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پژوهشی باشند تا در عرصههای گوناگون از عهدۀ وظایف و الزامات زندگی پیچیده در
هزاره سوم بر آیند .از این رو هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفههای شخصیت
پژوهشی است تا از این رهگذر بتوان راهکارهایی مناسب برای پرورش شخصیت
پژوهشی دانش آموزان ارائه داد .این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و از
لحاظ روش اجرا توصیفی-پیمایشی است .روش پژوهش کتابخانهای و کیفی (روش
دلفی) و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه بوده است .جامعه آماری پژوهش ،همۀ
اعضای هیأتعلمی (استادیار ،دانشیار و استاد) واحدهای دانشگاهی بودند که از میان آنها
 30نفر به روش نمونهگیری مبتنی بر هدف بهعنوان اعضای پانل انتخاب شدند .با استفاده
از تکنیک دلفی و با نظرخواهی از اعضای هیأت علمی و صاحبنظران شاخصها مشخص
شدند .برای تحلیل دادههای پرسشنامه و شناسایی و تعیین ابعاد و مؤلفههای شخصیت
پژوهشی ،از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .در نتیجۀ ماتریس
عاملی چرخش یافته ،گویههایی که دارای بار عاملی قوی (بیشتر از  )0/4روی عاملهای
دیگر بودند ،حذف شدند و در نهایت تعداد  33مؤلفه در قالب  7بعد ( .1بعد فرهنگ
مسئله -محوری؛  .2بعد وقار علمی  .3بعد کاوشگری .4بعد ارتباطات  .5بعد ارزشیابی .3
بعد سواد فناوری .7بعد اشتراکگذاری) استخراج شد که هر بعد با مؤلفههای خود در
سطح  0/55ارتباط معنادار دارد .بنابراین با تأکید و تمرکز روی این هفت بعد میتوان در
مدارس به جای تربیت گلخانه ای ،شخصیتهای پژوهشی تربیت کرد.
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مقدمه
پژوهش به عنوان یکی از منابع شناخت و آگاهی انسان از دیرباز ،نقش مهم در توسعه جوامع و
سازمانها داشته است(ساکی .)1352،پژوهش از دو بعد دارای اهمیت است ،نخست اینکه راهگشای
مشکالت فردی و اجتماعی است و دیگر اینکه با افزایش دانستههای انسان به او کمک میکند تا با
انتقال یافتههای خود به دیگران در حل مشکالت جامعه سهیم باشد .اما نکته مهم این است که خود
دارد که یادگیری و به کار بستن آنها جز با آموزش میسر نیست (ستایش .)1353،این امر مهم
میبایست به مثابه یکی از پیچیدهترین و دشوارترین عرصههای فعالیتهای بشری در آموزش و
پرورش مورد توجه خاص قرار گیرد ،زیرا پژوهش در تولید دانایی و هدایت امور نقشی برجسته
دارد ودانش آموزان با تکیه بر فرایند پژوهش فرصت الزم را برای یادگیری معنادار ومادامالعمر
بهدست میآورند (ساکی .)1352،همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوریها همراه با منسوخ
شدن سریع یافتهها و اطالعات قبلی مستلزم نوعی تعلیم و تربیت است که در آن دانش آموزان
بهطور مداوم درگیر فرایند یادگیری و حل مسئله باشند و از رویارویی با چالشها لذت ببرند (میلر،
 ،2013مهرمحمدی .)11 :1355 ،بر همین اساس متخصصان و دست اندرکاران آموزش و پرورش
بر این باورند که یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش باید تربیت نسل خالق ،نوآور و
پژوهشگر باشد (فراری ،کاشیا و پونی .)2005،1نتایج مثبت مهارتهای پژوهشگری مانند تفکر
انتقادی ،توانایی مسئولیتپذیری و انجام دادن پژوهش به طور مستقل ،پذیرش مسئولیت یادگیری
خود ،رشد عقلی و بلوغ فکری در پژوهشهای گوناگون مشخص شده است .همینطور یافتههای
علوم یادگیری مانند مغز و اعصاب و علوم شناختی نیز دیدگاه پژوهش -محوری را برای آموزش
قرن  21تایید کرده است(جاردین ،کلیفورد و فریسن2009،2؛ برانسفورد ،براون و کاکینگ2000 ،3؛
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی2009،4؛ دیویس ،سومارا و لوسکاپلر2009، 5؛ فریسن و
جاردین2011 ،؛ سایر .)2003، 3در ایران نیز متخصصان تعلیم و تربیت پس از پژوهشهای انجام
شده راه چاره برون رفت از شرایط عدم رشد و توسعه کنونی را ارزش نهادن به عناصر
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پژوهش -محور و ارج نهادن به کنجکاوی در برنامه درسی دانسته اند (صمدی و مهماندوست
قمصری.)1350،
مطالعه ادبیات نشان میدهد که در تاریخ تعلیم و تربیت نوین ،تأکید بر پرورش سازمان
شناختی خالق و جستجوگر از طریق تدریس به شیوه حل مسئله را میتوان در اندیشههای فلسفی
ویلیام جیمز 1و جان دیویی 2ردیابی کرد .نظریههای ذینفوذ همانند نظریه برونر ،3اندیشههای
دانشآموزان با روشهایی از پژوهش و کاوشگری تأکید کرده و معتقد است که دانش آموزان باید بر
مفاهیم عمده رشته درسی چیره شوند ،درباره علوم اطالعات اساسی کسب کنند و به مهارتهایی
چون گردآوری و دستهبندی اطالعات ،تدوین و آزمون فرییه ،طر آزمایش ،اجرا ،کنترل و تفسیر
