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Abstract: An effective research requires the
initialization of knowledge, positive affect and
research action in the researcher as well as the
initialization of research comprehensive
attitude. The present study was conducted
using descriptive-analytical method based on
analyzing the concepts and re-processing the
results of previous research. Based on this,
theoretical and research background related to
the realization of research comprehensive
attitude were analyzed and three cognitive,
emotional and functional dimensions of the
mentioned theoretical framework along with
the proposed components were organized in a
clear dimensions and statements. At the end, a
sample structure was presented in designing
the general elements of school curriculum in
order to realize research comprehensive
approach.
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مقدمه
ازآنجاکه جهان امروز نیازمند انسانهایی است که بتوانند با دانش ،عالقه و مهارتهای
پژوهشی نیازهای خود را در عصری با پیچیدگیهای گسترده مرتفع سازند ،مؤسسات آموزشی
باید تواناییهای پژوهشگری فراگیران را در آنچه میبینند ،آنچه میشنوند و میخوانند پرورش
دهند و به فراگیران کمک کنند تا عقاید را از حقایق و سفسطه را از استدالل منطقی بهویژه در
فرهنگهایی که از هر سو تحت بمباران اطالعات مختلف قرار دارند تشخیص دهند (ایسنر،
 2331به نقل از صمدی .)2939 ،الزمه چنین چشماندازی طراحی برنامه درسی رشد دهنده
نگرش پژوهشگری برای مقاطع مختلف تحصیلی است .در راستای تحقق چنین برنامهای باید به
طراحی برنامه که اولین مرحله اساسی در برنامه درسی به شمار میرود توجه نمود (میرزابیگی،
 .)2911مهر محمدی ( )2911برای طراحی برنامه درسی دو سطح عام و خاص قائل میشود .در
سطح عام باید عوامل مؤثر بر برنامه درسی را شناسایی کرد و در سطح خاص اقدام به تعیین
عناصر برنامه درسی نمود.
در سطح عام الگوی برنامه درسی از منابع اطالعات که برنامهریز انتخاب میکند تأثیر
میپذیرد .بهطورکلی الگوی برنامه درسی رشد دهنده نگرش جامع پژوهشگری متأثر از سه
مبنای اولیه شامل؛ نظام فلسفی ،اجتماعی و روانشناسی است .نظام فلسفی از نگاه ما نسبت به
عالم هستی ،انسان ،معرفت و چگونگی شکلگیری آن فراهم میسازد (غفاری .)2939،مبانی
فلسفی برنامه درسی رشد دهنده نگرش پژوهشگری در مبانی فلسفی ازجمله فعالیت یادگیرنده
مبانی اجتماعی نیز برخاسته از دیدگاه جامعهشناسانی است که نگرانیهای عمدهای با توجه به
تغییرات این عصر دارند .مبانی اجتماعی برنامه درسی رشد دهنده نگرش پژوهشگری ریشه در
دیدگاههایی چون ظهور جامعه اطالعاتی ،وابستگی مشاغل به دانش و پژوهش دارد .مبانی
روانشناسی برگرفته از نظریات یادگیری جدید است که به تغییر در رویکردهای آموزش گرا به
رویکردهای ساختگرا تأکید دارند .مبانی روانشناختی برنامه درسی ریشه در دیدگاههایی
ازجمله ساخت دانش توسط یادگیرنده ،جستجوگری ،یادگیری موقعیتی و مسئله محور دارد.
با توجه به سه مبنای اولیه در طراحی برنامه درسی سطح اولیه الگوی برنامه درسی شکل
گرفت و باید به سطح دوم آن یعنی عناصر الگوی برنامه درسی پرداخت .صاحبنظران بر عناصر
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و نقش او در شکلگیری شناخت ،عدم قطعیت دانش و تغییر روشهای پژوهش ریشه دارد.
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گوناگون در طراحی برنامه درسی تأکید دارند ،پژوهش حاضر ضمن بررسی دیدگاههای مختلف،
عناصر هدف ،محتوا ،روش تدریس ،ارزشیابی ،تکالیف ،فرصتهای یادگیری ،معلم و زمینههای
تسهیلکننده را بهمنظور طراحی برنامه درسی رشد دهنده نگرش پژوهشگری در مقاطع تحصیلی
برگزیده است.
اساساً ،تحقق نگرش جامع پژوهشگری مستلزم گسترش همزمان دانش ،عالیق ،انگیزهها و
عملکرد مطلوب در حوزههای پژوهشی است بهطوریکه بدون تسلط کافی بر دانش و اطالعات
مرتبط با موضوع مورد بررسی ،نگرش جامع پژوهشگری بیاثر خواهد بود و با عدم استفاده بهینه
از علوم ،اشتیاق اندک و درنتیجه عملکرد پژوهشی ضعیف همراه میشود (مک سلو به نقل از
ماتیال .)2992 ،2نگرش جامع پژوهشگری را میتوان کیفیتی درونی مبتنی بر شناخت ،تمایل و
اقدام در جریان کشف حقیقت و پژوهش علمی دانست (آرتور.)2999،
صمدی ( )2939با تحلیل محتوای کتاب منتخب سال اول نشان داد بیشترین فراوانی در
بعد شناختی ،مربوط به گویههای حل مسئله و کمترین آن در بعد عاطفی متعلق به گویه تحمل
شکست است .نتایج پژوهش هارسیون ( )2332نیز حاکی از تفاوت معنادار در بعد شناختی و
دانش پژوهشگری بود .تین )2999( 2نشان داد؛ اعضای هیئتعلمی که دارای نگرش مثبت به
پژوهش و تفکر پیشرو هستند نسبت به همکاران علمی خود عملکرد بهتری در کارهای
تحقیقاتی دارند .ماتیال ( )2992نگرش جامع پژوهشگری را شامل برخی قابلیتها ازجمله؛
کاربرد پژوهش ،بهبود زندگی حرفهای و پژوهشی ،فراهم کردن دانش کاربردی و ارتقا
بیان مسئله و چارچوب نظری
بعد شناختی نگرش جامع پژوهشگری :برنامههای درسی رشد دهنده نگرش جامع
پژوهشگری باید متناسب با سطح ادراک فراگیران ،اطالعات الزم در خصوص فرایند پژوهشگری
را ارائه کند .در این ارتباط بارو ( ،)2991ماتیال ( ،)2992بوهسال ( ،)2929رضایی ()2912
معتقدند بهتر است ،برنامههای درسی بجای ارائه مستقیم مطالب زمینه بهرهگیری از تفکر نقاد و
خالق ،استدالل ،حل مسئله و آفرینندگی یادگیرندگان را فراهم کند.
1. Mattila
2. Tien
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مهارتهای شناختی و عاطفی پژوهشگری میداند.
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بعد عاطفی نگرش جامع پژوهشگری :طراحی و اجرای برنامه درسی رشد دهنده نگرش
جامع پژوهشگری باید چنان باشد که در یادگیرنده نسبت به موضوع مورد توجه برنامه ،عواطف
مثبت ایجاد کند .آرتو ( ،)2999کیانی ( ،)2992ماتیال ( ،)2992حمیدی ( )2911معتقدند اولین
عامل مؤثر در رشد انگیزش فراگیران توجه به نیازها ،خواستهها ،عالئق و رغبتهای آنها خواهد
بود.
بعد عملکردی نگرش جامع پژوهشگری :در این بعد ،برنامههای درسی رشد دهنده
نگرش پژوهشگری باید مهارتهای عملی الزم برای فعالیت پژوهشی را رشد دهند.
صاحبنظرانی چون آرتور ( ،)2999ماتیال ( ،)2992کلیک ( ،)2993دینز ( )2929بر خلق
فرصتهای عملی بهمنظور ایجاد زمینههای رشد مهارتهای عملی پژوهشی تأکید داشتهاند.

