايده های نو و خلق چیزهای بکر که به ويژگی های فطری انســان بر می گردد، يکی از 
شــیوه های بســیار کارآمد و با اهمیتی است که بشر برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود و ادامة 
زندگی به  کار برده اســت. بشــر در طول تاريخ زندگی خويش هرگز از تفکر و انديشــه غافل نبوده و با 
نیروی قوی تعقل، به انديشیدن پرداخته و تصمیم گرفته و با عمل کردن توانسته است، به حل مسائل و 

مشکالت بپردازد و به رشد و تعالی نائل آيد )قراباغی، امیرتیموری و مقامی، 1390(. 
»تفکر علمی«6 و ژرف انديشانه دانش آموزان را قادر خواهد کرد که از روش علمی تبعیت و از منابع، 
تجهیزات و فناوری ها استفاده کنند و از همة اصطالحات و مفاهیم علمی، متفکرانه بهره ببرند)محمدی، 
محمدجعفری، مرزوقی، شفیعی و خوشبخت، 1397(. »يادگیری مبتنی بر تحقیق«، به عنوان يک نوآوری 
مهــم يادگیــری و آموزش )دوچــی، برگمنز، کانت و بايتــن7، 2011(، می تواند توانايی های پژوهشــی 
يادگیرنــدگان، و »تفکر انتقــادی«8 و »تفکر خالق«9 آنان را ارتقاء دهد. برای ترويج اين نوع از يادگیری 
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بايــد دانش آموزان را به عنوان گیرندگان اطالعات در نظر بگیريم و دانش آموز بیاموزد که قضاوت های 
انتقادی انجام دهد، به طوری که برخی ادعاها را بررســی کند )ســريکون، بونترم، نتانومسک و تانگ10، 
2018(. هنگامی که دانش آموزان فرصت پژوهش و حل مشکالت با يکديگر و با حمايت بزرگ ساالن را 
دارند، و نه صرفًا ارائة پاسخ های فوری به سؤاالتشان، تفکر و يادگیری آن ها عمیق تر، غنی تر و پیچیده تر 

می شود )پینتو، بیگزی، وتوری و وزنی11، 2018(. 
»تفکر پژوهشی«12 نوع خاصی از فرهنگ تفکر است که در جريان فعالیت شناختی هدفمند تشکیل 
می شــود و شامل مهارت هايی است که به آزمايش و تولید در روند کسب دانش می انجامد. برای بهبود 
کارايی روند توســعة تفکر پژوهشــی الزم اســت ويژگی های روان شــناختی، از جمله ويژگی های سن 
تفکر دانش آموزان، ســطح مهارت دانش آموزان و ســازمان دهی فرايند آموزشی خاص با توجه به سن 
دانش آموزان در نظر گرفته شــوند)ريناتونا13، 2017(. رشــد تفکر پژوهشی دانش آموزان از طريق نظام 
وظايــف يادگیری اتفاق می افتد که در آن، دانش آموزان خود را در مســائل غوطه ور می ســازند، دانش 
و روش هــای جديد را کشــف می کنند و به صــورت انعکاس دهنده، عمل جديدی را شــکل می دهند 

)انوپرينکو، اسورتسوا و اشچنکو14، 2019(. 
آموزش مؤثر بايد دانش آموزان را به عنوان پژوهشگرانی تربیت کند که به بررسی، تجزيه وتحلیل و 
تفســیر اطالعات بپردازند و ســپس بکوشند دانش را تغییر دهند. به عبارت ديگر، دانش آموز در فرايند 
يادگیــری بايــد به تولید دانش بپردازد و همچنین هنگام مواجهه با مشــکالت قادر به تفســیر و تحلیل 
مشــکل باشد و با استفاده از ابزارهای مناسب سعی کند بر مشکل فائق آيد )شفیعی سروستانی، جهانی 

و موسوی پور، 1397(. 
بنابراين، از آنجا که آموزش وپرورش زير بنای رشد همه جانبة جامعه است، و از طرف ديگر، هدف 
اصلی آموزش رشد فکری يادگیرندگان است، آموزش وپرورش مسئول و ملزم است به پرورش افرادی 
که دارای انديشة پرسشگری و پژوهیدن باشند و در حل مسائل و گشودن گره ها و معضالت با نگاهی 
علمی برخورد کنند. در واقع رســالت جديد نظام های آموزشی متناسب با ويژگی های عصر فعلی، قادر 
ســاختن دانش آموزان به گشــت و گذار جدی، جهت دار و هدفمند در منابع بی حد و حصر اطالعاتی 
است که مهم ترين پیش نیاز آن را بايد مجهوالت و پرسش های آنان و فراهم آوردن شرايط مناسب برای 

حل آن ها دانست. 
پداست، مايست، سیمن و دی جنگ15 ) 2015( در پژوهشی با بررسی 32 مقاله از »پايگاه اطالعاتی 
ابسکو«16 و تجزيه وتحلیل مقاالت، يادگیری مبتنی بر تحقیق را دلیل اصلی موفقیت در برنامه های علمی، 
پژوهش هــای بین المللی و پروژه ها معرفی کردند. اين يادگیری بــا به کارگیری پنج مرحلة جهت گیری، 
مفهوم ســازی، تحقیق، نتیجه گیری و بحث صورت می گیرد که هر مرحله زير شاخه های خاص خود را 