آزمایش ،استنتاج و تعمیم دست یابند .در کنار این مهارتها نگرشهایی مانند احساس تعهد نسبت به
تفکر علمی ،یافتن دیدگاهی مثبت نسبت به علم ،احترام به دانشمندان ،باور داشتن به اصل تغییر
یافتهها و قوانین علمی ،دست یافتن به روحیه کاوشگری و پژوهش ،همچنین عالقه به همکاری و
فعالیتها ی علمی گروهی نیز به مرور در دانش آموزان ایجاد و تقویت میشود .مجموع این مهارتها
و نگرشها به مرور روحیه خالقیت ،پژوهش ،استقالل و خودمداری را برای یادگیری بهتر و عمیقتر
در دانش آموزان ایجاد میکند (مهرینژاد.)1394 ،
با توجه به اهمیت ارتقای روحیه پژوهشگری دانش آموزان (یکی از اهداف نظام آموزشی
است) شواهد حاکی از آن است که مویوع پژوهش دانش آموزی کمتر مورد توجه قرار گرفته
است و مطالعات انجام شده در این زمینه نشان دهندۀ پایین بودن روحیه پژوهشی در کشور است.
براساس پژوهش عبدالهی( )1395نتایج سومین مطالعه بینالمللی ریایی و علوم()TIMSS
بزرگترین و مهم ترین پژوهش طراحی شدۀ انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ()IEA
نشان داده است که عملکرد مورد انتظار در سطح تولید نظریه و تجزیه و تحلیل و حل مسأله در
محتوای درس علوم که در بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته در ایران کمتر مورد توجه بوده
است و حتی تدوینکنندگان کتابهای درسی علوم در کشورهایی چون ایران و اسکاتلند به طور
کامل از آن غافل بوده اند(عبدالهی.)1395 ،
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تاکنون در پژوهشهای گوناگون ،پژوهشگری دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است و
برخی از آنها در پی یافتن راهکارهایی برای نهادینه کردن فرهنگ پژوهشی در مدارس ،راههای
تقویت روحیه پژوهشگری و بررسی تأثیر روشهای تدریس کاوشگری برای ایجاد این روحیه
بودهاند .اما با وجود مطالعات گوناگون در این حوزه ،در هیچ مطالعه ای به طور مستقیم به
شخصیت پژوهشی دانش آموزان نپرداخته اند و ابعاد و مؤلفههای آن دارای ابهام است و از ویو
پژوهش-محور ،نظریههای مشترک در این زمینه ،پژوهشهای انجام گرفته و بررسی مدلهای مفهومی
برجسته در پژوهشگری و مدلهای اجرا شده در این زمینه ،دریافت که شخصیت پژوهشی مفهومی
عام است و موارد متعددی را در برمیگیرد .به طور مثال یافتههای ایجادی ،سیفنراقی و نادری
( )1357مؤلفههای مؤثردر برنامه درسی پژوهش -محور دوره ابتدایی را  40گویه معرفی کرده اند.
برخی از این مؤلفهها عبارت اند از :پرورش تفکر حل مسئله ،توسعه دانش ،نگرش و مهارتهای
علمی ،تقویت تفکر انتقادی ،برانگیختن حس کنجکاوی ،تقویت یادگیری مشارکتی ،پرورش تفکر
خالق ،تقویت سعه صدر و تحمل شکست ،تقویت توانایی استفاده از فناوری ،تقویت پذیرش ابهام
و احتمالی بودن دانش علمی در شاگردان ،پرورش مهارتها و روحیه پرسشگری ،افزایش روحیه
علمی و عالقه به تحقیق و شکلگیری یادگیری مادامالعمر و مستمر .جعفری و همکاران ()1354
در پژوهشی با نام «بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگری کودکان
پیش دبستانی» دریافتند که آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش بعد شناختی و بعد عاطفی روحیه
پژوهشگری کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد .جعفریثانی و همکاران( )1353در پژوهش «بررسی
تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش آموزان کالس چهارم ابتدایی
شهر مشهد» نشان دادند که تدریس به شیوه کاوشگری علمی بر رشد فراشناخت دانش آموزان در
هر سه مؤلفه دانش شخص ،دانش تکلیف و دانش راهبرد تأثیر داشته است .صمدی و مهماندوست
قمصری ( )1350در مطالعه ای با نام «رویکرد پژوهش -محور در کتابهای سال اول دوره متوسطه
و مقایسه آن با اهداف آموزشی کتب مورد نظر» ،مؤلفههای رویکرد پژوهش -محور را حل مساله،
تفکر انتقادی ،کنجکاوی ،تشریک مساعی و همکاری و یادگیری مشارکتی در فرایند پژوهش ،تأکید
بر موقتی بودن و عدم قطعیت در بیان یافتههای پژوهشی و دانش ،سعه صدر و تحمل شکست،
ارتباط محتوای آموزشی با تجربه دانش آموز ،خالقیت و آفرینندگی ،مهارتهای شناختی سطو باال
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و ارتباط عمودی و افقی بین محتوای دروس بیان کرده اند .فریسن و اسکات )2013( 1نیز در
مطالعه ای تحت عنوان «یادگیری پژوهش -محور :مروری بر ادبیات پژوهش» دریافتند که
رویکردهای پژوهش -محور تأثیری مثبتی بر توانایی دانش آموزان برای درک رویهها و مفاهیم
اصلی دارند .این پژوهشگران ،پس از پژوهشهای انجام شده ،ابعاد مسئلهگشایی ،وقار علمی،
ارزشیابی ،فرامدرسه ای ،بهرهگیری از فناوری ،اکتشاف فعال ،ارتباط با متخصصان و اشتراک گذاری
خود برای چرخه آموزشی پژوهش -محور( )5 Eمراحل :درگیر کردن ،کاوش ،تبیین ،گسترش و
