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چکيده
اين پژوهش با هدف ارائه مدلي براي پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي استان بوشههر
انجام شده است .روش مورد استفاده به صورت کيفي – کمي بود .در مرحله اول مولفههاي اسهتخرا
شده از ادبيات موجود در اختيار  26نفر از صاحبنظران تعليم و تربيت که با روش نمونه گيري هدفمند
انتخاب شده بودند قرار گرفت و با اجراي فن دلفهي و محاسهبه رهريب همبسهت ي  7بعهد شهام "
فرهنگ مسئله محوري "وقار علمهي" "کاوشه ري" "ارتباطهات" "سهواد فهن آوري" "ارزشهيابي"
"اشتراک گذاري" و  07مولفه شناسايي شهدند .در مرحلهه دوم در بخهش کمهي ،پرسشهنامه محقه
ساخته حاص از نظرات صاحبنظران بر روي يک نمونه  357نفري بهه روش نمونهه گيهري تصهادفي
طبقه اي با تخصيص متناسب از جامعهه آمهاري  5967نفهري مهديران ،معهاونين و معلمهان دوره ي
ابتدايي از استان بوشهر اجرا شد .براي تحلي دادههاي مربوط به تعيين ابعاد و مولفهههاي شخصهيت
پژوهشي از تحلي عاملي اکتشافي و تحلي عاملي تاييدي با کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شهد .در
نهايت مدل پرورش شخصيت پژوهشي بهر اسهان نتهايج حاصه از اجهراي رگرسهيون ميهان ابعهاد
شخصيت پژوهشي تدوين شد .براي آزمون و تأييد مدل مفهومي پژوهش نيز از تکنيهک مهدل يهابي
معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار  LISRELاستفاده شد.
کليد واژهها :شخصيت پژوهشي ،فرهنگ مسئله محوري ،وقار علمي ،کاوش ري ،ارتباطهات ،سهواد
فن آوري ،اشتراک گذاري ،ارزشيابي
 9دانش آموخته دکتري ،گروه مديريت آموزشي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانش اه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 2استاد گروه مديريت آموزشي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانش اه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
 3دانشيار ،گروه مديريت آموزشي ،واحد ساوه ،دانش اه آزاد اسالمي ،ساوه ،ايران.
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مقدمه
تغييرات سريع و شتابزده دانش و تکنولوژي مشخصه اصلي هزاره سوم است .تغييراتي که دائمها و بها
سرعت بسيار زياد همه شئونات زندگي فردي ،اجتماعي ،شغلي و اقتصادي انسان را تحهت تا يهههر قهرار
ميدهد ،بنابراين عصر حارر نيازمند دانش آموخت ان واجد تواناييهاي شهناختي و گرايشههاي عهاطفي
براي دستيابي به مهارتهاي خالق و استفاده ازآنها براي ح مسائ و مشکالت زنهدگي اسهت و ايهن
مستلزم تاکيد نظامهاي آموزشي بر آموزشهاي فراشناختي و يادگيري چ ونه ياد گرفتن است تا فراگيران
بتوانند در برخورد با مساي گوناگون به طور مستق بينديشند(جعفري اني و همکاران )9313 ،بهر ايهن
اسان در چند دهه گذشته ن رانيهاي فزايندهاي در اين خصوص که نظام آموزش و پهرورش ،آمهادگي
کافي براي پرورش مهارتها و دانش الزم براي کار و زنهدگي تهوام بها موفقيهت را در جامعهه پيچيهده
امروزي به شهروندان خود نمي دهد را شاهد بوده ايم .در واکنش به اين دغدغهها ،تالش بهراي بهبهود
مدارن افزايش يافته و تمام ابعاد سيستم آموزشهي اعهم از سهاختار ،سهازمان ،اداره و رهبهري مهدارن،
مشارکت اوليا و جامعه و نيز محتواي درسي ،روشهاي آموزشي و ارزش يابي ک سيستم مهورد ههدف
قرار گرفته است(.آقازاده )9315:99 ،بر همين اسان است که نظامهاي آموزشي دنيا در هزاره سهوم ،بها
شتاب به سمت شيوههاي نو ،از جمله روشهاي پژوهش محوري و ح مسئله پهيش مهيرود .يهادگيري
پژوهش محور يکي از ال وهاي فعال و فرايند محور آموزش است که بر پايه سواالت چهالش بران يهز و
موقعيت مبهم استوار است به دانش آموز فرصت داده ميشود تا طراحي و تصميم گيري نموده و مسئله
را ح نمايد .اين روش بر مؤلفه هايي همچون مشاهده ،پرسش ،تفکر ،کاوش ري ،آزمايش و اسهتدالل
استوار است .موروعات درسي از سوي معلم يا دانش آموز به صورت يک موقعيت مبهم يا مسإله مطرح
مي ردد و کشف مفاهيم به صورت گروهي يا فردي به عهده دانش آموزان است به دانش آموزان آزادي
و فرصت تصميم گيري داده ميشود تا نحوه يادگيري را تمرين کند به جهاي نتيجهه تاکيهد بهر فرآينهد
يادگيري است .آموزش پژوهش محور استراتژي نوين روش يادگيري بهه دانهش آمهوزان اسهت و معلهم
وساي و امکانات را فراهم ميکند(.ساکي )9319 ،به عبارتي اگر آموزش چ ونه پژوهيدن به درسهتي در
مدارن براي دانش آموزان تعريف شود و آنها طعهم تفکهر را از راه ديهدن و شهنيدن دقيه و سهنجيده