دارد و در اين چرخه دانش آموزان می توانند نتیجه های مبتنی بر تحقیق خود را به ديگران ارائه دهند. 
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مرکــر، هنســی و وارويچ17 )2019( بــا ارائة مدلی نتیجه گرفتند: گفت وگو، تفکر با هم، و اســتفاده 
از فنــاوری  ديجیتال در کالس، با هدف بهبود کیفیت ارتباط، ابزارهايی روان شــناختی و فرهنگی برای 
يادگیری و حل مشکل هستند. يادگیری مزبور از طريق فرايندهای مشارکت در ايده ها، توجه به ايده های 
فرد، رسیدن به توافق گروهی قبل از پیشرفت گروه، تفکر با يکديگر، تقويت استدالل با ارائة دلیل برای 

ديدگاه های خود، و يا ارائة يک نمونة مثبت از نظرات ديگران صورت می پذيرد. 
کاتالین و کاتای18 )2018(، با پژوهشی در نظام آموزشی رومانی، تفکر الگوريتمی را مطالعه کردند 
و نتیجه گرفتند: به کارگیری فناوری اطالعات توســط دانش آموزان آنان را قادر می ســازد، به کمک اين 
ابزار و منابع اطالعات و امکانات برخط )آنالين(، اهمیت حل مســئله را در فرايند يادگیری درک کنند 
و وظايف خود را انجام دهند. نتايج گروه آزمايش نشــان داد، اين تفکر محاســباتی، مهارت های سطح 

نوشتن، خواندن و رياضیات را نیز باال می برد. 
رودريگز، پرز، نونز، بانز و کاريو19 )2019( در پژوهشی نتیجه گرفتند که کسب مهارت های پژوهشی 
توسط دانش آموزان، با تفکر خالق، پیشرفت علمی و انسجام گروهی آن ها ارتباط دارد و اين امر مستلزم 
سیاســت گذاری نظام آموزشــی برای ايجاد زيرساخت های فنی و آموزشــی در محیط های دموکراتیک 

است. 
حسین پورطوالزدهی، زين آبادی، عبدالهی و عباسیان )1396(، در يک پژوهش پديدارنگارانه، مدرسه 
را يک جامعة يادگیرندة حرفه ای پژوهش محور با پنج بعد ارزش ها و باورهای مشترک، معلم يادگیرندة 
حرفه ای، گفت وگوهــا و همکاری های حرفه ای، يادگیری جمعی، و ارتباطات و تعامالت تبیین کردند. 
همچنین برخی از اســتلزامات ايجاد جامعة يادگیرندة حرفه ای پژوهش محور در مدرسه را باورداشتن 
به نقش پژوهش و اهمیت آن در فرايند آموزش و يادگیری، اســتفاده از روش های فعال تدريس، مانند 
حل مســئله، تمرکز بر يادگیری جمعی و ترغیب دانش آموزان به اســتفاده از ظرفیت پژوهش ســراها و 

انجمن های علمی دانستند. 
حیاتی، عصاره، ذکريايی، حیدری و حیدری )1396( در پژوهشــی نتیجه گرفتند: خانواده به عنوان 
مرکز اصلی انديشه و تفکر و پرسشگری کودکان نتوانسته است کارکرد و نقش اصلی خود را ايفا کند. 
ايجــادی، ســیف نراقی و نادری)1397( عنوان کردند: طراحان برنامة درســی بايــد از میان عناصر 
چهارگانة برنامة  درســی توجه بیشــتری به پرورش تفکر حل مسئله و روح جست وجوگری و عالقه به 

تحقیق در دانشآموزان داشته باشند.
 حســین پور و زين آبــادی)1398( در تدوين الگوی اولیة مدرســة پژوهش محور، چهار بعد »مدير 
پژوهش محور« )با مؤلفه های ترويج پژوهشــگری، تســهیل پژوهشــگری و رهبــری توزيعی(، »معلم 
پژوهش محــور« )با مؤلفه های باورپژوهشــی، دانش و مهارت های حرفــه ای، و ارتباطات و تعامالت 
حرفه ای(، »فرهنگ و ســاختار پژوهش محور« )با مؤلفه های فرهنگ پژوهش محور، ساختار حمايتی و 
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توانمندساز، قوانین حمايت کننده و منابع( و »آموزش و يادگیری پژوهش محور« )با مؤلفه های مديريت 
کالس، تدريــس پژوهش محــور، محتوای آموزشــی پژوهش محور، ارزشــیابی پژوهش         محور، تقويت 

مهارت ها، و تکلیف و تشويق پژوهش محور( را ارائه کردند.
همچنان که از مطالعات باال برداشــت می شود، يافته های اندکی در ارتباط با توسعة تفکر پژوهشی 
دانش آموزان در نظام آموزش عمومی وجود دارد. در زمان آغاز اين پژوهش نیز يک مدل مفهومی که به 
کشف و تبیین فرايند توسعة تفکر پژوهشی بپردازد، موجود نبود و مطالعات موجود در داخل و خارج 
از کشور صرفًا به شناسايی برخی از عوامل مؤثر بر توسعة تفکر پژوهشی دانش آموزان بسنده کرده اند. 
بنابراين با توجه به اين شــکاف مطالعاتی در مطالعات حوزة علوم  تربیتی در کشور و نقش انکارناپذير 
تفکر پژوهشی دانش آموزان در موفقیت های تحصیلی، شغلی و اجتماعی، و ضرورت و اهمیت تفکر و 
پژوهش در »سند تحول بنیادين آموزش وپرورش«، هدف اين پژوهش شناسايی ابعاد و مؤلفه های توسعة 
تفکر پژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش  عمومی ايران در نظر گرفته شد. در اين راستا پرسش های 

زير مطرح شدند: 