ارزیابی را شناسایی کرده اند .نوانگچالرم )2014( 3نیز در پژوهشی با نام «یادگیری پژوهش-محور
در چین» ،درسی برای تمرینات عملی در مدارس طراحی کرده است که در آن مؤلفههای فناوری
طراحی -محور ،یادگیری مشارکتی ،روشهای پرسش کردن ،یادگیری معتبر و ماهیت علم ،عناصر
کلیدی هستند که به دانش آموزان در موفقیت پژوهش علمی کمک میکنند.
در زمینه تقویت روحیه پژوهشگری دانش آموزان ،برنامههای آموزشی و مدلهای پژوهشگری
گوناگون در برخی کشورها اجرا شده است .به طور مثال ،پروژه فیبوناچی )2012( 4ویژگیهای
کلیدی برنامه آموزشی پژوهش -محور خود را توسعه فرهنگ مسئله -محوری ،کارکردن به روش
علمی ،یادگیری از اشتباهات ،تأمین دانش پایه ،یادگیری گروهی ،تجربه کردن مرزها و رویکردهای
میان رشته ای مویوعات ،ترویج همکاری دانش آموزان و یادگیری مستقل عنوان کرده است.
کولتاو و مانیوتس )2010( 5مراحل مدل پژوهش -محور را شروع ،غوطهوری ،کاوش ،شناسایی،
جمعآوری و خالقیت ،اشتراکگذاری و ارزیابی عنوان کرده اند .استریپلینگ )2005( 3نیز بعد از
پژوهشهای انجام گرفته ،مراحل مدل پژوهش -محور خود را ارتباط ،تعجب ،بررسی ،ساخت،
تبیین و انعکاس عنوان کرده اند .آموزش و پرورش آلبرتا( )2004شش مرحلۀ برنامهریزی ،تفکر،
پردازش ،خالقیت ،اشتراکگذاری و ارزیابی را برای مدل خود شناسایی کرده و همینطور،
ونینگ )2005(7در مدل شش مرحله ای چرخه یادگیری پژوهش -محور خود ،مراحل بررسی،
فرییهسازی ،برنامهریزی ،فعالیت ،استنتاج و اشتراکگذاری را عنوان کرده است.
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3. Nuangchalerm
4. The Fibonacci Project
5. Kuhlthau & Maniotes
6. Stripling
7. Wenning
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با توجه به موارد اشاره شده و لزوم آشنایی مسئوالن نظام آموزش و پرورش ،مدیران ،معاونان و
معلمان مدارس ابتدایی با ابعاد و مؤلفههای شخصیت پژوهشی به منظور تربیت شخصیت پژوهشی
دانش آموزان ابتدایی و باعنایت به اهمیت دوره دبستان که از طالییترین دورهها برای ایجاد
تجارب الزم در زمینه حس کنجکاوی و پرسشگری به شمار میرود ،نیاز است ابعاد و مؤلفههای
شخصیت پژوهشی در این دوره دارای ویو و شفافیت کافی باشد ،اما شواهد نشان میدهد که
وجود دارد .از این رو سؤال اساسی این پژوهش این است که ابعاد و مؤلفههای شخصیت
پژوهشی دانش آموزان ابتدایی کدام اند تا از رهگذر پاسخ به این سؤال بتوان برای شخصیت
پژوهشی دانش آموزان ابعاد و مؤلفههای روشنی را ارائه کرد و نظام آموزشی و سایر مؤسسات
آموزشی با شناخت این ابعاد و مؤلفهها به نحوی مطلوب برای تربیت شخصیت پژوهشی
برنامهریزی کنند.
روش پژوهش
در این پژوهش ،بهمنظور شناسایی ابعاد و مؤلفههای شخصیت پژوهشی روش پیمایشی
مورداستفاده قرارگرفته است .برای گردآوری اطالعات از روش دلفی استفادهشده است .پژوهشگر
پس از تعیین اعضای پانل ،به شیوه نمونهگیری مبتنی بر هدف از میان اعضای هیأت علمی
دانشگاهها با مرتبه استادیار ،دانشیار و استاد ،روش دلفی را با تعداد  30نفر در دو دور برگزار کرده
است .در دور اول پرسشنامه ها بهصورت حضوری و در دور دوم به دو صورت حضوری و پست
الکترونیکی توزیع و گردآوری شده اند .در دور اول پرسشنامهای شامل  99گویه و در قالب  5بعد
متشکل از ابعاد و مؤلفههای شخصیت پژوهشی که از پژوهشهای پیشین استخراجشده بود ،برای
تأیید یا عدمتأیید خبرگان ،در اختیار اعضای پانل قرار گرفت .عالوه بر این ،از آنان خواسته شد که
ایدههای خود را درباره مؤلفههایی که در این فهرست موجود نیست ،ارائه کنند .در دور دوم
مجموعه ابعاد و مؤلفههایی که در دور اول پیشنهادشده بودند ،برای تعیین درجه تناسب در قالب
طیف پنجدرجهای لیکرت و شامل گزینههای «کامالً مناسب« ،»5:مناسب« ،»4:نظری ندارم،»3:
«نامناسب« ،»2:کامالً نامناسب ،»1:شامل  73گویه و در قالب  7بعد در اختیار خبرگان قرار گرفت.
به این ترتیب ،نتایج نهایی پژوهش برگرفته از نقطهنظرهای واقعی و بر اساس دانش و تجربه
اعضای هیأتعلمی دانشگاهها که در مسائل آموزشی ،تربیتی و مدیریتی صاحبنظر بودند بهدست
آمد .برای تحلیل دادههای پرسشنامه ،از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی و تعیین
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ابعاد ومؤلفههای شخصیت پژوهشی استفاده شده است .در نتیجۀ ماتریس عاملی چرخش یافته
گویههایی که دارای بار عاملی قوی (بیشتر از  )0/4روی عاملهای دیگر بودند ،حذف شدند ،زیرا
با بیش از یک عامل همپوشی داشتند و میتوان این گویه ها را کنار گذاشت و در نهایت تعداد 33
مؤلفه در قالب هفت بعد باقی ماند.
جدول  :2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی
جنسیت

