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تفکر پژوهشی دانشآموزان در نظام آموزشعمومی ایران ارائه شد
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مقدمه

آنچه به عنوان تمدن و فرهنگ افتخارآمیز انســانی از آن یاد میشــود ،نتیجة بهکار گرفتن اندیشه و
کســب دانش اســت که از سیر تکاملی تربیت عمومی حاصل شده است .تسلط انسان بر طبیعت ،مهار
کردن تاریکی ،فاصله ،ســرما ،گرما ،کشــف علل بیماریها و یافتن راههای پیشگیری و مبارزه با آنها،
ابتکار روشهای گوناگون برای اســتفاده از منابع طبیعی و  ...همگی نتایجی هســتند که به تدریج و با
سیر تکاملی خاصی از راه تربیت و انتقال نسل به نسل میراث فرهنگی جامعه حاصل آمدهاند (معیری،
 .)1390بنا به این ضرورت که جهان امروز جهان پرسشــگری و طرح مســئله اســت ،تعلیموتربیت و
در رأس آن مدارس باید به ابزار پاســخگویی که همانا «پژوهش و خردورزی» 1اســت ،مجهز باشــند و
دانشآموزان خود را در این مسیر هدایت کنند (حسینپور و زینآبادی.)1398 ،
روند توسعة ذهن دانشآموزان در چارچوب «فرهنگ پژوهشی» 2فرصتی را برای تعریف موثرترین
شیوههای افزایش دائمی اطالعات و تواناییهای درک آنان ،حل تضاد در جامعه و سطح آمادگی معلمان
آینده برای فعالیتهای حرفهای تعیین میکند (میزیمبایوا ،آشــیربایوا ،اورالکنولی و ســابیت.)2016 ،3
دانشآموزان برای رویارویی با چالشهای ناشی از عدمقطعیت و جهان در حال تغییر باید شایستگیها
و تواناییهای الزم برای زندگی و کارکردن در یک محیط پیچیده را به دست آورند .لذا با توجه به نقش
پژوهش در توســعة علمی  -فرهنگی و به دنبال آن در توســعة همهجانبه و فراگیر ،ضروری است برای
گ علمی و تحقیقاتی در کشور شرایط و تمهیداتی فراهم شود،
تعمیق اندیشه و گسترش همهجانبة فرهن 
تا حس تفکر علمی و نوآوری در کودکان و نوجوانان بارور و تقویت شود؛ به نحوی که زمینة مطلوب
فرهنگی برای پرورش استعدادها و خالقیتهای آنها فراهم آید.
«فکرکردن» 4مهارتی اســت که میتوان آن را به طور مستقیم آموزش داد .البته هر فرد تفکر را درک
میکند ،اما چیزی که فرد را در زندگی موفق میکند ،توانایی تفکر مؤثر است (آنس ،سنبرسی و یاووز،5
 .)2018توســعة ایدههای نو و خلق چیزهای بکر که به ویژگیهای فطری انســان بر میگردد ،یکی از
شــیوههای بســیار کارآمد و با اهمیتی است که بشر برای رسیدن به اهداف و خواستههای خود و ادامة
زندگی ب ه کار برده اســت .بشــر در طول تاریخ زندگی خویش هرگز از تفکر و اندیشــه غافل نبوده و با
نیروی قوی تعقل ،به اندیشیدن پرداخته و تصمیم گرفته و با عملکردن توانسته است ،به حل مسائل و
مشکالت بپردازد و به رشد و تعالی نائل آید (قراباغی ،امیرتیموری و مقامی.)1390 ،
«تفکر علمی» 6و ژرفاندیشانه دانشآموزان را قادر خواهد کرد که از روش علمی تبعیت و از منابع،
تجهیزات و فناوریها استفاده کنند و از همة اصطالحات و مفاهیم علمی ،متفکرانه بهره ببرند(محمدی،
محمدجعفری ،مرزوقی ،شفیعی و خوشبخت« .)1397 ،یادگیری مبتنی بر تحقیق» ،به عنوان یک نوآوری
مهــم یادگیــری و آموزش (دوچــی ،برگمنز ،کانت و بایتــن ،)2011 ،7میتواند تواناییهای پژوهشــی
یادگیرنــدگان ،و «تفکر انتقــادی» 8و «تفکر خالق» 9آنان را ارتقاء دهد .برای ترویج این نوع از یادگیری
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بایــد دانشآموزان را به عنوان گیرندگان اطالعات در نظر بگیریم و دانشآموز بیاموزد که قضاوتهای
انتقادی انجام دهد ،بهطوری که برخی ادعاها را بررســی کند (ســریکون ،بونترم ،نتانومسک و تانگ،10
 .)2018هنگامی که دانشآموزان فرصت پژوهش و حل مشکالت با یکدیگر و با حمایت بزرگساالن را
دارند ،و نه صرف ًا ارائة پاسخهای فوری به سؤاالتشان ،تفکر و یادگیری آنها عمیقتر ،غنیتر و پیچیدهتر
میشود (پینتو ،بیگزی ،وتوری و وزنی.)2018 ،11
«تفکر پژوهشی» 12نوع خاصی از فرهنگ تفکر است که در جریان فعالیت شناختی هدفمند تشکیل
میشــود و شامل مهارتهایی است که به آزمایش و تولید در روند کسب دانش میانجامد .برای بهبود
کارایی روند توســعة تفکر پژوهشــی الزم اســت ویژگیهای روانشــناختی ،از جمله ویژگیهای سن
تفکر دانشآموزان ،ســطح مهارت دانشآموزان و ســازماندهی فرایند آموزشی خاص با توجه به سن
دانشآموزان در نظر گرفته شــوند(ریناتونا .)2017 ،13رشــد تفکر پژوهشی دانشآموزان از طریق نظام
وظایــف یادگیری اتفاق میافتد که در آن ،دانشآموزان خود را در مســائل غوطهور میســازند ،دانش
و روشهــای جدید را کشــف میکنند و به صــورت انعکاسدهنده ،عمل جدیدی را شــکل میدهند
(انوپرینکو ،اسورتسوا و اشچنکو.)2019 ،14
آموزش مؤثر باید دانشآموزان را به عنوان پژوهشگرانی تربیت کند که به بررسی ،تجزیهوتحلیل و
تفســیر اطالعات بپردازند و ســپس بکوشند دانش را تغییر دهند .به عبارت دیگر ،دانشآموز در فرایند
یادگیــری بایــد 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 آید (شفیعیسروستانی ،جهانی
و موسویپور.)1397 ،
بنابراین ،از آنجا که آموزشوپرورش زیر بنای رشد همهجانبة جامعه است ،و از طرف دیگر ،هدف
اصلی آموزش رشد فکری یادگیرندگان است ،آموزشوپرورش مسئول و ملزم است به پرورش افرادی
که دارای اندیشة پرسشگری و پژوهیدن باشند و در حل مسائل و گشودن گرهها و معضالت با نگاهی