1. ابعاد و مؤلفه های توسعه دهندة تفکرپژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش عمومی کدام اند؟
2. چه الگوی مفهومی )نظری( را برای توسعة تفکر پژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش عمومی 

می توان ارائه کرد؟

روششناسیپژوهش
پژوهش حاضر در زمرة پژوهش های کیفی است که در آن، با استفاده از رويکرد نظرية داده بنیاد به 
روش نظام مند)سیستماتیک(، ابعاد و مؤلفه های توسعة تفکرپژوهشی دانش آموزان بررسی و ارائه شد. 
نظرية داده بنیاد نوعی روش پژوهش کیفی است که به گونة استقرايی يک سلسله رويه های نظام مند را به 

کار می گیرد تا نظريه ای دربارة پديدة مورد مطالعه ايجاد کند )استراس و کوربین، 2008/1393(. 
جامعة آماری اين پژوهش شــامل متخصصان و صاحب نظران تعلیم وتربیت در سال تحصیلی 98-

1397 به شرح جدول 1 است. در اين پژوهش، برای انتخاب مشارکت کنندگان، از نمونه گیری نظری به 
شیوة هدفمند با نمونهگیری از موارد شناخته شده استفاده شد. هدف پژوهشگر انتخاب مواردی بود که 
با توجه به هدف پژوهش سرشــار از داده باشــند و پژوهشگر را در شناسايی ابعاد و مؤلفه های توسعة 
تفکرپژوهشی دانش آموزان ياری دهند. اين کار تا جايی ادامه يافت که طبقه بندی مربوط به داده ها اشباع 

و نظرية مورد نظر با تمام جزئیات و با دقت تشريح شد. 
به منظورگردآوری داده ها از مصاحبة نیمه ساختاريافته استفاده شد. مصاحبة فردی با استادان منتخب 
تا زمان اشباع داده ها که مصاحبه با 13 نفر بود، ادامه يافت. تجزيه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز در 
مراحل سه گانة کدگذاری )کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی(، نظرية داده بنیاد برای 
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شناســايی ابعاد و مؤلفه های توسعة تفکرپژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش عمومی صورت گرفت. 
برای بررســی »روايی داده ها« از روش بازبینی به وسیلة مشــارکت کنندگان استفاده شد که بدين منظور 
تحلیل های انجام شده از متن مصاحبه ها در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد و آن ها دربارة درستی 
نتايج به دســت آمده اظهار نظر کردند. برای تعیین »پايايی داده ها« نیز از روش مرور به وســیلة خبرگان 
غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد که در اين راستا، برای کسب نتايج همسان در پژوهش، استادان 
حوزة علوم تربیتی که ســابقة تدريس در دانشــگاه ها را داشتند و خارج از اجرای فرايند پژوهش بودند، 
کدها و مضامین به دســت آمده را بررســی کردند و به توافق همه جانبه رسیدند. پس از دريافت نظرات 

اصالحی ويرايش الزم انجام شد. 

جدول 1.   مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش)مصاحبه شوندگان(                                                                                       

سابقة خدمتمحل اشتغالمرتبة علمی/ مدرک و رشتة تحصیلی

8سالدانشگاهمازندراناستادیاربرنامهریزیدرسی

16سالدانشگاهآزاداسالمیواحدقائمشهراستادیارمدیریتآموزشی

28سالدانشگاهآزاداسالمیواحدچالوسدانشیارمدیریتآموزشی

27سالدانشگاهفرهنگیانگیالن،پردیسبنتالهدیاستادیارفلسفهتعلیموتربیت

10سالدانشگاهعلوموفنوندریایینوشهراستادیارمدیریتآموزشی

26سالرئیسگروهتحقیقوپژوهشآموزشوپرورشمازندراندکترایروانشناسیعمومی

18سالدانشگاهگیالناستادیارمدیریتآموزشی

27سالدانشگاهآزاداسالمیواحدبابلاستادیارمدیریتآموزشعالی

9سالدانشگاهمازندراناستادیارمدیریتآموزشی

25سالدانشگاهگیالندانشیارعلومتربیتی)مشاوره(

24سالدانشگاهفرهنگیانگیالن،پردیسامامعلی)ع(استادیاربرنامهریزیدرسی

22سالدانشگاهآزاداسالمیواحدبابلاستادیارجامعهشناسی

25سالرئیسگروهگروههایآموزشیآموزشوپرورشمازندراندکترایبرنامهریزیدرسی
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یافتهها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش که دربارة شناسايی ابعاد و مؤلفه های توسعة تفکر پژوهشی در نظام 
آموزش عمومی بود، مصاحبه های نیمه ســاختاريافته ای انجام گرفت. مصاحبه های ضبط شــده، پس از 
پیاده سازی با استفاده از روش های تحلیلی پیشنهاد شده به وسیلة استراس و کوربین )2008/1393( به 
صورت سطر به سطر بررسی، مفهوم پردازی، مقوله بندی شدند. سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی 
و ويژگی های مشترک بین کدهای باز، مفاهیم و مقوالت)طبقه  مفاهیم( مشخص شدند. با توجه به اينکه 
کدهای باز فراوانی به دست آمدند، پس از هر مرحله، طبقه  بندی و بررسی دوبارة داده ها، مفاهیم تکراری 
را حذف و مفاهیم مشابه را در هم ادغام کرديم. اين کار تا چندين مرتبه برای رسیدن به اشباع منطقی 

داده ها انجام شد. جدول 2 بخش هايی از مصاحبه ها را به عنوان نمونه نشان می دهد.