مرد

24

90/0

زن

3

20/0

 41-45سال

9

23/7

 43-50سال

5

30/0

 51-55سال

9

23/7

باالتر از  55سال

5

13/7

استادیار

10

33/3

دانشیار

12

40/0

استاد

9

23/7

مدیریت آموزشی

7

23/3

فلسفه تعلیم و تربیت

3

20/0

روانشناسی

11

33/7

برنامهریزی درسی

3

20/0

 3تا  10سال

4

13/3

 11تا  15سال

15

50/0

 13تا  20سال

5

30/0

باالتر از  20سال

2

3/7

سن

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سابقه تدریس دانشگاهی

پس از انجام دادن تحلیل عاملی و اجرای شیوه چرخش واریماکس برای سادهسازی مؤلفهها،
مشخص شد که بهترین راه حل عاملی ،دارای  7عامل است .بنابراین از مجموع گویهها 7 ،عامل
بهعنوان عاملهای اصلی شناسایی شدند .یادآور میشود که مقادیر چرخشیافته بر اثر  3تکرار
حاصل شده و پس از این تعداد تکرار ،در چرخش واریماکس همگرایی حاصل شده است .بنابراین
از پرسشنامه در نظر گرفته شده برای شخصیت پژوهشی  7بُعد استخراج شد که شر آن در جدول
 2ارائه شده است.
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جدول  :1ابعاد و مؤلفههای شناسایی شده شخصیت پژوهشی

1

فرهنگ مسئله -محوری

11

2

وقار علمی

11

3

کاوشگری

11

4

ارزشیابی

8

5

ارتباطات

9

3

سواد فناوری

7

7

اشتراکگذاری

7

یافتهها
برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه و شناسایی و تعیین ابعاد ومؤلفههای شخصیت
پژوهشی از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .نتایج حاصل در جدول شماره
 3قابل مشاهده است .یافتههای نهایی حاصل از اجرای فن دلفی 37،مؤلفه را بهعنوان مهمترین
مؤلفههای شخصیت پژوهشی از دیدگاه اعضای هیأتعلمی و صاحبنظران آموزشی ،تربیتی و
مدیریتی دانشگاههای کشور نشان میدهد.
ابعاد و مؤلفههای شخصیت پژوهشی دانشآموزان ابتدایی کداماند ؟
براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران ،تعداد  7بعد و  37مؤلفه به
عنوان ابعاد و مؤلفههای شخصیت پژوهشی در نظر گرفته شدند که به منظور تأیید این ابعاد و
همچنین تعیین روایی سازه ،از تحلیل عامل اکتشافی (روش تحلیل مؤلفه اصلی) با نرم افزار SPSS

استفاده شده است.
نمودار 1مقدار ویژه معروف به نمودار  Screeرا نشان میدهد.
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با توجه به نمودار شماره  ،1روی شیب تند نمودار تقریباً  7مؤلفه وجود دارد و مؤلفههای دیگر
نزدیک به هم قرار دارند و با توجه به جدول شماره  3مقادیر ویژه درصد واریانس زیادی را تبیین
نمیکنند ،بنابراین نمودار شماره  1بر حفظ  7مؤلفه تأکید میکند.
اجرای راهحل  1مؤلفهای برای تعیین ابعاد پرورش شخصیت پژوهشی
با اجرای تحلیل موازی مشخص شد که از دادههای پژوهش حایر میتوان  7مؤلفه استخراج
کرد .بنابراین تحلیل عاملی اکتشافی مجدداً با در نظر گرفتن  7عامل به عنوان مؤلفههای استخراجی
اجرا میشود .مقدار آزمون کیزر-میر-اولکین 1برای این تحلیل برابر با  0/997بود .همچنین مقدار
آزمون کرویت بارتلت برابر  24559/020با درجه آزادی  2211و سطح معناداری  0/000به دست
آمده که از لحاظ آماری معنادار است ( .)p>0/05بنابراین ،بر پایه هر دو مالک میتوان نتیجه گرفت
که اجرای تحلیل عاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه ،قابل
توجیه خواهد بود .جدول مقادیر ویژه نشان داد که درصد پوشش واریانس مشترک میان متغیرها

)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
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برای این  7عامل روی هم  70/52درصد کل واریانس متغیرها را تبیین میکند .در این میان ،عامل
اول  13/044درصد از واریانس کل و عامل شانزدهم  9/035درصد از واریانس مشترک را توجیه
میکند.
خروجی بعدی جدول شماره  3ساختار عاملی چرخش یافته است که بارهای عاملی هر گویه
را پس از چرخش واریماکس نشان میدهد .در این پژوهش یرایب باالتر از  0/40حفظ و
نشان میدهد که چهارگویه دارای بار عاملی قوی (بیشتر از  )0/4روی عاملهای دیگرند ،یعنی با
بیش از یک عامل همپوشی داشته اند که میتوان این گویه ها را کنار گذاشت.
رویهمرفته پس از انجام دادن تحلیل عاملی و اجرای شیوه چرخش واریماکس برای سادهسازی
مؤلفه ها ،مشخص شد که بهترین راه حل عاملی ،دارای  7عامل است .بنابراین از مجموع گویهها،
 7عامل به منزلۀ عاملهای اصلی شناسایی شدند .شایان ذکر است که مقادیر چرخشیافته بر اثر 3
تکرار حاصل شده و پس از این تعداد تکرار ،در چرخش واریماکس همگرایی حاصل شده است.
بنابراین از پرسشنامه در نظر گرفته شده برای شخصیت پژوهشی  7بُعد مشتمل بر  33مؤلفه
استخراج شد که با توجه به ادبیات مویوع نامگذاری شدند و شر آنها در جدول  3ارائه شده
است.
جدول  :1ابعاد و مؤلفههای استخراج شده از پرسشنامه پرورش شخصیت پژوهشی و بار عاملی آنها پس از چرخش
واریماکس
مؤلفه ها