شکل  -2ابعاد سهگانه؛ شناختی ،عاطفی و عملکردی نگرش جامع پژوهشگری

نگرش جامع پژوهشگری پیشگام باشد .هدف از آموزش نگرش پژوهشگری از یکسو این است
که یادگیرندگان بهطور مستقیم به تفکر علمی کشیده شوند و از سوی دیگر پرورش نظم فکری
در دانش آموزان و ایجاد مهارتهای الزم برای پژوهش است (رضایی .)2912 ،محتوای برنامه،
نیز باید مهارتهای ذهنی ،عاطفی و عملی پژوهشگری را تقویت نماید و حس کنجکاوی ،تمایل
و عالقهمندی به تحقیق ،استدالل ،حفظ اعتمادبهنفس و اصول اخالقی پژوهشگری را در آنان
رشد دهد .آرنون ( )2999روشهای آموزشی ازجمله تضاد مفهومی و محیط مناسب برای سؤال
کردن را بهمنظور افزایش حس کنجکاوی در کودکان پیشنهاد میکنند (صمدی .)2932 ،از نظر
روش تدریس بر روشهایی تأکید میشود که مواجهه فراگیران با موقعیتهای مسئلهدار را مورد
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بهاینترتیب انتظار میرود نظام آموزشی بیش از گذشته در تدوین برنامه درسی رشد دهنده
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توجه قرار میدهد .در این روشهای یادگیری به فرایند بیش از نتیجه تأکید شده و نهادینهسازی
روششناسی پژوهش و مهارتهایی چون فرضیهسازی و انتقاد عقالنی را مدنظر قرار میدهند .از
آثار مورد انتظار یادگیری در این نوع از آموزش عالوه بر دانش علمی ،مهارت در روند تحقیق و
تعهد نسبت به پژوهش ،وسعت دید و روحیه همکاری است (بارو .)2992 ،از این لحاظ
روشهای تدریس باید بر روشهای فعال و کاوشگرانه متکی باشند .روشهای ارزشیابی نیز بنا
بر ارتباط اجتنابناپذیری که با روشهای تدریس و روشهای مطالعه دانش آموزان دارند
الگوهای متنوعی به خود میگیرد.
بررسی نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد تاکنون اقدام خاصی برای رشد همگام
آگاهی ،عالیق و مهارتهای عملی فراگیران در رابطه با پژوهشگری در نظام آموزشی کشور
صورت نگرفته است و در رابطه با چگونگی برنامهریزی جهت تقویت نگرش جامع پژوهشگری
تحقیقاتی کاربردی به چشم نمیخورد؛ بنابراین اگر بخواهیم به نحوی مطلوب به طراحی برنامه
درسی رشد دهنده نگرش جامع پژوهشگری اقدام نماییم باید درصدد شناسایی و معرفی فهرستی
از ابعاد و مؤلفههای شاخص آنها در این زمینه باشیم و مجموعه منسجمی از آن را ارائه دهیم.
درنتیجه مسئله اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ابعاد و مؤلفه نگرش جامع پژوهشگری ،ارائه یک
چارچوب منطقی و نیز طراحی برنامه درسی مبتنی بر نگرش پژوهشگری است.
سؤالهای پژوهش
 -2مؤلفههای شاخص در طراحی بعد شناختی برنامه درسی رشد دهنده نگرش جامع
 -2مؤلفههای شاخص در طراحی بعد عاطفی برنامه درسی رشد دهنده نگرش جامع پژوهشگری
کدام است؟
 -9مؤلفههای شاخص در طراحی بعد عملکردی برنامه درسی رشد دهنده نگرش جامع
پژوهشگری کدام است؟
 -1چارچوب نظری ابعاد سهگانه نگرش جامع پژوهشگری چگونه است؟
 -5طراحی عناصر عمومی برنامه درسی مدرسهای تحقق نگرش جامع پژوهشگری چگونه
است؟
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پژوهشگری کدام است؟
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیلی -اسنادی است .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه منابع ،کتب و مراجع مرتبط است .نمونه آماری نیز طریق روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند .ابزار گردآوری اطالعات برگههای فیشبرداری بوده است که بهمنظور ارزیابی دادهها،
روایی و اعتبار آنها مورد بررسی قرار گرفته است .جهت افزایش روایی داده ازنظر تکمیلی
همکاران استفاده شده است .بدین ترتیب پس از اعمال نظر صاحبنظران چکلیست نگرش
جامع پژوهشگری در ابعاد سهگانه؛ شناختی ،عاطفی و عملکردی و در قالب  29مؤلفهی اصلی
تهیه گردید .برای تأمین اعتبار میتوان با ارتباط مناسب ،درگیری و بررسی مداوم ،دقیق بودن
مراحل پژوهش دادهها را اعتبار بخشید (سلسلی 2999،2به نقل از صفایی )2932 ،با توجه به
روش پژوهش و ماهیت آن ،تحلیل بهصورت کیفی انجام شده است.
یافتههای پژوهش
نتایج بررسی سؤال اول پژوهش« :مؤلفههای شاخص در طراحی بعد شناختی برنامه
درسی رشد دهنده نگرش جامع پژوهشگری ،کدام است؟»
 -2معلومات نظری در حوزه تحقیقاتی (علمی ،فنی و روششناختی) :تسلط علمی به
معنای شناخت درست و ارزیابی دقیق بحثها است (پیز ،2بیتا) .نمودی از این تسلط را میتوان
در رشد شایستگی علمی و تقویت بینش علمی دانست (حسن زاده )2919،که باید کمک بینش
حقیقی و صحیح در خصوص سؤالهای پژوهش و روششناسی درست و تسلط بر زبانهای
 -2آیندهنگری علمی :تجربه نشان داده ،موفقیت سازمانها در گروِ درک سریع متغیرهای
محیطی و پیشبینی تهدیدات ،فرصتها و احراز آمادگیهای الزم برای آینده است (مظفری،
 .)2913از مراحل این فرایند میتوان به شناخت تغییر ،نقد و تحلیل آن ،ترسیم آیندههای مختلف
و درنهایت برنامهریزی و تعیین راهبردهای الزم اشاره داشت (قانع.)2911 ،