 جدول 2.   بخش هایی از متن مصاحبه با مشارکت کنندگان                                                                                               

بهنظرمبرنامةدرسیایکهدردورةابتداییتدوینمیشود،بایدحتماًرویکردتفکرپژوهشیرا  مصاحبة شمارة  2
درخودداشتهباشد.یعنیمادراهدافمان،درمحتوا،روشتدریس،ارزشیابی،درفضا،درمکانوعناصرمختلفیکه
وجوددارد،اینمســئلهبایدخودشرانشانبدهد.بههمینصورتدردورههایتحصیلیباالترنیزاتفاقاتتازهایاز

پژوهشبرایدانشآموزانبهوجودآید.

معلــممابایــدروشهاورویههاییراکهانتخابمیکند،مبتنیبرتفکرپژوهشــیباشــد.  مصاحبة شمارة  5
دانشآموزراهدایتکنددرواقعبهســمتپژوهش،تفکرپژوهانه،خالقانهفکرکردن،مسئلهمحوربودن.معلمانما
بایداینآمادگیذهنیراپیداکنندکهمحوردرآموزشهایکنونیوآموزشهایامروزهآموزشهایفعالاست،نه

صرفاینکهمعلمدانایمحضودانشآموزانباریباشدکهاطالعاترادرونشذخیرهکنیم.

برایاینکهمابتوانیممعلمراتربیتنماییم،برایتوســعةتفکرپژوهشــی،نیازداریماورادر  مصاحبة شمارة  4
شرایطیتربیتکردهباشیمواگرهمتربیتنکردیم،حداقلدرشرایطحاضربتوانیماوراپشتیبانیکنیم،حمایتش
کنیم،باکدامالگوآنهارامیخواهیمپشتیبانیکنیم؟آیاواقعاًباآموزشهایضمنخدمتیکهامروزداریمبهآنها

میدهیم،ایناتفاقمیافتد؟

درحالحاضردرساختارغیرمنعطفآموزشوپرورش،محتواییتوسطیکگروهازافرادباید  مصاحبة شمارة  11
بهدانشآموزالقابشــودودانشآموزهمبایددرهمانغالبوســاختاروسرفصلمصوبارائهبدهدتابتواندقبول
شودوبهاصطالحدرسرابگذراند.اینباعثمیشودمادانشآموزرادرواقعیکماشینحافظهمحورداشتهباشیم..

مامیتوانیمجامعهایداشــتهباشــیمکهدرآنتفکرنقاددرمقابلگفتمانمرســومجامعه  مصاحبة شمارة  7
پرسشگرباشدوجامعهبایدبتوانداینراتربیتبکند.بههمینخاطررسانههامیتواننددرساختبرنامههاشاناین
تفکرانتقادیراکهیکیازمؤلفههایاساســیتفکرپژوهشیاست،تقویتکنند.سیاستگذارانواثرگذارانجامعه

میتوانندتفکرکردنوپرسیدنراارجبنهند؛همانگونهکهمیتوانندجلویپرسشگریرابگیرند.

آموزشوپرورشراهکارهایمختلفیرابرایمداخلهدرخانوادههادارد.انجمناولیاومربیانبه  مصاحبة شمارة  1
عنوانمتولیاینامر،باطرحوبرنامههاییکهارائهمیدهد،بایداینهارادریابد.برایمثال،یکسرینشریاتیراهر
ماههدراختیارخانوادههاقرارمیدهدکهخباینمحتواهارامیتواندباتأکیدبرجایگاهپژوهیدن،جایگاهپرسیدن،

جایگاهتفکرخالقارائهکندودرواقعنگاهخانوادههارابهاینموضوعتقویتکند.
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 جدول 3.   کدهای باز، محوری و انتخابی پدیدة توسعة تفکر پژوهشی دانش آموزان                                                                                       

 کدهای محوریکدهای باز
 )مؤلفه ها(

 کدهای انتخابی
 )عوامل رسمی(

ازبینبردنجموداداراتدرنظامآموزشی

ایجادساختارهای
نیمهمتمرکز

الن
ی ک

ذار
ت گ

اس
سی

در 
ش 

وه
 پژ

ت
وی

اول

دادناختیاراتبهمدارسدرچارچوبمشخص

تخصصگراییدرنظامآموزشی

ثباترویهومدیریتیبانگاهبلندمدتوچشمانداز

عملیاتیشدنوعینیتپیداکردناهدافاسنادباالدستی

تغییرنگرشها
درنظامآموزشی

انعطافپذیریوهماهنگیآموزشوپرورشدربرابرتغییراتبنیادیووسیعجهان

اصالحنظامآموزشیکنکورمحور

اصالحنظامارزشیابیازعناصرنظامآموزشی

تعادلیابینیرویانسانیهنگامتغییراتبهجایمقاومت

حلمشکالتجامعهباپژوهشوبهدستمتخصصین
استفادهاز
دستاوردهای
پژوهشی

انسجامفعالیتهایپژوهشیدرمدارسوکارکردپژوهشیدرجامعه

کاربستتجربیتولیداتدرموقعیتها

توسعةمراکزپژوهشیودانشبنیان
توسعةمراکز

علمیودانشگاهی

طی
حی

ی م
ها

ت 
بلی

قا

تربیتمعلمیادگیرندهوپژوهشگردردانشگاهها

تقویتمالیوساختاریدانشگاهفرهنگیان

فرهنگحاکمبرمطالعهوکتابخوانیدرخانواده

فرهنگوآموزش
خانواده

سبکتربیتیخانوادهها

ارتباطنزدیکبینخانوادهونظامآموزشی

ترویجبرنامههایآموزشخانواده

استفادهازظرفیتخیریندرتجهیززیرساختهایآموزشی

استفادهاز
ظرفیتهای
هرمنطقه

بهرمندیازقابلیتهایانسانیموفقهرمنطقه

استفادهازامکاناتمحیطیومنطقهایبرایموضوعاتپژوهشی

ارتباطمدارسبامراکزپژوهشیدانشبنیان

نظامهایرسمیوغیررسمیجامعهدرخدمتآموزشوپرورش

ترویجفرهنگتفکرپژوهشیازسویرسانهها
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 کدهای محوریکدهای باز
 )مؤلفه ها(