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بچشند ،حس پژوهش ري در آنها متولد خواهد شد.در حقيقت آموزش پژوهش محور در مدارن موجهب
تسهي درک وفهم خواهد شد( پروژه فيبوناچي )2692،
در تاريخ تعليم و تربيت ،تاکيد بر پرورش سازمان شناختي خالق و جستجوگر از طري تدريس به شهيوه
ح مسئله را ميتوان در انديشههاي فلسفي ويليام جيمز ( )9816وجهان ديهويي ( )9138رديهابي کهرد.
پس از ديويي ،اين تفکر توسط اصالح گراني همچون مونته سهوري  ،کيلياپاتريهک  ،ههاچين  ،پيهاژه ،
برونر و شوآب به اشکال مختلف بر برنامههاي درسي و روشههاي تهدريس و ارزشهيابي ا هر گذاشهته
است .اين ايدهها و گرايشها به ويژه در نيمه دوم قرن بيسهتم بها طراحهي برنامهههاي درسهي کهودک
محور -مسأله محهور -تجربهه محهور -فراينهد محهور و نظهاير آن ظهاهر گرديد(پاشاشهريفي و مههري
نژاد )9381،نظريههاي ذي نفوذي همانند نظريه برونر ،نيز انديشههاي ديهويي را در فراينهد يهاددهي _
يادگيري پذيرفتند .از ديدگاه برونر ،مدرسه بايد دانش آموزان را به استقالل فکر تشوي نمايد .به دانهش
آموزان اجازه دهد تا عالي طبيعي خود را در پيشرفت و اررا حس کنجکاوي شان دنبال نماينهد .معلهم
بايد دانش آموزان را تشوي نمايد تا خودشان در قالب گروههاي کاري به کشف مسئله بپردازد .مدرسهه
بايد تالش فکري ،استقالل در يادگيري ،ح مسئله ،ن رش مثبت به فعاليتههاي فکهري ودسهتيابي بهه
مفاهيم را تحق بخشد(هالپرن )9181 ،پيدايش نظريههايجديد يادگيري که بر مهارتهاي فراشهناختي
و پردازش اطالعات تاکيد دارند ،نيز ايده ديويي و طرفداران او بهراي رسهيدن بهه يهک تعلهيم و تربيهت
پيشرو مورد احيا و حمايت قرار داد(اسبورن  .)9115 ،به خصوص برنامه درسي "علوم براي هر زمهان"
برنامهاي است که در سال  9115براي دوره ابتدايي به عنوان تحولي اساسي و بنيادي در فرآيند ياددهي
–يادگيري در آمريکا طرح ريزي شده است .هدف اين برنامه ،آن است که چ ونه آموختن را بهه دانهش
آموزان بياموزند .تاکيد اين برنامه اساسا پرورش روحيه پژوهش گري است تا انتقال معلومهات و واقعيهت
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علمي(.ادواردز )9111 ،در نظام تعليم و تربيت اسالمي نيز ،توجهه بهه عقه و پهرورش تفکهر از جاي هاه
ويژهاي برخوردار است .براي مثال در سورههاي حج ،آيه  ،10بقره ،آيه  ،901آل عمران ،آيه  ،916رعهد،
آيه  3و انعام ،آيه  ،5ناظر به تشوي  ،ترغيب و توجه دادن افراد به خرد ورزي است( .محمدي و نوروزي،
)9319در واقع ميتوان گفت کاوش ري و پژوهش به دو دلي براي دانش آموزان حهائز اهميهت اسهت :
اول اينکه در جريان کاوش ،دانش آموزان به طور فعال از راه عم به فراگيري علوم ميپردازند که ايهن
موروع باعث يادگيري پايدار در آنان ميشود و دوم در جريان فرايند علم ورزي است که دانش آمهوزان
به مهارتهاي خود در استفاده از حوان پنج انه شهک ميدهنهد(.عظيمي ،9379 ،بهه نقه از شهريفي
)9312
يادگيري پژوهش محور ريشه درنظريههاي يادگيري سهاخت رايي و تاکيهد بهر سهاخت يهادگيري در
فرايند درگيري فعاالنه دانش آموزان دارد و دانش در اين نوع يادگيري از طري آزمايشها ،ح مسهئله و
بحث کردن ساخته ميشود(مالندر و سوارد  )2698 ،فلسفه زير بنهايي سهازنده گرايهي نسهبيت گرايهي
است .بر طب اين فلسفه ،واقعيت روانشناختي و اجتماعي ساخته ميشوند و اينکه افراد مختلف آن را به
شيوهاي متفاوت ميسازند در حقيقت نسبيت گرايان به بود و نبود واقعيت هستي خهار از ذههن کهاري
ندارند(نه آن را نفي ميکنند و نه ا بات) بلکه واقعيت روانشناختي را ،برداشت انسان از محيط ميدانند .از
نظريههاي معروف سازنده گرايي ميتوان به سازنده گرايي روانشناختي پياژه  ،سازنده گرايهي اجتمهاعي
وي وتسکي و سازندهگرايي راديکال اشاره کرد .با اين حال سازندهگرايي اجتماعي شناخته شدهتهرين و
پذيرفته ترين نوع سازنده گرايي است( .حقاني ،معصومي)9381 ،
بر اين اسان واکر و شور ( )2695معتقدند آموزش پژوهش محور که مبتني بر ساختارگرايي اجتمهاعي و
يادگيرنده محور است و عالقه و کنجکاوي دانش آموزان در سراسر فراينهد آمهوزش مهورد تاکيهد قهرار
ميدهد .در اين راستا يکي از مدلهاي موف نظام آموزشي در جهان؛ آمهوزش و پهرورش آلبرتها (کانهادا)
است تيم تخصصي اين مجموعه؛ مدل پژوهشي رشته محور را ارائه نموده اند .اين مدل دانش آموزان را
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قادر ميسازند تا فرصتهايي براي بازي در ک بازي داشته باشند(.فري سن و اسکات  )2693 ،ابعاد ايهن