1. Salsali
2. Peaz
3. Rowland
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دیگر حاصل شود (رولند 2392 ،9و کالرکی2395 ،؛ شورت2911 ،؛ لنکرانی.)2919،

تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری...

 -9توانمندی و مهارتهای ذهنی متناسب با حوزه پژوهشی :تفکر علمی ،تفکر انتقادی
(عابدی ،)2919،تفکر منطقی (لنکرانی ،)2912،نوآوری و خالقیت و اختراع علمی فارغ از
کپیبرداری (سبحانینژاد و افشار .)2911 ،همچنین توانمندیهای فردی محقق ازنظر هوش،
استعداد ،مهارتهای تجزیه ،تحلیل ،استدالل دادهها در پژوهش الزم است.
 -1اطالع از دانستنیهای اخالقی پژوهشگری :رعایت حقوق افراد و پایبندی به
مسئولیتهای اخالقی پژوهشی ،محتاج آگاهی از اصولی اخالقی شامل :اصل حرفهای بودن در
پژوهش؛ اصل قضاوت مستدل؛ محقق در مقام توصیف ،تبیین و حتی داوری باید پایبند استدالل
باشد واصل رهیافت نقادانه؛ است (قراملکی.)2919 ،
جدول  -2مؤلفهها و گویههای بعد شناختی نگرش جامع پژوهشگری
ردیف

مؤلفه

آگاهی از انواع روشهای تحقیق جهت انتخاب مناسب

2

(عابدی( ،)2911 ،شورت)2911 ،
شناخت مبانی نظری موضوع مورد پژوهش (پیز ،بی تا)،

2
9

معلومات نظری در حوزه
تحقیقاتی

1

شناخت فواید عملی حاصل از تحقیق (پیز ،بیتا)
آگاهی از شیوههای تحلیل کمّی و کیفی دادههای پژوهشی

پژوهشی (لنکرانی)2919،
شناخت زمینهها و چشم اندازهای نوین مطرح در موضوع
پژوهشی (مظفری)2913،
درک و آمادگی برای تغییرات نظری در مبانی موضوع مورد

2
آیندهنگری علمی

پژوهش (مظفری)2913 ،
آگاهی از نتایج احتمالی حاصل از موضوع تحقیق (قانع،
)2911
شناخت محدودیتهای احتمالی در فرایند انجام پژوهش
(مظفری)2913 ،
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آگاهی و تسط در زبان خارجی جهت غنیسازی ادبیات

2

3

(رولند( ،)2392،کالرکی)2395 ،

(وانگ)2922 ،

5

1

گویه
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توانمندیهای شخصیتی جهت پیگیری و انجام پژوهش

29
22
22

(مطلق)2912،
توانمندی و مهارتهای ذهنی
متناسب پژوهشی

آگاهی و تسلط در تشخیص صحتوسقم دادههای پژوهش
(قراملکی.)2919،
آگاهی به اهمیت حفظ اطالعات محرمانه افراد شرکتکننده

25
اطالع از دانستنیهای اخالقی

21

تسلط در ارائه تبیینهای دقیق از علت بروز نتایج پژوهش
نژاد و افشار)2911 ،

21

22

( ،)2919لنکرانی.)2912،
داشتن خالقیت ذهنی در ترسیم ایده نوین پژوهشی (سبحانی

29

22

تواناییهای ذهنی جهت تحلیل دادههای پژوهش (عابدی،

پژوهشگری

در پژوهش
آگاهی از اثرات شخصیتی و روانی انجام پژوهش بر افراد
نمونه مورد بررسی
آگاهی از ضرورت تعامل مطلوب با افراد شرکتکننده در
پژوهش-تحقیقات انسانی
آگاهی به عیوب احتمالی طرح پژوهشی

نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش«:مؤلفههای شاخص در طراحی بعد عاطفی برنامه درسی
 -2کنجکاوی وسیع علمی :کنجکاوی علمی خصوصیت باطنی و عاطفی مؤثری است که
بهطور گسترده بهعنوان ،پیشامد مهم اکتشاف ،شناخته شده است (کشدان .)2993 ،کنجکاوی از
سازههایی است که فرصتهای تازه علمی را با رشد شخصی پیوند میدهد (صمدی.)2932،
 -2تمایل باطنی به پژوهش :بین عاطفه مثبت و تحقیق پیوندی محکم برقرار است به
عبارتی نحوه عاطفه نسبت به تحقیق ،از عوامل پیش بینی کننده ،اقدام و حتی استفاده از نتایج
تحقیق خواهد بود .رغبت به مطالعه گزارش پژوهشی (عابدی ،)2911 ،اختصاص زمان برای
پژوهش خوانی (لنکرانی2919،؛ نوابخش )2912 ،حائز اهمیت است.
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رشد دهنده نگرش جامع پژوهشگری ،کدام است؟»

تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری...