 کدهای انتخابی
 )عوامل رسمی(

توسعهوتقویتاقدامپژوهی

اصالحنظام
ضمنخدمت

نی
سا

یان
یرو

ین
مد

ارآ
وک

ی
ساز

ند
انم
تو

مهارتآموزیبهنیروهاینیازمند

استقرارنظامضمنخدمتدرونمدرسهایبرمبنایانتقالتجربیات

سوقدادندورههایبالندگیمعلمانبهسمترویکردتفکرپژوهشی

ارتقاءیکاراییآموزشضمنخدمتالکترونیکی

بهروزرسانیمحتوایآموزشهایضمنخدمت

ایفاینقشراهنماوبسترسازتوسطمعلم

تغییردرشیوة
نگرشمعلم

بهبودشیوةطرحدرسمعلم

ارتقاءیشیوةکالسداریمعلم

باالبردنتواناییتدریسمشارکتیوهمیارانه

ایجادارتباطاتگفتوگومحوردرکالس

ارزشیابیازیادگیریبهجایارزشیابیبراییادگیری

تربیتمعلمانیکهدنبالیادگیریاند

خالقیتمعلم

پرورشمعلماناهلتغییروتحول

پرورشمعلماندارایذهنوتفکرفلسفی)جامعیت،تعمقوانعطافپذیری(

تنزلمطالبمتناسبباشرایطرشد،یادگیریوتوانذهنی

ایجاددرکعمیقازدرسبهجاییادگیریحفظشدةبریدهبریده

بهکارگیریرویکردهاینوینتدریس

آمادهسازیدانشآموزانبرایمقابلهباچالشها

ایجادفرصت
برایپژوهیدن

حور
هم
سئل

یم
زش

آمو
ام

نظ

اجازةپرسشسؤالوکنجکاویبهدانشآموز

ساختندریکمحیطکاردستی

ایجادخودکنترولیدردانشآموز

حرکتازنظمفیزیکیبهسوینظمذهنی

 جدول 3. )ادامه(



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعة تفکر پژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش عمومی ایران

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 76
ë سال نوزدهم 

ë زمستان 1399
146

 کدهای محوریکدهای باز
 )مؤلفه ها(

 کدهای انتخابی
 )عوامل رسمی(

تقویتمهارتخواندنونوشتنبهعنوانپیشنیازتفکرپژوهشی

بسترسازیاز
دورةابتدایی

ور
مح

له 
سئ

ی م
زش

مو
م آ

ظا

آموزشمهارتهایخوبدیدن،خوبشنیدنوکشفکردن

آموزشمهارتهایفرضیهسازیوپرسشگری

آموزششیوههایجستوجوکردنوارائه

کشفروابطازطریقبازی

استفادهازمحتوایکتابتفکروپژوهشبهعنوانمصداقتفکرپژوهشی

هدایتمحتوایکتاببهسمتپژوهشمحوری

برنامةدرسی
پژوهشمحور

استفادهازرویکردهاینوینبرنامةدرسی)برنامةتلفیقیوپوچ(

ایجادهماهنگیبیندرسها

اعمالقدرتاستدالل،قضاوتوحلمسئلهازطریقکتابهایدرسیمتناسببامراحلرشد

پیشرفتنبهسویتکمیلابعادتربیتیدانش

برقراریارتباطنزدیکمدیربامعلموسایرعوامل
تشریکمساعی

درمدرسه استقبالمدیرازخالقیتونوآوریمعلمودانشآموز

ایجادساختارمشارکتیدرفعالیتهایمدرسه

توسعةفیزیکیومحتواییکتابخانههایمدارس

بهبود
فضایآموزشی

لی
 ما

  و
ری

ختا
سا

عة 
وس

ت

تجهیزکارگاهوآزمایشگاهدرمدارس

استفادةبهینهازفضاهایبالاستفادةمدارس

رعایتتراکماستاندارددانشآموزیدرکالس

رعایتاستانداردهایالزمبرایاخذمجوزمدارسغیردولتی

تأمینمحیطآموزشیامنوراحت

تأمینحمایتمالیازطرحهایپژوهشیوجشنوارهها
اعتباراتمالی اختصاصبودجهبهبخشپژوهش

تقویتوتوسعهپژوهشسراهایدانشآموزی

ایجاد
زیرساختهای
پژوهشی

اختصاصمعاونتپژوهشیدرچارتآموزشوپرورش

استقرارمعاونیارابطپژوهشیدرمدارس

اصالحساختارجشنوارههایپژوهشیدانشآموزی

 جدول 3. )ادامه(



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعة تفکر پژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش عمومی ایران

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

147
 ë 76 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399

در پاســخ به ســؤال دوم پژوهش که: چه الگوی مفهومی )نظری( پیشــنهادی را برای توسعة تفکر 
پژوهشی دانش آموزان می توان ارائه کرد؟ بر اساس يافته های حاصل از مصاحبه ها در مراحل کدگذاری 
باز، محوری و انتخابی، ابعاد و مؤلفه های شناســايی شــدة الگوی مفهومی )نظری( پیشــنهادی توسعة 