علمی برخورد کنند .در واقع رســالت جدید نظامهای آموزشی متناسب با ویژگیهای عصر فعلی ،قادر
ســاختن دانشآموزان به گشــت و گذار جدی ،جهتدار و هدفمند در منابع بیحد و حصر اطالعاتی
است که مهمترین پیش نیاز آن را باید مجهوالت و پرسشهای آنان و فراهمآوردن شرایط مناسب برای
حل آنها دانست.
15
پداست ،مایست ،سیمن و دیجنگ (  )2015در پژوهشی با بررسی  32مقاله از «پایگاه اطالعاتی
ابسکو» 16و تجزیهوتحلیل مقاالت ،یادگیری مبتنی بر تحقیق را دلیل اصلی موفقیت در برنامههای علمی،
پژوهشهــای بینالمللی و پروژهها معرفی کردند .این یادگیری بــا بهکارگیری پنج مرحلة جهتگیری،
مفهومســازی ،تحقیق ،نتیجهگیری و بحث صورت میگیرد که هر مرحله زیر شاخههای خاص خود را
دارد و در این چرخه دانشآموزان میتوانند نتیجههای مبتنی بر تحقیق خود را به دیگران ارائه دهند.
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مرکــر ،هنســی و وارویچ )2019( 17بــا ارائة مدلی نتیجه گرفتند :گفتوگو ،تفکر با هم ،و اســتفاده
از فنــاوریدیجیتال در کالس ،با هدف بهبود کیفیت ارتباط ،ابزارهایی روانشــناختی و فرهنگی برای
یادگیری و حل مشکل هستند .یادگیری مزبور از طریق فرایندهای مشارکت در ایدهها ،توجه به ایدههای
فرد ،رسیدن به توافق گروهی قبل از پیشرفت گروه ،تفکر با یکدیگر ،تقویت استدالل با ارائة دلیل برای
دیدگاههای خود ،و یا ارائة یک نمونة مثبت از نظرات دیگران صورت میپذیرد.
کاتالین و کاتای ،)2018( 18با پژوهشی در نظام آموزشی رومانی ،تفکر الگوریتمی را مطالعه کردند
و نتیجه گرفتند :بهکارگیری فناوری اطالعات توســط دانشآموزان آنان را قادر میســازد ،به کمک این
ابزار و منابع اطالعات و امکانات برخط (آنالین) ،اهمیت حل مســئله را در فرایند یادگیری درک کنند
و وظایف خود را انجام دهند .نتایج گروه آزمایش نشــان داد ،این تفکر محاســباتی ،مهارتهای سطح
نوشتن ،خواندن و ریاضیات را نیز باال میبرد.
رودریگز ،پرز ،نونز ،بانز و کاریو )2019( 19در پژوهشی نتیجه گرفتند که کسب مهارتهای پژوهشی
توسط دانشآموزان ،با تفکر خالق ،پیشرفت علمی و انسجام گروهی آنها ارتباط دارد و این امر مستلزم
سیاســتگذاری نظام آموزشــی برای ایجاد زیرساختهای فنی و آموزشــی در محیطهای دموکراتیک
است.
حسینپورطوالزدهی ،زینآبادی ،عبدالهی و عباسیان ( ،)1396در یک پژوهش پدیدارنگارانه ،مدرسه
را یک جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور با پنج بعد ارزشها و باورهای مشترک ،معلم یادگیرندة
حرفهای ،گفتوگوهــا و همکاریهای حرفهای ،یادگیری جمعی ،و ارتباطات و تعامالت تبیین کردند.
همچنین برخی از اســتلزامات ایجاد جامعة یادگیرندة حرفهای پژوهشمحور در مدرسه را باورداشتن
به نقش پژوهش و اهمیت آن در فرایند آموزش و یادگیری ،اســتفاده از روشهای فعال تدریس ،مانند
حلمســئله ،تمرکز بر یادگیری جمعی و ترغیب دانشآموزان به اســتفاده از ظرفیت پژوهشســراها و
انجمنهای علمی دانستند.
حیاتی ،عصاره ،ذکریایی ،حیدری و حیدری ( )1396در پژوهشــی نتیجه گرفتند :خانواده به عنوان
مرکز اصلی اندیشه و تفکر و پرسشگری کودکان نتوانسته است کارکرد و نقش اصلی خود را ایفا کند.
ایجــادی ،ســیفنراقی و نادری( )1397عنوان کردند :طراحان برنامة درســی بایــد از میان عناصر
چهارگانة برنامةدرســی توجه بیشــتری به پرورش تفکر حل مسئله و روح جستوجوگری و عالقه به
تحقیق در دانشآموزان داشته باشند.
حســینپور و زینآبــادی( )1398در تدوین الگوی اولیة مدرســة پژوهشمحور ،چهار بعد «مدیر
پژوهشمحور» (با مؤلفههای ترویج پژوهشــگری ،تســهیل پژوهشــگری و رهبــری توزیعی)« ،معلم
پژوهشمحــور» (با مؤلفههای باورپژوهشــی ،دانش و مهارتهای حرفــهای ،و ارتباطات و تعامالت
حرفهای)« ،فرهنگ و ســاختار پژوهشمحور» (با مؤلفههای فرهنگ پژوهشمحور ،ساختار حمایتی و
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توانمندساز ،قوانین حمایتکننده و منابع) و «آموزش و یادگیری پژوهشمحور» (با مؤلفههای مدیریت
کالس ،تدریــس پژوهشمحــور ،محتوای آموزشــی پژوهشمحور ،ارزشــیابی پژوهشمحور ،تقویت
مهارتها ،و تکلیف و تشویق پژوهشمحور) را ارائه کردند.
همچنان که از مطالعات باال برداشــت میشود ،یافتههای اندکی در ارتباط با توسعة تفکر پژوهشی
دانشآموزان در نظام آموزش عمومی وجود دارد .در زمان آغاز این پژوهش نیز یک مدل مفهومی که به
کشف و تبیین فرایند توسعة تفکر پژوهشی بپردازد ،موجود نبود و مطالعات موجود در داخل و خارج
از کشور صرف ًا به شناسایی برخی از عوامل مؤثر بر توسعة تفکر پژوهشی دانشآموزان بسنده کردهاند.
بنابراین با توجه به این شــکاف مطالعاتی در مطالعات حوزة علو م تربیتی در کشور و نقش انکارناپذیر
تفکر پژوهشی دانشآموزان در موفقیتهای تحصیلی ،شغلی و اجتماعی ،و ضرورت و اهمیت تفکر و
پژوهش در «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش» ،هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفههای توسعة
تفکر پژوهشی دانشآموزان در نظام آموزشعمومی ایران در نظر گرفته شد .در این راستا پرسشهای
زیر مطرح شدند:
 .1ابعاد و مؤلفههای توسعهدهندة تفکرپژوهشی دانشآموزان در نظام آموزشعمومی کداماند؟
 .2چه الگوی مفهومی (نظری) را برای توسعة تفکر پژوهشی دانشآموزان در نظام آموزشعمومی
میتوان ارائه کرد؟