 -9مأنوس با اضطراب و فشارهای ناشی از پژوهش :گرایش محقق به ادامه کار خود
باوجود منابع محدود؛ حفظ اعتمادبهنفس ،کنترل احساساتی چون؛ سردرگمی عصبانیت،
نگرانیهای ناشی از تفسیر اطالعات ضروری است (پاپانستاسیو.)2995 ،
 -1باور درونی به ارزشهای اخالقی پژوهش :از راههای حفظ این حریم «ناشناسی» و
«محرمانگی» است .ناشناسی به این معنا است که راهی برای شناسایی افراد مشارکتکننده در
پژوهش وجود ندارد .محرمانگی به حفظ هویت پاسخدهندگان اشاره دارد (خالقی .)2912 ،دوری
از حب و بغضها در تفسیر یافتههای پژوهش نیز باید مورد توجه قرار گیرد (عابدی.)2911 ،
جدول  -2مؤلفهها و گویههای بعد عاطفی نگرش جامع پژوهشگری
ردیف

مؤلفه

2
2
9
1

گویه
لذت بردن از جستجوی علمی در موضوع مورد پژوهش (کشدان)2991 ،

کنجکاوی
علمی

میل درونی به پژوهش روی موضوعات نوین و جدید (سبحانی نژاد و افشار)2911 ،
تمایل به بررسی ایدههای جدید در روند انجام پژوهش (کشدان)2991 ،
اشتیاق باطنی به پیگیری فعالیتهای پژوهش (کشدان)2991،

5

تمایل به بررسی اولویتهای پژوهشی مطرح در جامعه (نوابخش)2912 ،

2

تمایل به بحث و گفتگوی علمی پیرامون موضوع مورد بررسی (پاپانستاسیو)2995 ،

2
1

باطنی به
پژوهش

29

لذت بردن از اختصاص زمان برای انجام پژوهش (لنکرانی( ،)2919 ،کلیک)2993 ،
تمایل به مطالعه پیشینههای پژوهش (عابدی)2911 ،
پذیرش درونی پژوهش از نظر فرایندی علمی جهت حل مشکالت علمی (مهرداد،
)2912

22

مأنوس

22

با

29

اضطراب

پایداری در کسب نتایج موثق علیرغم بروز مشکالت (پاپانستاسیو)2995 ،
صبر و حوصله در گردآوری دادههای پژوهشی (پاپانستاسیو)2995 ،
غلبه بر احساس سردرگمی هنگام محدود بودن منابع پژوهشی (پاپانستاسیو)2995 ،

و
21

فشارهای

کنترل نگرانیهای ناشی از تفسیر یافتههای غیرمحتمل در پژوهش (پاپانستاسیو،

ناشی از

)2995

پژوهش
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3

تمایل

عالقه به شرکت و همکاری در پروژههای پژوهشی سایرین (پاپانستاسیو)2995 ،

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی ،شماره  ،2سال اول ،پاییز و زمستان 2932

25

باور

22

درونی به

22
21

احترام به آزادی شرکتکنندگان برای حضور در طرح پژوهشی (خالقی)2912،
تعهد عمیق نسبت به ارائه گزارش صادقانه نتایج پژوهش (عابدی)2911 ،

ارزشهای توجه به اثرات ناشی اجرای پژوهش خود بر جامعه و حوزه علمی مرتبط
اخالقی

(خالقی)2912،

پژوهش

احترام به حریم خصوصی شرکتکنندگان در پژوهش (خالقی)2912،

نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش« :مؤلفههای شاخص در طراحی بعد عملکردی برنامه
درسی رشد دهنده نگرش جامع پژوهشگری ،کدام است؟»
 -2تسلط به انواع مهارتهای عملی اطالعیابی :دنیای امروز دنیای اطالعات و ارتباطات
است و هیچ پژوهشگری نمیتواند همه اطالعات موجود را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار
دهد (الری 2919،به نقل از رضویه .)2911 ،امروزه وجود شبکههای ارتباطی گسترده ،روش
جستجو و بازیابی اطالعات را متحول ساخته و موجب شده تا پژوهشگران بدون حضور فیزیکی
نیازهای اطالعاتی خود را مرتفع نمایند (نوروزی .)2913 ،بهطوریکه معلمانی که از فناوری
اطالعات استفاده میکردند ،بیش از بر اهمیت این فناوریها برای انجام تحقیق و یادگیری
مشارکتی تأکید داشتهاند (سبحانینژاد .)2911 ،اینک بسیاری از کشورها به موازات خواندن،
نوشتن و حساب کردن ،تسلط بر فناوری اطالعات را مورد توجه قرار دادهاند (هاشمی.)2939،
 -2توانایی عملی برای اجرای پژوهش :انجام دادن پژوهش با روششناختی درست و نیز
پژوهش بدون توانایی در اجرای دقیق ،توانمندی عملیاتی سازی ،مالحظات اجرا ،نمیتواند به
رفتار عملیاتی تحقیقاتی منجر شود .توانایی تعاملی محقق در اجرای دقیق ابزارهای اندازهگیری،
تقسیم وظایف کاری ،استفاده تخصصی از کامپیوتر ضرورت دارد (لنکرانی.)2919 ،
 -9تسلط به مهارتهای عملی تحلیل آماری :افزایش مهارتهای آماری نظیر؛ آزمونسازی،
تحلیل دادهها با نرمافزارهای آماری و همچنین نحوه تحلیل خروجیهای بهدستآمده و گزارش
آنها ،باعث تغییر و تقویت نگرش جامع به پژوهش میشود .درصورتیکه سازماندهی دادههای
پژوهش نظیر مدلسازی فرضیات ،تجزیه و تحلیل فرضیات با استفاده از نرمافزارهای آماری و

011

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-20

توانایی تحقق روایی و پایایی (عابدی )2911 ،همراه با فهم جدیدترین دادههای نظری مرتبط با

تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری...