مدل عبارتند از :مسئله گشايي (پژوهش خيزي) ،وقارعلمي ،ارزشهيابي ،فهرا مدرسههاي ،اکتشهاف فعهال،
ارتباط با متخصصان ،اشتراک گذاري(.موسسه آموزشي گاليله )2695 ،
تحقيقات نيز نشان داده است که استفاده از يادگيري پژوهش محور به خالق ترشدن ،مثبت تر شهدن و
مستق تر شدن دانش آموزان کمک ميکند استفاده از روشهاي آموزشي پهژوهش محهور ،اول :موجهب
جذابيت افزايش دسترسي دانش آموز به محتواي علمي شده دوم :ماهيت چندگانه ايهن روشهها موجهب
تعام شناختي و فيزيکي دانش آموزان به سمت سطوح عمي يادگيري ميشود .سوم :اين روشها دانش
آموزان را تشوي ميکند تا درک خود را از مفاهيم و رويههاي علمي را ارتقاء داده و سپس موجب ارتقاء
مهارتهاي بياني و ن ارشي آنها شده و در نهايت ماهيت مشارکتي روشههاي پژوهشهي ،موجهب ارتقهاء
تجارب يادگيري غني و پرورش آنها ميگردد(.اسکات و فري سن )2693 ،يافتههاي علوم يادگيري نيهز
از جمله مغز و اعصاب و علوم شناختي نيز ديدگاه پژوهش محوري براي آموزش قرن  29را تاييد کهرده
است(.جاردين  ،2699برانسفورد ،بهراون و کوکينهگ  ،2666 ،سهازمان همکهاري اقتصهادي و توسهعه ،
 ،2668ديويس ،سومارا و لوسي کاپلر  ،2668 ،فري سن و جاکوبسن  ،2695،سهاوير  ،2660 ،شهوارتز و
فيشر  2663 ،و پرکينز  ،)2661 ،اذعان ميکنند که برنامه درسي که يک ماي عرض و يک اينچ عم
دارد به يادگيرندگان اجازه نخواهد داد ارتباط بين چيزهايي را که در حال يادگيري هستند را متوجه شوند
و بايد تعداد کافي از مطالعات عمي وجود داشته باشد تا دانش آموزان تعريهف مفهاهيم را در حوزهههاي
خاص در يک رشته درک کنند .در اين راستا پروژه فيبونهاچي در اروپها سهال  2692اعهالم کهرده کهه
آموزش پژوهش محور در مدارن موجب تسهي درک وفهم خواهد شد.
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)Organization of Economic Cooperation and Development( OECD
Davis et al
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يافتههاي ايجادي ،سيف نراقي و نادري ( )9317نيز در پژوهشي با نام طراحي برنامه درسي پهژوهش
محور در علوم تجربي پايه ششم دوره ابتدايي نشان داد که مولفههاي مهو ردر برنامهه درسهي پهژوهش
محور دوره ابتدايي در بخش هدف عبارتنهد از :پهرورش تفکهر حه مسهئله ،توسهعه دانهش ،ن هرش و
مهارتهاي علمي ،تقويت تفکر انتقادي ،بران يختن حس کنجکاوي ،تقويت يادگيري مشارکتي ،پهرورش
تفکر خالق ،تقويت سعه صدر و تحم شکست ،تقويت توانايي استفاده از فناوري ،تقويت پذيرش ابههام
و احتمالي بودن دانش علمي در شاگردان ،پرورش مهارتها و روحيه پرسش ري ،افزايش روح علمهي و
عالقه به تحقي و شک گيري يادگيري مادام العمر و مستمر و در بخش محتوا مولفههاي مرتبط بودن
با تجارب زندگي واقعي دانش آموزان ،ايجاد فرصتهاي مناسب براي انواع فعاليتهاي يهادگيري ،تهوام
کردن علم و فناوري ،تناسب داشتن با تجارب گذشته يادگيرنده ،ارائه شواهد و دالي تجربي ،ايجاد فضا
براي فرريه پردازي ،مسئله محور بودن ،توجه توامان به گستره و عم مفاهيم و اصول علمي ،توجه به
نيازها و عالي شاگرد و ارائه در يک قالب روشي (ترکيب روش و محتوا) و در بخش روشهاي تدريس
ايجاد فرصت جهت يادگيري براي روش يادگيري ،تشوي يادگيري فعال ،تاکيد بهر يهادگيري از طريه
ح مسئله و انجام پژوهش ،تشوي انجام کار گروهي ،توجه به نقش معلم به عنهوان تسههي کننهده و
راهنما ،استفاده از روشهاي متنوع تدريس ،توسعه مهارتهاي فرايندي ،توجه به ايجاد فهم و برقهراري
ارتباط بين مطالب علمي و توجه به نقش حوان و در بخش روشهاي ارزشهيابي تاکيهد بهر اسهتفاده از
کارنما (پوشه فعاليت) ،تاکيد بر استفاده از خهود ارزيهابي فراگيهران ،ارزشهيابي همهه جانبهه از دانشهها،
مهارتها و ن رشهاي شاگردان ،توجه به ارزشيابي مستمر و تکويني ،ارزشيابي از فعاليتهاي گروههي،
فراهم کردن امکان بازخورد مناسب و به موقع ،تاکيد بر ارزشيابي کيفي (توصيفي ) ،توجه بهه مشهارکتي
بودن (مشارکت معلم به عنوان يکي از اعضاي تيم ) و توجه به اشکال مختلف ارزشيابي بود.
جعفري ( )9313در بررسي تا ير آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحيه پژوهش ري کودکان پهيش
دبستاني دريافت که آموزش فلسفه به کودکان برپرورش بعد شناخت و بعد عاطفي کودکهان تها ير دارد.
جعفري اني و همکاران( )9313در بررسي تا ير روش تدريس کاوش ري علمي بر رشد دانش فراشناختي
دانش آموزان کالن چهارم ابتدايي اذعان کرده که تدريس به شيوه کاوش ري علمي بر رشد فراشناخت