ابعاد

بار عاملی

درصد
واریانس

بُعد ( 2فرهنگ مسئله -محوری)

 )1مهارتهای الزم برای سؤال پرسیدن و پاسخ دادن به سؤالها

1.999

 )2تمرکز بر هدف به جای دریافت پاداش در سؤال کردن

1.949

 )4درک سؤاال ت در ابعاد و روشهای مختلف

1.941

 )1آشنایی با ابعاد سؤال پرسیدن( کاوشگرانه ،هدایتگرایانه ،سخنورانه و)...

1.929

 )9تأمل در قضاو ت کردن سؤاال ت

1.921

 )6آشنایی با روشهای مؤثر سؤال پرسیدن

1.897

 )7آشنایی با انواع سؤال پرسیدن( باز ،بسته و)...

1.878

 )8فراتر رفتن از مرز تفکر متعارف در طرح سؤاال ت

1.869

 )9شناخت اهداف سؤال پرسیدن(به دست آوردن اطالعا ت،کمک به حفظ کنترل یک

1.811

گفتگو ،شفافسازی یک نکته و)...
 )11توانایی قضاو ت سؤاال ت در ابعاد متفاو ت

1.819

14.111
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بُعد ( 1وقار علمی)
بُعد ( 1کاوشگری)

 )12فکر باز و تمایل به شنیدن ایدهها و عقاید مختلف

1.911

 )14تالش در جهت بیشتر دانستن

1.886

 )11بهرهگیری معنادار از دانش در فرایند پژوهش

1.877

 )19احترام به دانشمندان و متخصصان

1.844

 )16رعایت اصول اخالقی در پژوهش

1.816

 )17پایداری کردن ومأنوس شدن با فشارهای ناشی از پژوهش

1.811

 )18عالقه به آزمایش و تجربهآموزی

1.814

 )19باورداشتن به اصل تغییر یافتهها و قوانین علمی

1.799

 )21داشتن روحیه تحمل ابهام در فرایند پژوهش

1.781

 )21میل به دقت در فرایند پژوهش

1.699

 )22استقالل درانجام دادن فعالیتهای پژوهشی

1.611

 )24نتیجهگیری بر اساس شواهد موجود

1.899

 )21توانایی تفسیر و تحلیل دادههای گردآوری شده

1.881

 )29توانایی پیشبینی وارائه فرضیه

1.861

 )26جستجو و گردآوری اطالعا ت

1.897

 )27کاربرد نتایج و ادراکا ت در بافت جدید ( بهرهگیری از تجربه بهدست آمده در موقعیت

1.891

12.699

9.817

جدید)

بُعد ( 4ارتباطات)

 )28شناسایی اطالعا ت غلط گردآوری شده

1.816

 )29شناسایی ایدههای موجود و ارزیابی مجدد حوادث

1.811

 )41مشاهده سنجیده و پرسشگری هدفمند

1.724

 )41توانایی طراحی آزمایش و پژوهش

1.619

 )42مهار ت در به کارگیری وسایل و ابزارهای مناسب جهت گردآوری اطالعا ت

1.616

 )44رفتار احترام آمیز با سایر همساالن و گروههای مختلف

1.921

 )41کنش با محیط اجتماعی(درک و پاسخدهی مناسب به موقعیت و)....

1.899

 )49تعامل با بزرگساالن متخصص و با تجربه

1.861

 )46داشتن مهارتهای اجتماعی

1.821

 )47مهار ت مشارکت و همکاری با دیگران

1.769

 )48برقراری ارتباط با الگوهای سرآمد علمی ،اخالقی ،مذهبی

1.762

 )49برقراری ارتباط با ارزشها و نگرشهای متضاد

1.727

 )11توانایی هدایت پژوهشها به سمت مسائل زندگی واقعی

1.718

 )11احترام به بزرگساالن متخصص و با تجربه

1.711

 )12شناخت و پیگیری پیشرفتهای لحظه به لحظه در حوزه مورد مطالعه

1.964

 )14مهار ت جستجوی الکترونیکی برای اطالعا ت معتبر

1.947

9.126

9.144
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بُعد ( 1ارزشیابی)

 )19توانایی مدلسازی الکترونیکی

1.928

 )16توانایی سازماندهی و تلفیق اطالعا ت از منابع متنوع

1.917

 )17مهار ت خلق تولیدا ت پژوهش به صور ت الکترونیکی

1.892

 )18شناخت محصوال ت فناوری و کاربرد آنها در زندگی و فرایند پژوهش

1.826

 )19ارزیابی و تفکر در محتوای پژوهش

1.911

 )91ارزیابی میزان دستیابی به اهداف مورد انتظار پژوهش

1.887

 )91ارزیابی منتقدانه اطالعا ت برای ایجاد ادراک جدید

1.821

 )92ارزیابی و تفکر در فرایند پژوهش

1.821

 )94پرهیز از ارزیابی یک سویه و سونگری انتخابی

1.792

 )91ارزیابی ارزشی موضوعا ت مطالعه شده (چیزهای خوانده شده ،شنیده شده ،دیده شده)

1.712

 )99داشتن معیارهای شفاف در ارزیابی دیگران

1.689

 )96داشتن معیارهای شفاف در خود -ارزیابی

1.669

 )97مذاکره و گفتگو در بحثهای گروهی کوچک و بزرگ

1.86998

بُعد ( 1اشتراک گذاری)

 )98تصمیمگیری مناسب برای اشتراکگذاری مکانی و زمانی

1.861

 )99استفاده از رسانههای شنیداری برای اشتراکگذاری

1.864

 )61ارائه و دفاع از ادراکا ت به دست آمده ( کنفرانس -نمایشگاهها – نوشتن مقاله و)...