نتیجهگیری آماری همراه با دادههای واقعی به دانشجویان ،آموزش داده شود تأثیر مثبتی در
نگرش جامع دانشجویان به پژوهشگری خواهد داشت (رکابدار.)2913 ،
 -1تسلط عملی در استخراج نتایج و طرح پیشنهادهای عملی کاربردی :پژوهش ،معرفت
تولید میکند و کاربرد معارف حاصله در عمل ،سبب تعمیق و توسعه این معرفت میگردد.
(متین .)2915 ،سودمندسازی پژوهش برای انواع حوزهها ،امکان استفاده از رویکردهای پژوهشی
در حل مسائل حوزههای شغلی ،امکان استفاده از یافتههای پژوهش برای اتخاذ تصمیمات مؤثر
(پاپانستاسیو ،)2995 ،کاهش اشتباهات به واسطه کاربست نتایج تحقیقاتی (کلیک)2993 ،
ضرورت کاربست یافتههای را نشان میدهد.
 -5توانا در مراعات عملی معیارهای اخالقی پژوهش :با پذیرش درهمتنیدگی علم و
اخالق ،از محققان انتظار میرود تا در اجرا و گزارش تحقیق خود ضوابط اخالقی را رعایت کنند
(اسالمی .)2939 ،تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه ضرورت مراعات عملی جهتگیریهای
اخالقی را از جهات مختلف توجیه میکند (قراملکی .)2919 ،اصول عملی اخالقی ایجاب
میکند بهگونهای گزارش پژوهش نوشته شود که کسی متحمل خسارت نشود (لشکربلوکی،
.)2912
جدول شماره  -9مؤلفه و گویههای بعد عملکردی نگرش جامع پژوهشگری
ردیف

مؤلفه

9

تحقیق (کشدان)2991 ،
تسلط به انواع
مهارتهای عملی
اطالعیابی

1
5
2

توانایی استفاده انواع موتورهای جستجوی الکترونیکی (نوروزی)2913 ،
توانایی عملی جهت رفع مشکالت جستجوی اطالعات مورد نیاز تحقیق
(رضیه)2911 ،
توانایی استفاده از پایگاههای اطالعاتی مناسب با پژوهش
توانایی و تسلط عملی در مراعات گامهای انواع روشهای تحقیقاتی

توانایی عملی برای
اجرای پژوهش

(عابدی)2911،
توانایی اجرای دقیق ابزار اندازهگیری متغیر (های) پژوهش
(لنکرانی)2919،
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توانایی استفاده از انواع منابع اطالعاتی الکترونیکی و چاپی پیرامون

2
2

گویه

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی ،شماره  ،2سال اول ،پاییز و زمستان 2932

توانایی عملی در برقراری تعامل مطلوب با افراد نمونه در اجرای

2

پژوهش (لنکرانی)2919،
توانایی استفاده از کامپیوتر در اجرای اینترنتی پژوهش

1

توانایی استفاده از آزمونهای آماری مناسب با روش تحقیق در پژوهش

3
تسلط به مهارتهای
29

عملی تحلیل آماری

توانایی شرح نحوه استفاده از یافتههای پژوهش برای حل مشکالت
جامعه (کلیک)2993 ،
تسلط عملی در
استخراج نتایج
کاربردی

(پاپانستاسیو)2995 ،

التزام عملی به جلوگیری از افشای اطالعات محرمانه افراد نمونه

عملی معیارهای
اخالقی پژوهش

پژوهش (قراملکی)2919،
تعهد عملی به انتشار یافته پژوهشی بدون حب و بغض (لشکر بلوکی،
)2912
اقدام به ارائه گزارش کامل پژوهش بدون کم و کاست (لشکر بلوکی،
)2912
توانایی پاسخگویی نسبت به تمام آثار و نتایج پژوهشی (قراملکی،
)2919
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(لشکر بلوکی)2912،

توانا در رعایت

001

توانایی بهرهگیری از نتایج پژوهش برای تصمیمگیریهای آتی

التزام عملی به جلوگیری از بروز احساس شرمساری در افراد نمونه

22

29

)2921

(پاپانستاسیو)2995 ،

22

23

توانایی ارائه پیشنهادها عملی و کاربردی متناسب ،از پژوهش (نوابخش،

توانایی عملی در اشاعه یافتههای تحقیق در قالب نمونه کاربردی

25

21

)2913
(رکابدار)2913 ،

22

21

توانایی عملی سنجش روایی و اعتبار ابزارهای اندازهگیری (رکابدار،
توانایی استفاده از نرمافزارهای تحلیل آماری مناسب با روش پژوهش

22

29

(رکابدار)2913 ،

تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری...