تفکرپژوهشی دانش آموزان در نظام آموزش  عمومی مطابق نمودار 1 ارائه شد.
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بحثونتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف شناســايی ابعاد و مؤلفه های توسعة تفکر پژوهشی 
دانش آموزان در نظام آموزش عمومی ايران انجام شــد. بر اساس نتايج حاصل 
از مصاحبه با 13 نفر از متخصصان حوزة تعلیم وتربیت، عوامل اصلی توســعة 
تفکر پژوهشی در قالب کدگذاری انتخابی پنج عامل، با مؤلفه ها و زيرمؤلفه های 
آن ها به اين شــرح تبیین شــدند: ا. اولويت پژوهش در سیاســت گذاری کالن؛ 
2. قابلیت هــای محیطی؛ 3. توانمندســازی و کارآمدی نیروی انســانی؛ 4. نظام 

آموزشی مسئله محور؛ 5. توسعة ساختاری و مالی.
عامــل اصلی اول که به اولويت پژوهش در سیاســت گذاری کالن اشــاره 
می کند، در واقع بر اين نکته تأکید دارد که با توجه به اهمیت تأثیر تفکرپژوهشی 
دانش آمــوزان بر پیشــرفت فــردی و توســعة اجتماعــی، سیاســت گذاران و 
برنامه ريزان در ســطح کالن بايد با نگرشی مثبت مسئلة پژوهش را در اولويت 
برنامه های خود قرار دهند و در راستای ترويج فرهنگ پژوهش در جامعه گام 
بردارند. سیاســت گذاری آموزشی يکی از نخستین فعالیت های سیاست گذاری 
در حیطة ادارة امور عمومی توســط دولت هاســت، زيرا مبــدأ جامعه پذيری و 
تحرک افراد جامعه به ســوی ديگر سیاســت ها به شــمار مــی رود. از آنجا که 
طراحی نقشــة جامع علمی کشــور مبتنی بر چشم انداز بیست سالة کشور و با 
رويکرد آينده نگر صورت گرفته اســت، ناگزير از طراحی ســناريوهای علم و 
فنــاوری برای تبیین هر چه بهتر شــرايط محتمل در آينده هســتیم )نیازآذری، 

اسماعیلی شاد و ربیعی، 1390(. 
در اين ارتباط به عنوان نمونه مشــارکت کنندة شــمارة 3 می گويد: »مديران 
و سیاســت گذارانی که در حــوزة آموزش وپرورش فعال هســتند بايد در واقع 
ايــن فرصــت را ايجاد کنند؛ حاال با قوانینی که مورد بررســی قرار می دهند، و 
آيین نامه هــا و بخش نامه هايی که وجود دارند. بايد اين ســمت و ســو را آن ها 
هــم ايجاد کنند. يعنی در اهداف، محتوا، روش ها، ارزشــیابی، فضا و مکان، و 
عناصر مختلفی که در نظام  آموزشــی وجود دارد، تفکر پژوهشــی بايد خودش 

را نشان بدهد.« 
مشــارکت کنندة شــمارة 6 نیز می گويد: »زمانی که بخواهیم تفکر پژوهشــی 
رو نهادينه کنیم، نیاز داريم افراد با ثباتی داشــته باشیم؛ افراد متخصص با نگاه 
بلندمدت و چشــم انداز. ثبات رويه باعث می شــود بین بخش های مختلفی که 
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می خواهند برنامه را اجرا کنند، انســجام به وجود بیايد.« 
عامــل اصلــی دوم، قابلیت های محیطی اســت که نشــان می دهد، عوامل 
محیطــی می تواننــد نقش مؤثری در توســعة تفکرپژوهشــی دانش آموزان ايفا 
کننــد. يعنــی هر قدر دانشــگاه ها و مراکــز علمی و پژوهشــی جامعه عملکرد 
بهتری داشــته باشــند، خانواده ها از فرهنگ غنی تری برخودار باشند، به آن ها 
آموزش هــای الزم داده شــده باشــد، و از امکانــات محیطی و انســانی که در 
هر منطقه وجود دارد، مناســب تر اســتفاده شــود، تفکر پژوهشی دانش آموزان 
توســعة بیشتری می يابد. مشارکت مدرســه، خانواده و اجتماع، با بهره گیری از 
قابلیت هــای آن ها و با تمرکز بر افزايش يادگیری دانش  آموزان، می تواند باعث 
بهبود برنامه ريزی، اجرا و ارزشــیابی، و پیشرفت و موفقیت همة دانش آموزان 

شود )اپستین و شلدن20، 2006(. 
در ايــن ارتباط به عنــوان نمونه مشــارکت کنندة شــمارة 5 می گويد: »اگر 
رويکرد و نگرش به ســوی پژوهش باشــد، محیط خانواده و محیط اجتماعی 
نقش بســیار مهمی دارند و کمک حال جدی و اثرگذاری می توانند باشــند. از 
سوی ديگر، هم قابلیت های محیطی که در هر منطقه وجود دارند، می توانند به 
مــا موضوع و الهام بدهند و برای موضوعات پژوهشــی ذهن ما را باز کنند و 
هم عوامل انســانی دور و بر ما می توانند کمک کنند. اگر واقعًا نگرش آدم های 
اجتماع به سمت پژوهش، عقالنی و مبتنی بر تفکر باشد، قطعًا اثرگذار خواهد 