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر در زمرة پژوهشهای کیفی است که در آن ،با استفاده از رویکرد نظریة دادهبنیاد به
روش نظاممند(سیستماتیک) ،ابعاد و مؤلفههای توسعة تفکرپژوهشی دانشآموزان بررسی و ارائه شد.
نظریة دادهبنیاد نوعی روش پژوهش کیفی است که به گونة استقرایی یک سلسله رویههای نظاممند را به
کار میگیرد تا نظریهای دربارة پدیدة مورد مطالعه ایجاد کند (استراس و کوربین.)2008/1393 ،
جامعة آماری این پژوهش شــامل متخصصان و صاحبنظران تعلیموتربیت در سال تحصیلی -98
 1397به شرح جدول  1است .در این پژوهش ،برای انتخاب مشارکتکنندگان ،از نمونهگیری نظری به
شیوة هدفمند با نمونهگیری از موارد شناختهشده استفاده شد .هدف پژوهشگر انتخاب مواردی بود که
با توجه به هدف پژوهش سرشــار از داده باشــند و پژوهشگر را در شناسایی ابعاد و مؤلفههای توسعة
تفکرپژوهشی دانشآموزان یاری دهند .این کار تا جایی ادامه یافت که طبقهبندی مربوط به دادهها اشباع
و نظریة مورد نظر با تمام جزئیات و با دقت تشریح شد.
به منظورگردآوری دادهها از مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده شد .مصاحبة فردی با استادان منتخب
تا زمان اشباع دادهها که مصاحبه با  13نفر بود ،ادامه یافت .تجزیهوتحلیل دادههای گردآوری شده نیز در
مراحل سهگانة کدگذاری (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) ،نظریة دادهبنیاد برای
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شناســایی ابعاد و مؤلفههای توسعة تفکرپژوهشی دانشآموزان در نظام آموزشعمومی صورت گرفت.
برای بررســی «روایی دادهها» از روش بازبینی به وسیلة مشــارکتکنندگان استفاده شد که بدین منظور
تحلیلهای انجام شده از متن مصاحبهها در اختیار مصاحبهشوندگان قرار داده شد و آنها دربارة درستی
نتایج به دســت آمده اظهار نظر کردند .برای تعیین «پایایی دادهها» نیز از روش مرور به وســیلة خبرگان
غیرشرکتکننده در پژوهش استفاده شد که در این راستا ،برای کسب نتایج همسان در پژوهش ،استادان
حوزة علومتربیتی که ســابقة تدریس در دانشــگاهها را داشتند و خارج از اجرای فرایند پژوهش بودند،
کدها و مضامین به دســت آمده را بررســی کردند و به توافق همهجانبه رسیدند .پس از دریافت نظرات
اصالحی ویرایش الزم انجام شد.
جدول  .1مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش(مصاحبه شوندگان)
محل اشتغال