دانش آموزان در هر سه مولفه دانش شخص ،دانش تکليف ودانش راهبرد تا ير داشته است.
صمدي و مهمان دوست قصري ( )9316در مطالعهاي مولفههاي رويکرد پژوهش محور را ح مساله،
تفکر انتقادي ،کنجکاوي ،تشريک مساعي و همکاري و يادگيري مشارکتي در فرايند پژوهش ،تاکيد بهر
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موقتي بودن و عدم قطعيت در بيان يافتههاي پژوهشي و دانش ،سعه صهدر و تحمه شکسهت ،ارتبهاط
محتواي آموزشي با تجربه دانش آموز ،خالقيت و آفرينندگي ،مهارتهاي شناختي سطوح بهاال و ارتبهاط
عمودي و افقي بين محتواي درون بيان کرده اند.
سنتورک و کمالير ()2690در پژوهشي با نام مدل يادگيري جديد در تربيت بدني(مدل  )5Eدريافتند که
اين مدل ميتواند براي تدريس مفاهيم تربيت بدني و ورزش به عنوان علم کهاربردي آمهوزش اسهتفاده
شود .پاي لوو و همکاران ( )2691در بررسي تا ير پيهاده سهازي آمهوزش پهژوهش محهور ،بعهد ان يهزه
يادگيري علوم و بعد عالقه به يادگيري علوم دريافتند که ان يزه و عالقه به يادگيري بهه علهوم پهس از
شرکت در برنامه آموزش پژوهش محور افزايش داشهت .نوان چهارلم ()2691معتقهد اسهت کهه فضهاي
يادگيري واستراتژيهاي تدريس موجب رشد دانش آموزان براي تعام با علم خواهد شد .مطالعه تجربهي
نيز نشان داد که کالن پژوهش محور ميتواند به دانش آموزان براي آموزش علهوم کمهک کنهد .سهو
چنگ کنگ و يانجي سونگ ()2691در مطالعه تا ير طراحي آموزشي اصول محور بر يادگيري پهژوهش
محور در محيط يادگيري يکپارچه در هنگ کنگ ،تا ير مثبت طراحي آموزشهي بهر دسهتاوردهاي حهوزه
دانش و مهارتهاي پژوهشي دانش آموزان را ا بات کردنهد .علهي عبهدي ()2691دربررسهي تها ير روش
يادگيري پژوهش محور بر موفقيت علمي دانش آموزان در کالن علوم دريافت دانهش آمهوزاني کهه از
طري يادگيري پژوهش محور آموزش ديده بودند نسبت به گروه دي ر که بهه صهورت سهنتي آمهوزش
ديده بودند نمرات باالتري کسب ميکننهد .اسهکات و فهري سهن ( )2693در مطالعههاي تحهت عنهوان
يادگيري پژوهش محوربيان کردند که که رويکردهاي پژوهش محهور تها ير مثبتهي بهر توانهايي دانهش
آموزان جهت درک رويهها و مفاهيم اصلي دارند .اسپنسر و واکر ( )2692در پژوهشي با نام ايجاد عالقه
به علوم از طري يادگيري پژوهش محور در دانش آموزان ابتدايي بهر دو اسهتراتژي آموزشهي پهژوهش
محور (مدل  5Eو مدل دريافت مفهوم) متمرکز شدند و دريافتند که اين استراتژيها اجهازه ميدههد کهه
دانش آموزان تعريف و ادراک خودشان را خله کننهد .بهاليم ( )2661در بررسهي تها ير روش يهادگيري
اکتشافي بر مفهوم دانش آموزان از مهارتهاي يادگيري پژوهش دريافت که تفاوت قاب توجهي در گروه
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تجربي نسبت به گروه کنترل از نظرمتوسط پيشرفت تحصيلي ،نمرات حفظ و نمرات فههم و مهارتههاي
يادگيري پژوهش در هر دوسطح شناختي و عاطفي وجود دارد
بر اسان موارد مطرح شده مبني بر اهميت پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان و فقدان مهدلي در
اين زمينه ،نياز نظام آموزشي کشور به يک مدل در اين زمينه احسان ميشود و ايهن تحقيه درصهدد
شناسايي مولفههاي اصلي شخصيت پژوهشهي دانهش آمهوزان ابتهدايي و ارائهه مهدلي جههت پهرورش
شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي ميباشد .با ارائه اين مدل ،نظام آموزشي صهاحب نقشهه راههي
براي پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان خواهد شد ؛ به جاي آنکه ما شاهد پرورش دانش آموزاني
با شخصيت گلخانه اي باشيم .دانش آموزاني که به عنوان يادگيرندگان مادام العمر ،مهارتهاي مورد نيهاز
براي زندگيشان را توسعه دهند ،درک خهود را بهراي مقابلهه بها تغييهرات و چالشههاي زنهدگي ارتقهاء ،و
درنهايت به راه ح هايي براي ح مشکالت زندگي حال و آينده شان دست يابند .از نتايج اين پژوهش
نه تنها آموزش ابتدايي و متوسطه نظام آموزشي کشور ،بلکه مؤسسات موازي آموزشي نيهز مهيتوانهد از
اين مدل استفاده کنند.
سواالت اين تحقيق عبارتند از:
" .9ابعاد مدل پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدامند؟"
 " .2مؤلفههاي تا يرگذار بر پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدامند؟"
 " .3تا يرگذاري هريک از ابعاد در پرورش شخصيت پژوهشي دانشآموزان ابتدايي به چه ميزان است؟"
" .1اولويت هريک از ابعاد شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدامند؟"
 " .5مدل مناسب براي پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدام است ؟"