1.898

 )61سازماندهی اطالعا ت و یافتهها برای اشترکگذاری

1.897

 )62استفاده از رسانههای دیداری برای اشتراکگذاری

1.846

 )64انتخاب ابزار مناسب برای اشتراکگذاری

1.816

8.411

8.169

همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده 7 ،بُعد به منزلۀ ابعاد شخصیت پژوهشی
دانشآموزان شناسایی شده است که عبارت اند از:
بُعد اول شامل  11مؤلفه است که بُعد «فرهنگ مسئله -محوری» نامیده شده و  13/044درصد
بار عاملی ابعاد شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این بُعد  ،بیشترین وزن عاملی به
مؤلفه «مهارتهای الزم برای سؤال کردن و پاسخ به سؤالها» با وزن  0/555و کمترین وزن عاملی به
مؤلفه « توانایی استدالل قیاسی و استقرایی در سؤال پرسیدن » با وزن  0/739تعلق دارد.
بُعد دوم شامل  11مؤلفه است که بُعد «وقار علمی» نامیده شده و  12/355درصد بار عاملی
ابعاد شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این بُعد  ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه «فکر
باز و تمایل به شنیدن ایدهها و عقاید مختلف» با وزن  0/541و کمترین وزن عاملی به مؤلفه
«استقالل در انجام دادن فعالیتهای پژوهشی» با وزن  0/344تعلق دارد.
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بُعد سوم شامل  10مؤلفه است که بُعد «کاوشگری» نامیده شده و  5/947درصد بار عاملی ابعاد
شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این بُعد  ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه
«نتیجهگیری بر اساس شواهد موجود» با وزن  0/955و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «مهارت در
بهکارگیری وسایل و ابزارهای مناسب برای گردآوری اطالعات» با وزن  0/303تعلق دارد.
بُعد چهارم شامل  5مؤلفه است که بُعد «ارتباطات» نامیده شده و  5/423درصد بار عاملی ابعاد
احترام آمیز با سایر همساالن و گروههای مختلف» با وزن  0/520و کمترین وزن عاملی به مؤلفه
«احترام به بزرگساالن متخصص و با تجربه» با وزن  0/700تعلق دارد.
بُعد پنجم شامل  7مؤلفه است که بُعد «سواد فناوری» نامیده شده و  5/133درصد بار عاملی
ابعاد شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این بُعد  ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه
«شناخت و پیگیری پیشرفتهای لحظه به لحظه در حوزه مورد مطالعه» با وزن  0/533و کمترین وزن
عاملی به مؤلفه «شناخت محصوالت فناوری و کاربرد آنها در زندگی و فرایند پژوهش» با وزن
 0/923تعلق دارد.
بُعد ششم شامل  9مؤلفه است که بُعد «ارزشیابی» نامیده شده و  9/304درصد بار عاملی ابعاد
شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این بُعد  ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه «ارزیابی
و تفکر در محتوای پژوهش» با وزن  0/511و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «داشتن معیارهای شفاف
در خود -ارزیابی» با وزن  0/335تعلق دارد.
بُعد هفتم شامل  7مؤلفه است که بُعد «اشتراک گذاری» نامیده شده و  9/035درصد بار عاملی
ابعاد شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این بُعد ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه
«مذاکره و گفتگو در بحثهای گروهی کوچک و بزرگ» با وزن  0/935و کمترین وزن عاملی به
مؤلفه « انتخاب ابزار مناسب برای اشتراک گذاری » با وزن  0/913تعلق دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،شناسایی ابعاد و مؤلفههای شخصیت پژوهشی دانش آموزان ابتدایی استان
بوشهر بود .دلیل انجام دادن پژوهش پایین بودن روحیه پژوهشی در میان دانش آموزان و همچنین
وجود ابهام در تعیین مؤلفههای شخصیت پژوهشی بود .از این رو ،پژوهشگر برای دستیابی به
تعریفی جامع از مؤلفههای شخصیت پژوهشی و وحدت رأی و نظر جامعۀ نظام آموزشی درباره
مویوع شخصیت پژوهشی این پژوهش را انجام داده است .شناسایی ابعاد و مؤلفههای شخصیت
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پژوهشی و نیز بررسی علل و عوامل اثرگذار بر این مؤلفهها ،میتواند راهنمای عمل مدیران و
سیاستگذاران این عرصه برای پرورش شخصیت پژوهشی دانشآموزان ابتدایی باشد .بر اساس نتایج
حاصل از پژوهش 33،مؤلفه بهعنوان مهمترین مؤلفههای شخصیت پژوهشی از دیدگاه اعضای
هیأتعلمی و صاحبنظران آموزشی ،تربیتی و مدیریتی استخراج شده است .از این مجموع ،هفت
بعد بهعنوان ابعاد اصلی شخصیت پژوهشی شناسایی شدند که عبارت اند از :فرهنگ