سابقة خدمت

مرتبة علمی /مدرک و رشتة تحصیلی

استادیار برنامهریزیدرسی

دانشگاه مازندران

 8سال

استادیار مدیریتآموزشی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

16سال

دانشیار مدیریتآموزشی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

28سال

دانشگاه فرهنگیان گیالن ،پردیس بنت الهدی

27سال

دانشگاه علوم و فنون دریایی نوشهر

10سال

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزشوپرورش مازندران

26سال

دانشگاه گیالن

18سال

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

27سال

دانشگاه مازندران

9سال

دانشگاه گیالن

25سال

دانشگاه فرهنگیان گیالن ،پردیس امام علی(ع)

24سال

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

22سال

رئیس گروه گروههای آموزشی آموزشوپرورش مازندران

25سال

استادیار فلسفه تعلیموتربیت
استادیار مدیریتآموزشی
دکترای روانشناسیعمومی
استادیار مدیریتآموزشی
استادیار مدیریت آموزشعالی
استادیار مدیریتآموزشی
دانشیار علوم تربیتی (مشاوره)
استادیار برنام هریزیدرسی
استادیار جامعهشناسی
ی درسی
دکترای برنامهریز 
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یافتهها

در پاسخ به سؤال اول پژوهش که دربارة شناسایی ابعاد و مؤلفههای توسعة تفکر پژوهشی در نظام
آموزشعمومی بود ،مصاحبههای نیمهســاختاریافتهای انجام گرفت .مصاحبههای ضبط شــده ،پس از
پیادهسازی با استفاده از روشهای تحلیلی پیشنهاد شده به وسیلة استراس و کوربین ( )2008/1393به
صورت سطر به سطر بررسی ،مفهومپردازی ،مقولهبندی شدند .سپس بر اساس مشابهت ،ارتباط مفهومی
و ویژگیهای مشترک بین کدهای باز ،مفاهیم و مقوالت(طبق ه مفاهیم) مشخص شدند .با توجه به اینکه
کدهای باز فراوانی به دست آمدند ،پس از هر مرحله ،طبقهبندی و بررسی دوبارة دادهها ،مفاهیم تکراری
را حذف و مفاهیم مشابه را در هم ادغام کردیم .این کار تا چندین مرتبه برای رسیدن به اشباع منطقی
دادهها انجام شد .جدول  2بخشهایی از مصاحبهها را به عنوان نمونه نشان میدهد.
جدول  .2بخشهایی از متن مصاحبه با مشارکتکنندگان

مصاحبة شمارة  2به نظرم برنامة درسیای که در دورة ابتدایی تدوین میشود ،باید حتماً رویکرد تفکر پژوهشی را
در خود داشته باشد .یعنی ما در اهدافمان ،در محتوا ،روش تدریس  ،ارزشیابی ،در فضا ،در مکان و عناصر مختلفی که
وجود دارد ،این مســئله باید خودش را نشان بدهد .به همین صورت در دورههای تحصیلی باالتر نیز اتفاقات تازهای از
پژوهش برای دانشآموزان به وجود آید.
مصاحبة شمارة  5معلــم ما بایــد روشها و رویههایی را که انتخاب میکند ،مبتنی بر تفکر پژوهشــی باشــد.
دانشآموز را هدایت کند در واقع به ســمت پژوهش ،تفکرپژوهانه ،خالقانه فکرکردن ،مسئله محوربودن .معلمان ما
باید این آمادگی ذهنی را پیدا کنند که محور در آموزشهای کنونی و آموزشهای امروزه آموزشهای فعال است ،نه
صرف اینکه معلم دانای محض و دانشآموز انباری باشد که اطالعات را درونش ذخیره کنیم.
مصاحبة شمارة  4برای اینکه ما بتوانیم معلم را تربیت نماییم ،برای توســعة تفکرپژوهشــی ،نیاز داریم او را در
شرایطی تربیت کرده باشیم و اگر هم تربیت نکردیم ،حداقل در شرایط حاضر بتوانیم او را پشتیبانی کنیم ،حمایتش
کنیم ،با کدام الگو آنها را میخواهیم پشتیبانی کنیم؟ آیا واقعاً با آموزشهای ضمن خدمتی که امروز داریم به آنها
میدهیم ،این اتفاق میافتد؟
مصاحبة شمارة  11در حال حاضر در ساختار غیرمنعطف آموزشوپرورش ،محتوایی توسط یک گروه از افراد باید
به دانشآموز القا بشــود و دانشآموز هم باید در همان غالب و ســاختار و سرفصل مصوب ارائه بدهد تا بتواند قبول
شود و به اصطالح درس را بگذراند .این باعث میشود ما دانشآموز را در واقع یک ماشین حافظهمحور داشته باشیم..
مصاحبة شمارة  7ما میتوانیم جامعهای داشــته باشــیم که در آن تفکر نقاد در مقابل گفتمان مرســوم جامعه
پرسشگر باشد و جامعه باید بتواند این را تربیت بکند .به همین خاطر رسانهها میتوانند در ساخت برنامههاشان این
تفکر انتقادی را که یکی از مؤلفههای اساســی تفکرپژوهشی است ،تقویت کنند .سیاستگذاران و اثرگذاران جامعه
میتوانند تفکرکردن و پرسیدن را ارج بنهند؛ همانگونه که میتوانند جلوی پرسشگری را بگیرند.
مصاحبة شمارة  1آموزشوپرورش راهکارهای مختلفی را برای مداخله در خانوادهها دارد .انجمن اولیا و مربیان به
عنوان متولی این امر ،با طرح و برنامههایی که ارائه میدهد ،باید اینها را دریابد .برای مثال ،یکسری نشریاتی را هر
ماهه در اختیار خانوادهها قرار میدهد که خب این محتواها را میتواند با تأکید بر جایگاه پژوهیدن ،جایگاه پرسیدن،
جایگاه تفکر خالق ارائه کند و در واقع نگاه خانوادهها را به این موضوع تقویت کند.
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جدول  .3کدهای باز ،محوری و انتخابی پدیدة توسعة تفکر پژوهشی دانشآموزان
کدهای باز