روش شناسي پژوهش
تحقي حارر بر اسان هدف؛ جزء تحقيقات کاربردي است و براي گردآوري اطالعات از دو شيوه کمي
و کيفي استفاده شده است .جامعه آماري دربخش کيفي کليه اساتيد دانشه اهي داراي مرتبهه اسهتاديار،
دانشيار و استاد ،که داراي سابقه مديريتي بودند ،که به شيوه نمونه گيهري هدفمنهد از اسهاتيدي کهه بها
موروع تحقي آشنايي داشته و همچنين تماي به همکاري نشان دادند ،تعداد  26نفر انتخاب شهدند .و
بعد از استخراخ مولفهها از ادبيات موجود و تهيه پرسشنامه اوليه ،تکنيک دلفي در دو دور برگزار شهد؛ در
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نتيجه محاسبه رريب همبست ي تعدادي از گويهها به دلي همبست ي پايين حذف شهدند و در نهايهت
تعداد  07گويه باقي ماند .پرسشنامه (پرسشنامه محق ساخته) حاص از اتفاق نظر خبرگهان شخصهيت
پژوهشي را در هفت بعد فرهنگ مسئله محوري ،وقار علمهي ،کاوشه ري ،ارتباطهات ،سهواد فهن آوري،
ارزشيابي ،اشتراک گذاري مد نظر داشت .اين پرسشهنامه در ميهان مهديران،معاونين و معلمهان مهدارن
ابتدايي استان بوشهر توزيع و جمع آوري گرديد .جامعه مورد نظر کليه معلمان ،مديران و معلمان ابتدايي
استان بوشهر در سال  17-18بودند .حجم نمونه  357نفر مشخص گرديهد کهه از شهيوه نمونهه گيهري
تصادفي – طبقه اي استفاده گرديد .رريب آلفاي کرونباخ پايايي مولفههها بهراي بعهد فرهنهگ مسهئله
محوري  ،6/17وقار علمي  ،6/15کاوش ري  ،6/13ارزشهيابي  ،6/19ارتباطهات  ،6/13سهواد فهن آوري
 6/10و اشتراک گذاري  6/11و براي ک پرسشنامه  6/81به دست آمد .که همه ررايب قابه قبهول و
معنادار است .براي بررسي روايي پرسشنامه به صورت روايي صوري مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت.
روايي ابزار تحقي (پرسشنامه محق ساخته شخصيت پژوهشي ) به صورت روايي صهوري (محتهوايي)
مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت.همچنين براي تعيين روايي سازه پرسشنامه پژوهش از تحلي عاملي
اکتشافي و تاييدي با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري به واسهطه نهرم افهزار آمهاري LISREL