بود.«
مشــارکت کنندة شــمارة 11 نیز می گويد: »يک بخش مهم چه بپذيريم و چه 
نپذيريم خانواده ها هســتند. بنابرايــن انجمن اولیا به عنوان متولی آموزش بايد 
اين ها را با طرح و برنامه های مناســب و اســتفاده از استادان مرتبط با موضوع 

دريابد.« 
در بعــد ديگر، توســعة تفکر پژوهشــی نیازمنــد نیروی انســانی توانمند و 
کارآمد اســت. اين کار بايد از طريق جذب افراد مناســب و آموزش های الزم 
قبل و حین خدمت صورت گیرد و بتواند در نیروی انســانی که مهم ترين آن ها 
معلمــان هســتند، تغییر نگرش ايجاد کنــد. معلمان آينده، اگــر دائمًا در حوزة 
مســئولیت خود دســتاوردهای علمی را در فعالیت های عملی خود قرار دهند 
و به نوآوری و تجزيه وتحلیل گرايش داشــته باشــند، می توانند با اســتفاده از 
امکانات و ابزارهای موجود موجب توسعة فرهنگ پژوهش شوند )میزيمبايوا 
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و همکاران، 2016(. 
در اين ارتباط به عنوان نمونه مشــارکت کنندة شــمارة 10 می گويد: » بنیان 
برنامه های آموزشــی مان که من فکر می کنم، هم در اســناد فرادستی هست، هم 
در سند تحول و هم در برنامه های خود دانشگاه فرهنگیان، پرورش معلم فکور 
و پژوهش محور اســت که آن هم بر اساس برنامه های چیده شده و واحدهای 
درســی  در نظر گرفته شــده می کوشد معلمان را به اين ســمت سوق بدهد که 
پژوهش محور باشــند؛ البتــه هنوز جای کار زيادی دارد. دانشــگاه هايی که در 
واقع در رشــته های علوم تربیتی فعالیت می کننــد، آن ها هم اثر گذارند و جزو 

تربیت معلم به حساب می آيند.« 
مشــارکت کنندة شــمارة 7 نیز می گويد: »دوره های بالندگی که برای معلمان 
در نظر گرفته می شــوند، قاعدتــًا بايد بروند به همین ســمتی که رويکرد تفکر 

پژوهشی در آن ها وجود داشته باشد.« 
عامل اصلی ديگر، نظام آموزشی مسئله محور است که در آن دانش آموز بايد 
با محتوا و محیطی درگیر شــود که برای او سؤال به وجود آورد و آموزش های 
الزم را برای حل کردن علمی مسائل در طول دوران تحصیل کسب کند. الزمة 
ايجاد چنین فضايی، تشريک مساعی بین همة عوامل در فعالیت های يک نظام 

آموزشی است )جويس، ويل و کالهون، 2015/1394(. 
در ايــن ارتباط به عنوان نمونه مشــارکت کنندة شــمارة 5 می گويد: »اعتقاد 
من در آموزش عمومی به ويژه دورة ابتدايی اين اســت که تفکر پژوهشــی به 
سمت گردآوری اطالعات پیش برود که يکی از ارکان پژوهش هست؛ نه اينکه 
برای ما پروپوزال، بیان مسئله و فرضیه بنويسند. چون آن قدر قوی نشده اند که 

اين ها را تجزيه وتحلیل کنند، اما گردآوری اطالعات مهم اســت.« 
مشــارکت کنندة شــمارة 2 نیــز می گويد: »زمانــی می توانیــم بگويیم نظام 
آموزش وپــرورش و نظام تدريس ما، نظام پژوهش محور اســت که کتاب های 
درســی و معلمان ما تغییر کنند و شیوة کار به نحوی باشد که دانش آموز ناچار 

قســمتی از مسائل تحصیلی خود را با فکر کردن انجام دهد.« 
و در نهايت، برای توســعة تفکرپژوهشی دانش آموزان بايد زيرساخت های 
الزم ســاختاری و اعتبــارات مالــی، بــا تقويــت فضــای کارگاه، آزمايشــگاه 
و کتابخانه هــای مــدارس و رعايت اســتانداردهای الزم آموزشــی، توســعة 
پژوهش سراهای دانش آموزی و تأمین مالی برای تشويق و توسعة فعالیت های 
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پژوهشی و برگزاری جشــنواره های مناسب و کارشناسی شده در سطح داخلی 
و خارجی فراهم آيد. شــکی نیســت که فضا و تجهیزات آموزشــی مناسب در 
کیفیت تدريس معلم بســیار مؤثر است. کثرت شاگردان، نداشتن میز و نیمکت، 
کیفیــت نامطلوب تختــه و گچ، نبود نــور کافی، کالس های ســرد و تاريک با 
پنجره های مشــرف به خیابان، غیربهداشتی بودن کالس و نداشتن زمین بازی، 
کتابخانه، نمازخانه، آزمايشــگاه و صدها امکان ديگر می توانند فرايند تدريس 

و آموزش را تحت تأثیر قرار دهند )شــعبانی، 1386(. 
در اين رابطه مشــارکت کنندة شــمارة 8 می گويد: »طراحی کردن مدرســه 
کاری اســت کــه ما بايد خیلی بیشــتر به آن فکر کنیم. جاهايــی که می خواهند 
موفق باشــند، بايد طراحی خوبی داشــته باشــند. امروزه می توان از فضاهايی 
کــه در مدارس وجود دارند، به طور مناســبی بــرای فعالیت های دانش آموزان 