کدهای محوری کدهای انتخابی
(مؤلفهها)

(عوامل رسمی)

از بین بردن جمود ادارات در نظام آموزشی
دادن اختیارات به مدارس در چارچوب مشخص
تخصصگرایی در نظام آموزشی

ایجاد ساختارهای
نیمهمتمرکز

یشدن و عینیت پیداکردن اهداف اسناد باالدستی
عملیات 
انعطافپذیری و هماهنگی آموزشوپرورش در برابر تغییرات بنیادی و وسیع جهان
اصالح نظام آموزشی کنکورمحور

تغییر نگرشها
در نظامآموزشی

اصالح نظام ارزشیابی از عناصر نظامآموزشی
تعادلیابی نیروی انسانی هنگام تغییرات به جای مقاومت
حل مشکالت جامعه با پژوهش و به دست متخصصین
انسجام فعالیتهای پژوهشی در مدارس و کارکرد پژوهشی در جامعه
کاربست تجربی تولیدات در موقعیتها

اولویت پژوهش در سیاستگذاری کالن

ثبات رویه و مدیریتی با نگاه بلندمدت و چشمانداز

استفاده از

دستاوردهای
پژوهشی

توسعة مراکز پژوهشی و دانشبنیان
تربیت معلم یادگیرنده و پژوهشگر در دانشگاهها
تقویت مالی و ساختاری دانشگاه فرهنگیان

توسعة مراکز
علمی و دانشگاهی

فرهنگ حاکم بر مطالعه و کتابخوانی در خانواده
سبک تربیتی خانوادهها

ترویج برنامههای آموزش خانواده
استفاده از ظرفیت خیرین در تجهیز زیرساختهای آموزشی
بهرمندی از قابلیتهای انسانی موفق هر منطقه
استفاده از امکانات محیطی و منطقهای برای موضوعات پژوهشی
شبنیان
ارتباط مدارس با مراکز پژوهشی دان 
نظامهای رسمی و غیررسمی جامعه در خدمت آموزشوپرورش
ترویج فرهنگ تفکر پژوهشی از سوی رسانهها
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قابلیتهای محیطی

ارتباط نزدیک بین خانواده و نظامآموزشی

فرهنگ و آموزش
خانواده
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جدول ( .3ادامه)
کدهای باز

کدهای محوری کدهای انتخابی
(مؤلفهها)

(عوامل رسمی)

توسعه و تقویت اقدام پژوهی
تآموزی به نیروهای نیازمند
مهار 
استقرار نظام ضمنخدمت درون مدرسهای بر مبنای انتقال تجربیات
سوق دادن دورههای بالندگی معلمان به سمت رویکرد تفکر پژوهشی

اصالح نظام
ضمنخدمت

ن خدمت الکترونیکی
ارتقاءی کارایی آموزش ضم 
ن خدمت
ب هروز رسانی محتوای آموزشهای ضم 

بهبود شیوة طرح درس معلم
ارتقاءی شیوة کالسداری معلم
باالبردن توانایی تدریس مشارکتی و همیارانه

تغییر در شیوة
نگرش معلم

ایجاد ارتباطات گفتوگو محور در کالس
ارزشیابی از یادگیری به جای ارزشیابی برای یادگیری

توانمندسازی  و کارآمدی نیروی انسانی

ایفای نقش راهنما و بستر ساز توسط معلم

تربیت معلمانی که دنبال یادگیریاند
پرورش معلمان اهل تغییر و تحول
پرورش معلمان دارای ذهن و تفکر فلسفی (جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری)
تنزل مطالب متناسب با شرایط رشد ،یادگیری و توان ذهنی

خالقیت معلم

ایجاد درک عمیق از درس به جای یادگیری حفظشدة بریدهبریده
بهکارگیری رویکردهای نوین تدریس

اجازة پرسش سؤال و کنجکاوی به دانشآموز
ساختن در یک محیط کاردستی
ایجاد خودکنترولی در دانشآموز

ایجاد فرصت
برای پژوهیدن

نظام آموزشی مسئلهمحور

آمادهسازی دانشآموزان برای مقابله با چالشها

حرکت از نظم فیزیکی به سوی نظم ذهنی
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جدول ( .3ادامه)
کدهای باز

کدهای محوری کدهای انتخابی
(مؤلفهها)

(عوامل رسمی)

تقویت مهارت خواندن و نوشتن به عنوان پیشنیاز تفکر پژوهشی
آموزش مهارتهای خوبدیدن ،خوبشنیدن و کشفکردن
آموزش مهارتهای فرضیهسازی و پرسشگری
آموزش شیوههای جستوجوکردن و ارائه

بسترسازی از
دورة ابتدایی

استفاده از محتوای کتاب تفکر و پژوهش به عنوان مصداق تفکر پژوهشی
هدایت محتوای کتاب به سمت پژوهشمحوری
استفاده از رویکردهای نوین برنامةدرسی (برنامة تلفیقی و پوچ)
ایجاد هماهنگی بین درسها
اعمال قدرت استدالل ،قضاوت و حلمسئله از طریق کتابهای درسی متناسب با مراحل رشد

برنامة درسی
پژوهشمحور

ظام آموزشی مسئلهمحور

کشف روابط از طریق بازی

پیشرفتن به سوی تکمیل ابعاد تربیتی دانش
برقراری ارتباط نزدیک مدیر با معلم و سایر عوامل
شآموز
استقبال مدیر از خالقیت و نوآوری معلم و دان 
ایجاد ساختار مشارکتی در فعالیتهای مدرسه