نهایی در جدول شماره  4قابل مشاهده است .یافتههای پژوهشهای پیشین در تأیید نتایج پژوهش
حایر است که به برخی از آنها در بخش ادبیات پژوهش اشاره شده است (مالندر و
سوارد2019،1؛ جاکوبسن ،2الک 3و فریسن2013 ،؛ فریسن و همکاران2015 ،؛ ماتیال و اریکسون،4
2007؛ کولتاو و مانیوتس2010 ،؛ اسپنسر و واکر2011، 5؛ اسپرونکن اسمیت و واکر2010،3؛
هندرسون2011 ،7؛ پروژه فیبوناچی2012 ،؛ استریپلینگ؛  ،2005عمادخراسانی1397،؛ سلیقهدار و
همکاران1351،؛ ساکی1352،؛ مهرینژاد1394،؛ صمدی و مهماندوست قمصری1350،؛ ایجادی و
همکاران .)1357،بهطورکلی با نظر به ادبیات پژوهش ،در بیشتر پژوهشهای صورت گرفته ،هم در
منابع فارسی و هم در منابع انگلیسی ،هر یک به جنبهای یا بعدی از ابعاد شخصیت پژوهشی
پرداختهشده است ،اما تعریفی جامع و دقیق از شخصیت پژوهشی ،تعریفی که بتواند تمام ابعاد
شخصیت پژوهشی دانش آموزان را در بربگیرد و درعینحال سازگار با اصول و ارزشها و اهداف
نظام آموزشی کشور نیز باشد ،وجود نداشت .بنابراین در این پژوهش تالش کردیم که به ابعادی
جامع از شخصیت پژوهشی دستیابیم .مویوع شخصیت پژوهشی از این نظر مهم است که با
ایجاد قابلیتها و توانمندیها و مهارتهای پژوهشگری و همچنین پرورش تفکر و بینش علمی در
دانش آموزان ،آنان را شهروندانی مسئول ،نقاد ،پرسشگر و نوآور در عرصههای گوناگون زندگی به
بار آورند تا بتوانند از عهده وظایف و الزامات زندگی پیچیده در هزاره سوم برآیند .نتایج بیشتر
پژوهشها (ایجادی و همکاران1357،؛ حسینپور و همکاران1353،؛ شیرزاد و همکاران1355 ،؛
صمدی و مهماندوستقمصری1350،؛ جعفری و لیاقت دار1352 ،؛ محمدشریفی1352،؛
مهرینژاد و شریفی )1394 ،نشان داده است که هنگامی یادگیری پایدار میشود که دانش آموز
1. Mellander & Svärdh
2. Jacobsen
3. Lock
4. Mattila & Eriksson
5. Spencer & Walker
6. Spronken-Smith & Walker
7. Henderson
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بتواند خود تجربه کند ،پژوهش و آزمایش کند و در نتیجه افکار و تمایالت و اعمال او منجر به
فهم حقایق شود .یافتههای علوم یادگیری مانند مغز و اعصاب و علوم شناختی نیز دیدگاه
پژوهش -محوری برای آموزش قرن  21را تایید کرده است (جاردین و همکاران2009،؛ برانسفورد
و همکاران2000 ،؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2009،؛ دیویس و همکاران2009 ،؛ فریسن
و همکاران2015 ،؛ فریسن و جاردین2011 ،؛ سایر .)2003،همینطور شوارتز و فیشر،)2003( 1
عمق دارد به یادگیرندگان اجازه نخواهد داد ارتباط میان چیزهایی را که یاد میگیرند ،متوجه شوند.
وجود تعداد کافی از مطالعات عمیق ،موجب میشود تا دانش آموزان تعریف مفاهیم را در
حوزههای خاص در یک رشته درک کنند (فریسن و همکاران  .)2015،از طرفی هم یکی از اهداف
نظام آموزشی و یکی از محورهای سند تحول آموزش و پرورش ایران تقویت روحیه پژوهشگری
است و در سند تحول آموزش و پرورش ابالغی  51/12/29آمده است که برنامه درسی و تربیتی
باید کسب شایستگیها و مهارتهای الزم را برای استمرار و معنادار شدن یادگیری و پیوستگی
تجارب یادگیری در زندگی برای دانش آموزان تامین کند و این مهم حاصل نمیشود مگر آنکه
ابعاد و مؤلفههای شخصیت پژوهشی شناخته شده باشند و از آن برای تربیت شخصیت پژوهشی
دانش آموزان استفاده شود و بر اساس آن فرصتهایی برای ایجاد روحیۀ پژوهشی ،توان تفکر ،درک،
کشف پدیدهها و رویدادها در مدارس ابتدایی ،باتوجه به اهمیت این دوره فراهم شود.
جدول  :4نتایج مربوط به ابعاد و مؤلفه های نهایی شخصیت پژوهشی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه اعضای هیأتعلمی و
صاحبنظران
ابعاد

ردیف

مؤلفه

1

مهارتهای الزم برای سؤال کردن و پاسخ

ابعاد

ردیف

مؤلفه

35

ارزیابی منتقدانه اطالعات برای ایجاد ادراک
جدید

دادن به سؤالها

ارزیابی میزان دستیابی به اهداف مورد انتظار

2

شناخت اهداف سؤال پرسیدن

33

3

آشنایی با انواع سؤال پرسیدن

37

ارزیابی و تفکر در محتوای پژوهش

4

آشنایی با ابعاد سؤال پرسیدن

39

ارزیابی و تفکر در فرایند پژوهش

5

آشنایی با روشهای مؤثر سؤال پرسیدن

35

ارزیابی ارزشی مویوعات مطالعه شده

3

توانایی قضاوت سؤاالت در ابعاد متفاوت

40

پرهیز از ارزیابی یک سویه و سونگری انتخابی

فرهنگ مسئله -محوری

ارزشیابی

پژوهش

1. Schwartz & Fischer
2. Gardner
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41

توانایی استدالل قیاسی و استقرایی در سؤال

ارزیابی در ابعاد مختلف( تشخیصی – تکوینی
– فرایندی – پایانی)