بهره گيري شد .پايايي پرسشنامه پژوهش با استفاده از رريب آلفاي کرونباخ و نرم افزار  Spssصهورت
گرفته است که مقدار آن براي پرسشنامه مورد مطالعه برابر با  6/811حاص گرديد.
يافته ها:
بر طب نتايج کيفي و نتايج تحلي اکتشافي  7بُعهد بهه عنهوان ابعهاد پهرورش شخصهيت پژوهشهي
شناسايي و استخرا شده که براي تعيين ساختار عاملي و تاييد روايي هريک اين ابعاد از تحلي عهاملي
تاييدي استفاده شد.در ادامه نتايج بررسي سواالت تحقي ارائه شده است.
"-9ابعاد مدل پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدامند؟"
بر اسان نتايج حاصله از معادالت ساختاري و برازش مدل ،مشخص شد که مدل پهرورش شخصهيت
پژوهشي داراي هفت بعد اصلي مهيباشهد .بهراي رهرايب هم هي ابعهاد پهرورش شخصهيت پژوهشهي
 =P_Value 6/666<6/65لذا هم هي ايهن رهرايب در سهطح اطمينهان  15درصهد معنهي دار اسهت.
شناسايي ابعاد با اجراي راه ح  7مولفهاي صورت پذيرفت.