نتایج سؤال چهارم پژوهش« :چارچوب نظری ابعاد سهگانه نگرش جامع پژوهشگری،
چگونه است؟»
ازآنجاکه نگرش جامع پژوهشگری مرکب از ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
است درک ارتباط این ابعاد با یکدیگر حائز اهمیت میباشد ازنظر آیزن در آن حد که تمیز بین
ابعاد شناختی ،عاطفی و عملی از اعتبار روانشناسی برخوردار است ،مقادیر سه بعد نباید کامالً از
هم جدا باشند ،این انتظار بهطور ترکیبی همبستگی متوسطی را در بین مقادیر ابعاد سهگانه نشان
میدهند .بدین ترتیب ابعاد سهگانه دارای ارتباط درونی با هم هستند و مجموعه اولیه نگرش
جامع پژوهشگری را شکل میدهد که با تداوم فعالیت در کارهای پژوهشی ابعاد سهگانه تقویت
و بهبود مییابد که بهنوبه خود اقدامات پژوهشی مطلوبتری را رقم میزدند .این مرحله مجدداً
چرخه ابعاد شناختی ،عاطفی و عملکردی پژوهشگری را در سایر موقعیتها را تقویت مینماید.
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شکل  -2ابعاد سهگانه نگرش جامع پژوهشگری
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نتایج سؤال پنجم پژوهش« :طراحی عناصر عمومی برنامه درسی مدرسهای تحقق نگرش
جامع پژوهشگری ،چگونه است؟»
هدف چنین برنامهای ازنظر صاحبنظرانی چون وانگ ( ،)2922شورت ( )2919و شکوهی
( )2919و با توجه به ماهیت سهبعدی نگرش پژوهشگری باید در بعد شناختی بر مهارتهای
فکری ،تجزیه و تحلیل پژوهشی در بعد عاطفی بر ایجاد و تقویت عاطفه مثبت ،سعهصدر در
فرایند پژوهش و در بعد عملکردی بر رفتارهای و تولیدات پژوهشی فراگیران مبتنی باشد.
محتوای برنامه درسی نیز ،نباید به ارائه آگاهیهای صرف محدود شود .ازآنجاکه در بعد شناختی،
یادگیرنده باید ملزومات شناختی فعالیتهای پژوهشی را بدست آورد ،در بعد عاطفی نیز،
محتوای تنظیمی باید جذاب و برانگیزاننده باشد .در بعد عملکردی ،فراگیر نیازمند آشنایی با
مهارتهای عملی پژوهشگری است ،بنابراین تنها محتوایی فعال با ارائه غیرمستقیم است که
میتواند بهوسیله طرح زمینههای بروز اقدامات پژوهشی و تعیین تکالیف عملی ،مقدمه فعالیت
ذهنی و عملی یادگیرنده را مهیا نماید .در شیوههای تدریس بارو ( ،)2992رضایی ( )2912تأکید
نمودهاند که در بعد شناختی روشهای تدریس باید به دانشآموزان در رشد قدرت تفکر ،تحلیل
و استدالل کمک کنند .همچنین در بعد عاطفی این روشها باید بتوانند به رشد احساس عالقه به
فعالیتهای پژوهش (پاپانیسو ،)2995 ،تمایل به همکاری گروهی ،صبر و حوصله (کیانی،
 ،)2912تمایالت و نیازهای دانشآموز توجه نمایند .نهایتاً در تدریس بعد عملکردی ،روشهای
تدریس باید فرصتهایی برای به کار و تالش پژوهشی ترتیب دهند .روش ارزشیابی نیز باید با
یک از ابعاد ،مدنظر قرار گرفته شده باشد (محمودی .)2912 ،بسیاری از صاحبنظران معتقدند
در بعد شناختی اگر ارزشیابی متکی بر قوهی پردازش ،تحلیل ،ترکیب و قضاوت اجتهاد گونهی
صورت پذیرد ،بدیهی است فراگیران به طبقات باالتری از حیطه شناختی نائل شده ،از بازشناسی
به بازخوانی و از حافظه مداری به شناخت روابط و پدیدهها دست خواهند یافت .در چنین
نظامی بهتدریج در بعد عاطفی نیز موجب نگرش مثبت شده و فراگیران اعتماد خود را به
تواناییهایشان به دست میآورند ،در بعد عملکردی ارزشیابیها باید مبتنی بر عملکرد و
فعالیتهای پژوهشی صورت گیرد بنابراین بخشی از نتایج ارزشیابی متکی به کارهای عملی
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عنایت به ابعاد سهگانه مذکور بهگونهای تهیه و اجرا شود که مؤلفههای ارزشیابی مناسبی برای هر

تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری...

فراگیران در حوزههای پژوهشی خواهد بود .در ادامه به بررسی این مؤلفهها به تفکیک هریک از
مقاطع تحصیلی در آموزش عمومی میپردازیم.
جدول  -1مؤلفههای برنامه درسی با رویکرد نگرش جامع پژوهشگری در پیشدبستان
مؤلفههای
دوره

ویژگیهای اصلی یادگیرنده

حوزه محتوایی هر مؤلفه

برنامه
درسی

برانگیختن کنجکاوی ذهنی کودک و کمک به
او در درک دنیایی که در آن زندگی میکند و
هدف

شکوفا کردن عالیق در او از طریق فرصتهایی
برای کسب تجربه (کول ،ترجمه مفیدی،
)2913
درک شباهتها ،تفاوتها ،طبقهبندی و

به توضیحات علمی ساده

محتوا

کنجکاوی نسبت به پدیدههای پیرامون زندگی

عالقهمند است ،میتواند در

کودک.

بازیهای گروهی شرکت کند

مبتنی بر دستورزی ،بازی مشاهده و فعالیت

پیش دبستان

(ندیمی.)2922 ،

روش

کودک( .کول ،ترجمه مفیدی .)2913 ،معلمان

آنان مفاهیم علمی را از راه

تدریس

از روش تدریس مبتنی بر کندوکاو و یادگیری

آزمایش پدیدههای پیرامونی
خود،

کسب

میکنند.