تشریکمساعی
در مدرسه

توسعة فیزیکی و محتوایی کتابخانههای مدارس
تجهیز کارگاه و آزمایشگاه در مدارس
استفادة بهینه از فضاهای بال استفادة مدارس
شآموزی در کالس
رعایت تراکم استاندارد دان 

بهبود
فضایآموزشی

تأمین محیط آموزشی امن و راحت
حمایت مالی از طرحهای پژوهشی و جشنوارهها
اختصاص بودجه به بخش پژوهش

تأمین
اعتبارات مالی

تقویت و توسعه پژوهشسراهای دانشآموزی
اختصاص معاونت پژوهشی در چارت آموزشوپرورش
استقرار معاون یا رابط پژوهشی در مدارس
اصالح ساختار جشنوارههای پژوهشی دانشآموزی
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در پاســخ به ســؤال دوم پژوهش که :چه الگوی مفهومی (نظری) پیشــنهادی را برای توسعة تفکر
پژوهشی دانشآموزان میتوان ارائه کرد؟ بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبهها در مراحل کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی ،ابعاد و مؤلفههای شناســایی شــدة الگوی مفهومی (نظری) پیشــنهادی توسعة
ش عمومی مطابق نمودار  1ارائه شد.
تفکرپژوهشی دانشآموزان در نظام آموز 
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نمودار  .1الگوی مفهومی (نظری) پیشنهادی توسعة تفکر پژوهشی دانشآموزان در نظام آموزش عمومی
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناســایی ابعاد و مؤلفههای توسعة تفکر پژوهشی
دانشآموزان در نظام آموزشعمومی ایران انجام شــد .بر اساس نتایج حاصل
از مصاحبه با  13نفر از متخصصان حوزة تعلیموتربیت ،عوامل اصلی توســعة
تفکر پژوهشی در قالب کدگذاری انتخابی پنج عامل ،با مؤلفهها و زیرمؤلفههای
آنها به این شــرح تبیین شــدند :ا .اولویت پژوهش در سیاســتگذاری کالن؛
 .2قابلیتهــای محیطی؛  .3توانمندســازی و کارآمدی نیرویانســانی؛  .4نظام
آموزشی مسئلهمحور؛  .5توسعة ساختاری و مالی.
عامــل اصلی اول که به اولویت پژوهش در سیاســتگذاری کالن اشــاره
میکند ،در واقع بر این نکته تأکید دارد که با توجه به اهمیت تأثیر تفکرپژوهشی
دانشآمــوزان بر پیشــرفت فــردی و توســعة اجتماعــی ،سیاســتگذاران و
برنامهریزان در ســطح کالن باید با نگرشی مثبت مسئلة پژوهش را در اولویت
برنامههای خود قرار دهند و در راستای ترویج فرهنگ پژوهش در جامعه گام
بردارند .سیاســتگذاری آموزشی یکی از نخستین فعالیتهای سیاستگذاری
در حیطة ادارة امور عمومی توســط دولتهاســت ،زیرا مبــدأ جامعهپذیری و
تحرک افراد جامعه به ســوی دیگر سیاســتها به شــمار مــیرود .از آنجا که
طراحی نقشــة جامع علمی کشــور مبتنی بر چشم انداز بیست سالة کشور و با
رویکرد آیندهنگر صورت گرفته اســت ،ناگزیر از طراحی ســناریوهای علم و
فنــاوری برای تبیین هر چه بهتر شــرایط محتمل در آینده هســتیم (نیازآذری،
اسماعیلیشاد و ربیعی.)1390 ،
در این ارتباط به عنوان نمونه مشــارکتکنندة شــمارة  3میگوید« :مدیران
و سیاســتگذارانی که در حــوزة آموزشوپرورش فعال هســتند باید در واقع
ایــن فرصــت را ایجاد کنند؛ حاال با قوانینی که مورد بررســی قرار میدهند ،و
آییننامههــا و بخشنامههایی که وجود دارند .باید این ســمت و ســو را آنها
هــم ایجاد کنند .یعنی در اهداف ،محتوا ،روشها ،ارزشــیابی ،فضا و مکان ،و
عناصر مختلفی که در نظامآموزشــی وجود دارد ،تفکر پژوهشــی باید خودش
را نشان بدهد».
مشــارکتکنندة شــمارة  6نیز میگوید« :زمانیکه بخواهیم تفکر پژوهشــی
رو نهادینه کنیم ،نیاز داریم افراد با ثباتی داشــته باشیم؛ افراد متخصص با نگاه
بلندمدت و چشــمانداز .ثبات رویه باعث میشــود بین بخشهای مختلفی که
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میخواهند برنامه را اجرا کنند ،انســجام به وجود بیاید».
عامــل اصلــی دوم ،قابلیتهای محیطی اســت که نشــان میدهد ،عوامل
محیطــی میتواننــد نقش مؤثری در توســعة تفکرپژوهشــی دانشآموزان ایفا
کننــد .یعنــی هر قدر دانشــگاهها و مراکــز علمی و پژوهشــی جامعه عملکرد
بهتری داشــته باشــند ،خانوادهها از فرهنگ غنیتری برخودار باشند ،به آنها
آموزشهــای الزم داده شــده باشــد ،و از امکانــات محیطی و انســانی که در
هر منطقه وجود دارد ،مناســبتر اســتفاده شــود ،تفکر پژوهشی دانشآموزان
توســعة بیشتری مییابد .مشارکت مدرســه ،خانواده و اجتماع ،با بهرهگیری از
قابلیتهــای آنها و با تمرکز بر افزایش یادگیری دانشآموزان ،میتواند باعث
بهبود برنامه ریزی ،اجرا و ارزشــیابی ،و پیشرفت و موفقیت همة دانشآموزان
شود (اپستین و شلدن.)2006 ،20
در ایــن ارتباط به عنــوان نمونه مشــارکتکنندة شــمارة  5میگوید« :اگر
رویکرد و نگرش به ســوی پژوهش باشــد ،محیط خانواده و محیط اجتماعی
نقش بســیار مهمی دارند و کمک حال جدی و اثرگذاری میتوانند باشــند .از
سوی دیگر ،هم قابلیتهای محیطی که در هر منطقه وجود دارند ،میتوانند به
مــا موضوع و الهام بدهند و برای موضوعات پژوهشــی ذهن ما را باز کنند و
هم عوامل انســانی دور و بر ما میتوانند کمک کنند .اگر واقع ًا نگرش آدمهای
اجتماع به سمت پژوهش ،عقالنی و مبتنی بر تفکر باشد ،قطع ًا اثرگذار خواهد
بود».
مشــارکتکنندة شــمارة  11نیز میگوید« :یک بخش مهم چه بپذیریم و چه
نپذیریم خانوادهها هســتند .بنابرایــن انجمن اولیا به عنوان متولی آموزش باید
اینها را با طرح و برنامههای مناســب و اســتفاده از استادان مرتبط با موضوع
دریابد».
در بعــد دیگر ،توســعة تفکر پژوهشــی نیازمنــد نیرویانســانی توانمند و