Face Validity
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با اجراي تحلي موازي مشخص شد که از دادههاي تحقي حارهر  7بعهد ميتهوان اسهتخرا کهرد.
بنابراين تحلي عاملي اکتشافي مجددا با در نظر گرفتن  7عام به عنوان مولفهههاي اسهتخراجي اجهرا
ميشود .مقدار آزمون کيسر ماير ( )KMOبراي اين تحلي برابر با  6/887بود .در تحلي عاملي مولفهه
 KMOبايد دستکم  6/7و ترجيحاً باالتر از آن باشد .همچنهين مقهدار آزمهون کرويهت بارتلهت برابهر
 21158/626با درجه آزادي  2299و سطح معناداري  6/666به دست آمد که از لحاظ آماري معنادار بود
( .)p>6/65شرح آنها در جدول  9ارائه شده است.
جدول " 9ابعاد و مولفههاي استخرا شده از پرسشنامه پرورش شخصيت پژوهشي و بار عاملي آنها پس از چرخش واريماکس"

ابعاد

بار عاملي

مولفه ها

درصد
واريانس

بُعد ( 9فرهنگ مسئله محوري)
بُعد ( 2وقار علمي)

 )9مهارتهاي الزم براي سوال کردن و پاسخ به سوالها

6.155

 )1تمرکز بر هدف به جاي دريافت پاداش در سوال کردن

6.131

 )96درک سواالت در ابعاد و روشهاي مختلف

6.131

 )1آشنايي با ابعاد سوال پرسيدن( کاوش رانه ،هدايت گرايانه ،سخنورانه و)...

6.125

 )8تام در قضاوت کردن سواالت

6.126

 )5آشنايي با روشهاي مو ر سوال پرسيدن

6.817

 )3آشنايي با انواع سوال پرسيدن( باز – بسته و)...

6.878

 )99فراتر رفتن از مرز تفکر متعارف در طرح سواالت
 )2شناخت اهداف سوال پرسيدن( به دست آوردن اطالعات ،کمک به حفظ کنترل
يک گفت و ،شفاف سازي يک نکته)...
 )0توانايي قضاوت سواالت در ابعاد متفاوت
 )7توانايي استدالل قياسي و استقرايي در سوال پرسيدن
 )92فکر باز و تماي به شنيدن ايدهها و عقايد مختلف

6.801
6.811
6.865
6.738
6.119

 )93تالش در جهت بيشتر دانستن

6.880

 )95استفاده معنادار از دانش در فرايند پژوهش

6.877

 )98احترام به دانشمندان و متخصصان

6.833

 )21رعايت اصول اخالقي در پژوهش

6.890

 )23پايداري ومانون با فشارهاي ناشي از پژوهش

6.896

 )26عالقه به آزمايش و تجربه آموزي

6.863

93.611

92.011

)Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
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بُعد (3کاوش ري)
بُعد ( 1ارتباطات)
بُعد ( 5سواد فن آوري)
بُعد ( 0ارزشيابي)

 )91باورداشتن به اص تغيير يافتهها وقوانين علمي

6.711

 )91داشتن روحيه تحم ابهام در فرايند پژوهش

6.789

 )22مي به دقت در فرايند پژوهش

6.011

 )29استقالل درانجام فعاليتهاي پژوهشي

6.011

 )33نتيجه گيري بر اسان شواهد موجود

6.811

 )32توانايي تفسير و تحلي دادههاي جمع آوري شده

6.881

 )27توانايي پيش بيني وارائه فرريه

6.801

 )28جستجوو جمع آوري اطالعات

6.857

 )31کاربرد نتايج و ادراکات در بافت جديد ( استفاده از تجربه به دست آمده در موقعيت جديد)

6.856
6.810
6.816
6.723
6.091
6.060
6.126
6.815
6.809
6.821
6.701
6.702
6.727
6.798
6.766
6.103