(صادقیان 2912 ،به نقل از

ارزشیابیهای غیررسمی (کول ،ترجمه مفیدی،
ارزشیابی

پیری)2911 ،

 .)2913ارزیابی دستساختههای هدفدار
کودک ،پرسشهای شفاهی
فعالیتهای متنوع با تمرکز بر یک موضوع از

تکالیف

بطن زندگی کودکی .انجام آزمایشهای ساده
که مستلزم فکر کردن است (کول ،ترجمه
مفیدی.)2913 ،

فرصت

فرصت شنیدن قصه و پرورش الگوهای

یادگیری

خالقیت و کنجکاوی علمی ،فرصت مطرح
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اکتشافی استفاده کنند (صمدی)2932 ،
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مؤلفههای
دوره

ویژگیهای اصلی یادگیرنده

حوزه محتوایی هر مؤلفه

برنامه
درسی

کردن نظرات خود در حضور دیگران
معلم تالش میکند فعالیتها و جنبوجوش
معلم

کودک را جهتدار به سمت موضوعاتی با
سطح چالش مناسب سوق دهد

زمینههای
تسهیل

استفاده از فناوری اطالعات در حد بازیهای
که با هدف ایجاد پایههای پژوهشگری طراحی
شدهاند.

جدول  -5مؤلفههای برنامه درسی با رویکرد نگرش جامع پژوهشگری در دبستان
مؤلفههای
دوره

ویژگیهای اصلی یادگیرنده

حوزه محتوایی هر مؤلفه

برنامه
درسی

تقلید در این دوره آگاهانه انجام
میگیرد ،از تخیل به واقعیت نزدیک

هدف

تقویت مهارتهای اصلی پژوهش مرتبط
با موضوعات درس

شخصی است ،به یادگیری عالقه

از آموختههای ریاضی در حل مسائل

زیادی دارد (صافی)2915 ،

محتوا

روزانه .آموزش استدالل کردن ،طبقهبندی،

دبستان

اندازهگیری و پیشبینی و نظم و انضباط
در محتوای کتاب درسی
روش

روشهای تدریس فعال با مشارکت دانش

تدریس

آموزان
اولین نمونههای غیررسمی تحقیق که

ارزشیابی

اصلیترین جنبههای پژوهش در سطح
خرد را در برداشته باشد.
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میشود ،دارای ابتکار و سلیقه

مهارتهای پایه ریاضی و توانایی استفاده

تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری...

مؤلفههای
دوره

ویژگیهای اصلی یادگیرنده

حوزه محتوایی هر مؤلفه

برنامه
درسی

ارائه تکالیفی که انجام آنها مستلزم کار
فردی و گروهی همراه با گزارش و
تکالیف

مستندسازی فرایند حصول نتیجه میباشد.
ضرورت نتیجهگیری فردی از حوادث
محیط زندگی و علتیای آن
در این زمان به رابطه ضروری و پایدار

فرصت

پدیده یعنی به حالت علمی پی میبرد و

یادگیری

مقدمات تفکر انتقادی ظاهر میشود
(ندیمی و بروج.)2922 ،
معلم باید در عالیق دانشآموزان را در
زمینههای مختلف علمی شناسایی کرده،

معلم

نقش آنها را بهعنوان دانشمندان کوچک
که در حال ساخت و پردازش دنیای
پیرامونشان هستند را بپذیرد
برخی دروس توسط افراد متخصص در

زمینههای

از فیلم در خصوص موضوعات کتاب

تسهیل

درسی بخصوص علوم تجربی استفاده
شود تا کنجکاوی پرسشگری آنان ترغیب
شود
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کالس درس تدریس شود.
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جدول شماره  -2مؤلفههای برنامه درسی با رویکرد نگرش جامع پژوهشگری در متوسطه اول
مؤلفههای
ویژگیهای اصلی یادگیرنده

دوره

حوزه محتوایی هر مؤلفه

برنامه
درسی

ورود به مرحله تفکر انتزاعی ،هر چیزی
را

از

نو

ارزیابی

میکنند.

 کمک به ایجاد نظم و پرورشعادت و تفکر علمی

به

تجربهاندوزی ،نقادی و نگاه علمی
عالقهمندند (صافی .)2915 ،عالوه بر
تکلیف درسی با عالقه دست به تحقیق

 تفکر منطقی و توجه به نسبی بودنهدف

میزند (ملکی)2912 ،

دستاوردهای علمی
 نقادی و انتقادپذیری و تحمل آرا وعقاید دیگران
کسب مهارتهای علمی و روحیهاکتشاف (ملکی)2912،
محتوا

باید

مستلزم

تفکر

در

متوسطه اول

رخدادهای پژوهشی باشد و فرصت
محتوا

تشخیص درست عالیق و استعدادها
از طریق انتخاب موضوعات جذاب
فراهم آورد (سند برنامه درسی ملّی،
)2913

تدریس

تجربی و عملی باشد ،گردشهای
علمی توصیه میشود
ارزشیابی شامل سؤاالت کتبی است

ارزشیابی

که پرسشهای آن در جهت اهداف
نگرش پژوهشگری است
مشارکت در کارهای جمعی و

تکالیف

توانایی انجام فعالیتهای پژوهشی
ساده (سند برنامه درسی ملّی)2913 ،

فرصت
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روش

روش آموزش در این دوره باید بیشتر

تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری...

مؤلفههای
دوره

ویژگیهای اصلی یادگیرنده

برنامه

حوزه محتوایی هر مؤلفه

درسی
یادگیری

آنها در پژوهش
معلم از لحاظ علمی فردی مسلط

معلم

است و به دانشافزایی و مطالعه
مستمر و عالقه نشان میدهد (صافی،
.)2915

زمینههای
تسهیل

آموزش مقدماتی نگارش علمی و
صحت مطالب مورد ارزیابی

جدول شماره  -2مؤلفههای برنامه درسی با رویکرد نگرش جامع پژوهشگری در متوسطه دوم
دوره

ویژگیهای اصلی

مؤلفههای

یادگیرنده

برنامه درسی

حوزه محتوایی هر مؤلفه
 -استعدادهای پژوهش خود را بشناسد و از آنها

هدف

متوسطه دوم

محتوا

الزم است بخشی از محتوا به فعالیتهای تحقیقی
اختصاص یابد (ملکی.)2912 ،

اجتماعی پرداختن
به قضاوت،
سنجش و ارزیابی

آموزان را بهطور مستقل و وسیع فراهم نمود؛ بنابراین

استفاده از روش حل مسئله پیام مهم این فرایند این
روش تدریس

(صافی.)2915 ،

است که به دانشآموز شیوه کسب دانش را یاد بدهید
(ملکی)2921 ،
ارزشیابی به شیوههای گسترده و متنوع از مشاهده ،خود