کارآمد اســت .این کار باید از طریق جذب افراد مناســب و آموزشهای الزم
قبل و حین خدمت صورت گیرد و بتواند در نیرویانســانی که مهمترین آنها
معلمــان هســتند ،تغییر نگرش ایجاد کنــد .معلمان آینده ،اگــر دائم ًا در حوزة
مســئولیت خود دســتاوردهای علمی را در فعالیتهای عملی خود قرار دهند
و به نوآوری و تجزیهوتحلیل گرایش داشــته باشــند ،میتوانند با اســتفاده از
امکانات و ابزارهای موجود موجب توسعة فرهنگ پژوهش شوند (میزیمبایوا
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و همکاران.)2016 ،
در این ارتباط به عنوان نمونه مشــارکتکنندة شــمارة  10میگوید « :بنیان
برنامههای آموزشــیمان که من فکر میکنم ،هم در اســناد فرادستی هست ،هم
در سند تحول و هم در برنامههای خود دانشگاه فرهنگیان ،پرورش معلم فکور
و پژوهشمحور اســت که آن هم بر اساس برنامههای چیده شده و واحدهای
درســی در نظر گرفته شــده میکوشد معلمان را به این ســمت سوق بدهد که
پژوهشمحور باشــند؛ البتــه هنوز جای کار زیادی دارد .دانشــگاههایی که در
واقع در رشــتههای علوم تربیتی فعالیت میکننــد ،آنها هم اثر گذارند و جزو
تربیت معلم به حساب میآیند».
مشــارکتکنندة شــمارة  7نیز میگوید« :دورههای بالندگی که برای معلمان
در نظر گرفته میشــوند ،قاعدتــ ًا باید بروند به همین ســمتی که رویکرد تفکر
پژوهشی در آنها وجود داشته باشد».
عامل اصلی دیگر ،نظام آموزشی مسئلهمحور است که در آن دانشآموز باید
با محتوا و محیطی درگیر شــود که برای او سؤال به وجود آورد و آموزشهای
الزم را برای حل کردن علمی مسائل در طول دوران تحصیل کسب کند .الزمة
ایجاد چنین فضایی ،تشریک مساعی بین همة عوامل در فعالیتهای یک نظام
آموزشی است (جویس ،ویل و کالهون.)2015/1394 ،
در ایــن ارتباط به عنوان نمونه مشــارکتکنندة شــمارة  5میگوید« :اعتقاد
من در آموزش عمومی به ویژه دورة ابتدایی این اســت که تفکر پژوهشــی به
سمت گردآوری اطالعات پیش برود که یکی از ارکان پژوهش هست؛ نه اینکه
برای ما پروپوزال ،بیان مسئله و فرضیه بنویسند .چون آنقدر قوی نشدهاند که
اینها را تجزیهوتحلیل کنند ،اما گردآوری اطالعات مهم اســت».
مشــارکتکنندة شــمارة  2نیــز میگوید« :زمانــی میتوانیــم بگوییم نظام
آموزشوپــرورش و نظام تدریس ما ،نظام پژوهشمحور اســت که کتابهای
درســی و معلمان ما تغییر کنند و شیوة کار به نحوی باشد که دانشآموز ناچار
قســمتی از مسائل تحصیلی خود را با فکر کردن انجام دهد».
و در نهایت ،برای توســعة تفکرپژوهشی دانشآموزان باید زیرساختهای
الزم ســاختاری و اعتبــارات مالــی ،بــا تقویــت فضــای کارگاه ،آزمایشــگاه
و کتابخانههــای مــدارس و رعایت اســتانداردهای الزم آموزشــی ،توســعة
پژوهشسراهای دانشآموزی و تأمین مالی برای تشویق و توسعة فعالیتهای
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پژوهشی و برگزاری جشــنوارههای مناسب و کارشناسیشده در سطح داخلی
و خارجی فراهم آید .شــکی نیســت که فضا و تجهیزات آموزشــی مناسب در
کیفیت تدریس معلم بســیار مؤثر است .کثرت شاگردان ،نداشتن میز و نیمکت،
کیفیــت نامطلوب تختــه و گچ ،نبود نــور کافی ،کالسهای ســرد و تاریک با
پنجرههای مشــرف به خیابان ،غیربهداشتی بودن کالس و نداشتن زمین بازی،
کتابخانه ،نمازخانه ،آزمایشــگاه و صدها امکان دیگر میتوانند فرایند تدریس
و آموزش را تحت تأثیر قرار دهند (شــعبانی.)1386 ،
در این رابطه مشــارکت کنندة شــمارة  8میگوید« :طراحی کردن مدرســه
کاری اســت کــه ما باید خیلی بیشــتر به آن فکر کنیم .جاهایــی که میخواهند
موفق باشــند ،باید طراحی خوبی داشــته باشــند .امروزه میتوان از فضاهایی
کــه در مدارس وجود دارند ،بهطور مناســبی بــرای فعالیتهای دانش آموزان
استفاده کرد».
مشارکتکنندة شمارة  4میگوید« :جشنواره که آموزشوپرورش زیاد دارد،
ولی جشــنوارهای که واقع ًا نمود داشــته باشد ،جشــنواره است که دانش آموز
را حمایــت کنــد ،هزینة خوبی برایش در نظر بگیــرد ،جوایز درخوری برایش
آمــاده کند ،او را واقعــ ًا ترغیب کند ،و در او انگیزه بــه وجود آورد؛ هم برای
دانشآمــوز ،هم برای معلم ،هم برای مدیر ،و هم برای خانوادهها».
مشــارکتکنندة شــمارة  1نیــز میگویــد« :تجهیــز کتابخانههــا ،کارگاهها،
آزمایشــگاهها و دسترســی دانشآموزان به اینترنت و ابزارهای هوشــمند ،به
شرط آنکه بستر استفاده از آن برای دانشآموزان فراهم باشد ،متناسب با دورة
تحصیلی باید انجام گیرد».
همانطور که مالحظه شــد ،مطالعات پداســت و همکارانــش ( )2015با
بعد «نظام آموزشــی مسئلهمحور» ،مرکر و همکارانش ( )2017با ابعاد «توسعة
ساختاری و مالی و نظام آموزشی مسئلهمحور ،کاتالین و کاتای ( )2018با بعد
«نظام آموزشی مســئلهمحور» ،رودریگز و همکارانش ( )2019با بعد «اولویت
پژوهش در سیاســتگذاری کالن» ،حســینپور و همکارانش ( )1396با ابعاد
«توانمندسازی و کارآمدی نیروی انسانی و نظام آموزشی مسئلهمحور) ،حیاتی
و همکارانــش ( )1396با بعــد «قابلیتهای محیطی» ،ایجــادی و همکارانش
( )1397با بعد «نظام آموزشــی مسئلهمحور» و حسینپور و زینآبادی ()1398
بــا ابعاد «توســعة ســاختاری و مالی و نظام آموزشــی مســئلهمحور» ،به طور
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شناسایی ابعاد و مؤلفههای توسعة تفکر پژوهشی دانشآموزان در نظام آموزشعمومی ایران