پرسیدن
9

تأمل در قضاوت کردن سؤاالت

42

داشتن معیارهای شفاف در خود -ارزیابی

5

تمرکز بر هدف به جای دریافت پاداش در

43

داشتن معیارهای شفاف در ارزیابی دیگران

سؤال کردن
10

درک سؤاالت در ابعاد و روشهای مختلف

44

کنش و واکنش مناسب با محیط اجتماعی

11

فراتر رفتن از مرز تفکر متعارف در طر

45

داشتن مهارتهای اجتماعی

12

43

فکر باز و تمایل به شنیدن ایده ها و عقاید
مختلف

رفتار احترامآمیز با سایر همساالن و گروههای
مختلف

13

تالش در جهت بیشتر دانستن

47

مهارت مشارکت و همکاری با دیگران

14

داشتن روحیه تحمل ابهام در فرایند

49

توانایی هدایت پژوهشها به سمت مسائل
زندگی واقعی

پژوهش

برقراری ارتباط با الگوهای سرآمد علمی،

15

استفاده معنادار از دانش در فرایند پژوهش

45

13

داشتن دیدگاه مثبت نسبت به علوم

50

برقراری ارتباط با ارزشها و نگرشهای متضادها

17

داشتن دیدگاه مثبت نسبت به پژوهش

51

احترام به بزرگساالن متخصص و با تجربه

19

احترام به دانشمندان و متخصصان

52

تعامل با بزرگساالن متخصص و با تجربه

15

باورداشتن به اصل تغییر یافتهها وقوانین

53

ارتباط با معلمان -همساالن و متخصصان در

علمی

ارتباطات

اخالقی  ،مذهبی

طراحی و ارزیابی کار پژوهشی

20

عالقه به آزمایش و تجربه آموزی

54

21

استقالل درانجام دادن فعالیتهای پژوهشی

55

22

میل به دقت در فرایند پژوهش

53

23

پایداری کردن ومأنوس شدن با فشارهای

57

شناخت محصوالت فناوری و کاربرد آنها در
زندگی و فرایند پژوهش
آشنایی با مرورگرها و شیوههای جستجو در
اینترنت
مهارت جستجوی الکترونیکی برای اطالعات

ناشی از پژوهش
24

رعایت اصول اخالقی در پژوهش

59

توانایی مدلسازی الکترونیکی

25

مشاهده سنجیده و پرسشگری هدفمند

55

شناخت و پیگیری پیشرفتهای لحظه به لحظه

23

شناسایی ایده های موجود و ارزیابی مجدد

اشتراک

27

توانایی پیشبینی و ارائه فرییه

در حوزه مورد مطالعه

سواد فن آوری

حوادث
کاوشگری

مهارت خلق تولیدات پژوهش به صورت
الکترونیکی

30

توانایی سازماندهی و تلفیق اطالعات از منابع
متنوع

گذاری

وقار علمی

معتبر

31

مذاکره و گفتگو در بحثهای گروهی کوچک و
بزرگ
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تصمیمگیری مناسب برای اشتراکگذاری

29

جستجو و گردآوری اطالعات

32

25

شناسایی اطالعات غلط گرد آوری شده

33

30

توانایی طراحی آزمایش و پژوهش

34

انتخاب ابزار مناسب برای اشتراکگذاری

31

مهارت استفاده از وسایل و ابزار مناسب

35

استفاده از رسانههای دیداری برای اشتراک

مکانی  ،زمانی
سازماندهی اطالعات و یافتهها برای اشترک
گذاری

جهت گردآوری اطالعات
33

شده
33

نتیجهگیری بر اساس شواهد موجود

34

کاربرد نتایج و ادراکات در بافت جدید

استفاده از رسانههای شنیداری برای اشتراک
گذاری

37

ارائه و دفاع از ادراکات به دست آمده

پیشنهادهای پژوهش
با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،راهکارهای زیر در زمینۀ شخصیت پژوهشی
پیشنهاد میشود:
 .1به منظور ایجاد فرهنگ پژوهشی و نگرشی موزون به مقوله شخصیت پژوهشی به همه ابعاد
و مؤلفههای شخصیت پژوهشی توجه شود.
 .2آموزش و پرورش به منظور آشنایی مدیران ،معاونان و معلمان مدارس ابتدایی با ابعاد و
مؤلفههای شخصیت پژوهشی دورهها و کارگاههای آموزشی برگزار کند.
 .3معلمان به استفاده از الگوهای تدریس پژوهش -محور با توجه به این ابعاد و مؤلفهها
ترغیب شوند.
 .4با توجه به پایین بودن روحیه پژوهش -محوری در میان دانش آموزان ،یرورت دارد نظام
آموزشی در برنامهریزی راهبردی خود با بهرهگیری از این ابعاد و مؤلفهها به مسئله تربیت
شخصیت پژوهشی توجه جدی داشته باشد.
 .5به منظور تبادل تجربه میان مدارس پژوهش -محور و مستندسازی و اطالعرسانی به سایر
مدارس کشور نشستها ،همایشها و جشنوارههای آموزشی در زمینه شخصیت پژوهشی
دانش آموزان برگزار شود.
 .3با توجه به نگرش صاحبنظران دربارۀ توجیه نبودن تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران در
مورد شخصیت پژوهشی ،برگزاری سمینارها و همایشهایی در این زمینه یروری به نظر
میرسد.
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