استفاده کرد.« 
مشارکت کنندة شمارة 4 می گويد: »جشنواره که آموزش وپرورش زياد دارد، 
ولی جشــنواره ای که واقعًا نمود داشــته باشد، جشــنواره است که دانش آموز 
را حمايــت کنــد، هزينة خوبی برايش در نظر بگیــرد، جوايز درخوری برايش 
آمــاده کند، او را واقعــًا ترغیب کند، و در او انگیزه بــه وجود آورد؛ هم برای 

دانش آمــوز، هم برای معلم، هم برای مدير، و هم برای خانواده ها.«
مشــارکت کنندة شــمارة 1 نیــز می گويــد: »تجهیــز کتابخانه هــا، کارگاه ها، 
آزمايشــگاه ها و دسترســی دانش آموزان به اينترنت و ابزارهای هوشــمند، به 
شرط آنکه بستر استفاده از آن برای دانش آموزان فراهم باشد، متناسب با دورة  

تحصیلی بايد انجام گیرد.« 
همان طور که مالحظه شــد، مطالعات پداســت و همکارانــش )2015( با 
بعد »نظام آموزشــی مسئله محور«، مرکر و همکارانش )2017( با ابعاد »توسعة 
ساختاری و مالی و نظام آموزشی مسئله محور، کاتالین و کاتای )2018( با بعد 
»نظام آموزشی مســئله محور«، رودريگز و همکارانش )2019( با بعد »اولويت 
پژوهش در سیاســت گذاری کالن«، حســین پور و همکارانش )1396( با ابعاد 
»توانمندسازی و کارآمدی نیروی انسانی و نظام آموزشی مسئله محور(، حیاتی 
و همکارانــش )1396( با بعــد »قابلیت های محیطی«، ايجــادی و همکارانش 
)1397( با بعد »نظام آموزشــی مسئله محور« و حسین پور و زين آبادی )1398( 
بــا ابعاد »توســعة ســاختاری و مالی و نظام آموزشــی مســئله محور«، به طور 
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جداگانه هم خوانی دارند. 
از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت: با توجه به رسالت آموزش وپرورش 
که تربیت انســان هايی فکور، پژوهنده و خالق اســت، و نیز با توجه به تأکید 
اسناد باالدستی و سند تحول بنیادين آموزش وپرورش بر اين موضوع، شناسايی 
ابعاد، مؤلفه ها و زيرمؤلفه های توســعة تفکر پژوهشــی دانش آموزان، می تواند 
در برنامه ريزی ها و تصمیم گیری ها در سطح کالن و خرد نظام آموزشی، تحقق 
اين امر را تســهیل کند و موجب پیشــرفت نظام آموزشی و به دنبال آن توسعة 

نظام اجتماعی شــود. بنابراين می توان پیشنهاد کرد:
 اواًل خود نظام خط مشــی گذاری و همة دســت اندرکاران، به ويژه مديران 
تصمیم گیرنــده، طرح ها و برنامه هايشــان را بر مبنای فعالیت های پژوهشــی و 
تحقیقاتــی انجام دهند تــا بتوانند فرهنگ پژوهش را در سیاســت گذاری های 

آموزشــی و ساير متغیرهای اجتماعی تسری بخشند. 
ثانیــًا نظام آموزش وپرورش نیز بايد تربیت نیروی انســانی و آموزش آن ها 
و تدوين عناصر برنامة درســی )هدف، محتوا، روش و ارزشــیابی( را با تأمین 
منابــع و امکانــات الزم بر مبنــای رويکرد پژوهش مدارانه و با هدف توســعة 
تفکرپژوهشــی دانش آموزان بر عهده بگیرد و از طريق ارتباط مؤثر و مســتمر 
با رســانه ها، خانواده ها و ســاير نظام های اجتماعی، نگرش ها را به اين سمت 
هدايــت کند. از جملــه محدوديت های پژوهــش حاضر، با توجــه به ماهیت 
پژوهــش که کیفی اســت، امکان دخالــت دادن ذهنیت و ارزش های شــخصی 
در اســتخراج ابعاد و مؤلفه های توســعة تفکر پژوهشــی دانش آموزان بود. با 
وجود اين تالش شد، تحلیل داده های حاصل از ديدگاه های افراد صاحب نظر، 
فارغ از تفکرات شــخصی و جهت گیری های خاص انجام شود. امید است در 
مطالعه ای ديگر مدل مفهومی پیشــنهادی توسعة تفکرپژوهشی دانش آموزان در 

نظام آموزش عمومی ايران، اجرا و اعتبارســنجی شود.
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The purpose of this study was to identify the dimensions and components of 
the research thinking development of students in the Iranian general educa-
tion system. The research method was qualitative and based on the grounded 
theory with a systematic approach. The statistical population of the study 
consisted of the educational experts in the academic year 1397-98. The re-
search sample was selected through purposeful sampling method using the 
criteria of theoretical saturation of data. Semi-structured interviews were 
conducted with 13 educational experts. To obtain validity and reliability of 
the data, two methods of reviewing by the participants and reviewing by the 
non-participating experts were used. In order to analyze the data, the three-
step coding process (open, axial and selective) was used. First, after collecting 
and highlighting 126 primary open codes of interviews, 74 open codes, and 
16 axial codes (components) were considered. Then, in the selected coding 
step, 5 main categories, i.e., the priority of research on macro policy making, 
environmental capabilities, empowerment and efficiency of human resources, 
problem-oriented educational system and structural and financial develop-
ment were explained and the proposed conceptual (theoretical) model of de-
veloping students' research thinking in the Iranian general education system 
was presented.
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