جداگانه همخوانی دارند.
از آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت :با توجه به رسالت آموزشوپرورش
که تربیت انســانهایی فکور ،پژوهنده و خالق اســت ،و نیز با توجه به تأکید
اسناد باالدستی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر این موضوع ،شناسایی
ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای توســعة تفکر پژوهشــی دانشآموزان ،میتواند
در برنامهریزیها و تصمیمگیریها در سطح کالن و خرد نظام آموزشی ،تحقق
این امر را تســهیل کند و موجب پیشــرفت نظام آموزشی و به دنبال آن توسعة
نظام اجتماعی شــود .بنابراین میتوان پیشنهاد کرد:
او ًال خود نظام خطمشــیگذاری و همة دســتاندرکاران ،به ویژه مدیران
تصمیمگیرنــده ،طرحها و برنامههایشــان را بر مبنای فعالیتهای پژوهشــی و
تحقیقاتــی انجام دهند تــا بتوانند فرهنگ پژوهش را در سیاســتگذاریهای
آموزشــی و سایر متغیرهای اجتماعی تسری بخشند.
ثانیــ ًا نظام آموزشوپرورش نیز باید تربیت نیروی انســانی و آموزش آنها
و تدوین عناصر برنامة درســی (هدف ،محتوا ،روش و ارزشــیابی) را با تأمین
منابــع و امکانــات الزم بر مبنــای رویکرد پژوهشمدارانه و با هدف توســعة
تفکرپژوهشــی دانشآموزان بر عهده بگیرد و از طریق ارتباط مؤثر و مســتمر
با رســانهها ،خانوادهها و ســایر نظامهای اجتماعی ،نگرشها را به این سمت
هدایــت کند .از جملــه محدودیتهای پژوهــش حاضر ،با توجــه به ماهیت
پژوهــش که کیفی اســت ،امکان دخالــتدادن ذهنیت و ارزشهای شــخصی
در اســتخراج ابعاد و مؤلفههای توســعة تفکر پژوهشــی دانشآموزان بود .با
وجود این تالش شد ،تحلیل دادههای حاصل از دیدگاههای افراد صاحبنظر،
فارغ از تفکرات شــخصی و جهتگیریهای خاص انجام شود .امید است در
مطالعهای دیگر مدل مفهومی پیشــنهادی توسعة تفکرپژوهشی دانشآموزان در
نظام آموزش عمومی ایران ،اجرا و اعتبارســنجی شود.
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Abstract
The purpose of this study was to identify the dimensions and components of
the research thinking development of students in the Iranian general education 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 research 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 threestep 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 development were explained and the proposed conceptual (theoretical) model of developing students' research thinking in the Iranian general education system
was presented.
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