ارزشیابی

گزارشی ،مقاالت و آزمونهای نیازمند تجزیه و تحلیل به
عمل میآید
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از طریق تحقیق امکان فعالیت فردی و گروهی دانش

و رسیدن
دستیابی به قواعد

 عالوه بر مطالعه ،ساعاتی را به تفکر و مباحثه علمی باسایرین اختصاص میدهد (ملکی)2912 ،

رشد کامل هوش
بهحداعالی خود،

استفاده کند
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دوره

ویژگیهای اصلی

مؤلفههای

یادگیرنده

برنامه درسی

حوزه محتوایی هر مؤلفه
از طریق برنامههای درسی باید به دانشآموز آموخت

تکالیف

تنها آن چیزی ارزش تعمق دارد که بیشتر از آنکه
موضوع تفکر قرار گیرد ارزش مورد پرسش واقع شدن
را داشته باشد (ملکی)2912 ،
فرصت استدالل ،استنتاج و سایر فعالیتهای ذهنی سطح

فرصت

باال را برای دانش آموزان فراهم شود ،چرا که دانش

یادگیری

آموزان این دوره پیامهای یکطرفه و القایی را بهسختی
میپذیرند (ملکی)2912 ،
معلم موضوعات و پرسشهایی را مطرح میکند که به

معلم

گمان وی میتواند عالقه دانشآموز را برانگیزد ،آنها را
وادار به تفکر و تشویق به تحقیق کند (کاهالن.)2929،

زمینههای
تسهیل

تشویق دانشآموز به اینکه نظرات همکالسیهایشان را
با توجه به اصول اخالق پژوهشگری تحلیل و ارزشیابی
کند( .کاهالن.)2929،

بحث و نتیجهگیری
پژوهشگر باشند باید نگرش جامع را به نحو مطلوب در بطن برنامههای درسی جا دهند .تنها در
سایه توجه به این ابعاد سهگانه بهعنوان یک مجموعه به هم مرتبط است که میتوان انتظار تربیت
نگرش جامع پژوهشگری را بهطور مطلوب در مخاطبان نظام تعلیم و تربیت داشت.
توجه صرف به بعد شناختی چنانچه اکنون فضای تعلیم و تربیت ما را احاطه کرده است
نتیجهای جزء شکست ندارد؛ بهطوریکه یادگیرندگان از دانش و اطالعات کافی برخوردارند اما
به علت انگیزهها ،عالیق و کنجکاویهایی که سرکوب شدهاند و یا مورد بیمهری قرار گرفتهاند،
کشش درونی آنان به تحقیق و تفحص از بین رفته و در رفتارهای عملی خود در حوزههای
پژوهشی نیز سطحی اقدام میکنند .این امر زمانی که تنها به بعد شناختی و بعضاً عاطفی پرداخته
میشود و از مهارت عملی غفلت میگردد نیز صادق است .ازاینرو در برنامههای درسی مدارس
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بر اساس آنچه مطرح شد مدارس ما چنانچه بخواهند مترصد پرورش دانشآموختگانی
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باید عالوه بر اینکه بهطور مستقل طی دروس پژوهشی در جهت رشد نگرش جامع پژوهشگری
اقدام کنند باید در همه دروس ،به شیوه تلفیقی در خصوص رشد و تقویت ،نگرش جامع تالش
نمایند ،بهگونهای که توأمان هر سه بعد در فراگیران نهادینه شود.
ازنظر مطلق ( )2912جامعه ایران نیاز به تفکر پژوهشی را عمیقاً حس نکرده است .آنچه
نظارهگر آن میباشیم حرکتی برونزا متأثر از نظام جهانی است و تحقیقات بیشتر بهعنوان کاالی
لوکس و تزئینی در معرض نمایش قرار میگیرند و بهصورت آمارهای سازمانی ردوبدل میشود
ازنظر وی دانش آموزان آینده شغلی خود را در مدارس و منتج از آموخته ،عالیق و شرایط
محیطی خود در ذهن مجسم می سازند و چنانچه در مدرسه تنها بر آموزش -محوری تأکید شود
طبیعی است که پژوهش و خالقیت در زندگی آنها از حداقل اهمیت برخوردار خواهد بود؛
بنابراین تعریف نشدن تفکر پژوهشی در نظام آموزشی باعث افت روحیه پژوهشگری در جامعه
میشود (مطلق.)2921 ،
برنامه درسی مبتنی بر تحقق نگرش جامع پژوهشگری در مقاطع مختلف آموزش عمومی
نشاندهنده پتانسیل دانش آموزان در فراگیری چنین برنامه از پیشدبستان تا آخرین دوره متوسطه
میباشد .ازاینرو الزم است با طراحی چنین برنامه که در آن هر یک از مؤلفههای برنامه درسی
بهگونهای هدفمند جهت رشد و پرورش نگرش جامع پژوهشگری انتخاب شدهاند
دانشآموختگان مدارس را به پژوهشگرانی با معلومات دقیق و کافی همراه باانرژی عاطفی جهت
انجام پژوهش تبدیل کنیم که آمادگی بروز رفتار عملی پژوهشگری را داشته باشند .تنها در این
آموزش عمومی در راستای تحقق نگرش جامع پژوهشگری فراگیران نقش ایفا کند.
پیشنهادهای کاربردی
 -2ارائه واحدهای درسی با عنوان «پژوهشگری» با هدف تربیت انسانهایی پژوهشگر.
 -2بازنگری شیوههای تدریس سنتی و حفظ کردنی جهت استفاده از روشهای مبتنی بر حل
مسئله.
 -9طراحی برنامه درسی رشد دهنده نگرش جامع پژوهشگری برای تمام مقاطع تحصیلی با
توجه به ویژگیهای و شرایط دانشآموزان هر مقطع.
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