 )50مهارت جستجوي الکترونيکي براي اطالعات معتبر

6.137

 )55آشنايي با مرورگرها و شيوههاي جستجو در اينترنت

6.131

 )58توانايي مدل سازي الکترونيکي

6.128

 )06توانايي سازماندهي و تلفي اطالعات از منابع متنوع

6.197

 )57مهارت خل توليدات پژوهش به صورت الکترونيکي

6.812

 )51شناخت محصوالت فن آوري و کاربرد آنها در زندگي و فرايند پژوهش

6.820

 )37ارزيابي و تفکر در محتواي پژوهش

6.199

 )30ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف مورد انتظار پژوهش

6.887

 )35ارزيابي منتقدانه اطالعات براي ايجاد ادراک جديد

6.821

 )38ارزيابي و تفکر در فرايند پژوهش

6.821

 )21شناسايي اطالعات غلط جمع آوري شده
 )20شناسايي ايدههاي موجود و ارزيابي مجدد حوادث
 )25مشاهده سنجيده و پرسش ري هدفمند
 )36توانايي طراحي آزمايش و تحقي
 )39مهارت استفاده از وساي و ابزار مناسب جهت گردآوري اطالعات
 )10رفتار همراه احترام با ساير همساالن و گروههاي مختلف
 )11کنش با محيط اجتماعي( درک و پاسخ دهي مناسب به موقعيت و)....
 )52تعام با بزرگساالن متخصص و با تجربه
 )15داشتن مهارتهاي اجتماعي
 )17مهارت مشارکت و همکاري با دي ران
 )11ارتباط با ال وهاي سرآمد علمي ،اخالقي ،مذهبي
 )56ارتباط با ارزشها ون رشهاي متضادها
 )18توانايي هدايت پژوهشها به سمت مسائ زندگي واقعي
 )59احترام به بزرگساالن متخصص و با تجربه
 )51شناخت و پي يري پيشرفتهاي لحظه به لحظه در حوزه مورد مطالعه

1.817

1.120

1.933

8.361
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 )16پرهيز از ارزيابي يک سويه و سو ن ري انتخابي

6.752

 )31ارزيابي ارزشي موروعات مطالعه شده (چيزهاي خوانده شده ،شنيده شده ،ديده شده)

6.712

 )13داشتن معيارهاي شفاف دردي ر ارزيابي

6.081

 )12داشتن معيارهاي شفاف در خود ارزيابي

6.005

 )09مذاکره و گفت و در بحثهاي گروهي کوچک و بزرگ

6.80118

بُعد ( 7اشتراک گذاري)

 )02تصميم گيري مناسب جهت اشتراک گذاري مکاني ،زماني

6.801

 )00استفاده از رسانههاي شنيداري جهت اشتراک گذاري

6.803

 )07ارائه و دفاع از ادراکات به دست آمده ( کنفرانس -نمايش اهها – نوشتن مقاله

6.858

8.601

و)...
 )03سازماندهي اطالعات و يافتهها جهت اشترک گذاري

6.857

 )05استفاده از رسانههاي ديداري جهت اشتراک گذاري

6.830

 )01انتخاب ابزار مناسب جهت اشتراک گذاري

6.890

همانطور که در جدول شهماره  9نشهان داده شهده اسهت 7 ،بُعهد شناسهايي شهده شخصهيت پژوهشهي
دانشآموزان عبارتند از :
بُعد اول "فرهنگ مسئله محوري" بُعد دوم "وقار علمي" بُعد سوم "کاوش ري" بُعد چهارم "ارتباطات"
بُعد پنجم "سواد فن آوري" بُعد ششم "ارزشيابي" بُعد هفتم "اشتراک گذاري"
" -2مؤلفههاي تا يرگذار بر پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدامند؟"
پس از تاييد ابعاد اصلي تشکي دهنده مدل پرورش شخصيت پژوهشي با استفاده از نتهايج حاصهله از
معادالت ساختاري؛ در دومين سوال تحقي به بررسي مؤلفههاي تشکي دهنده هريهک از ابعهاد هفهت
گانه مدل پرورش شخصيت پژوهشي پرداخته شد.
براي ررايب هم ي مؤلفهها  P_Value =6/666<6/65لذا هم ي اين ررايب در سطح اطمينهان 15
درصد معني دار است .بر اين اسهههههان ميتوان گفت مؤلفههاي در نظر گرفته شده براي هر هفت بعد
اصلي پرورش شخصيت پژوهشي از نقش معني داري برخوردارند
" -3تا يرگذاري هريک از ابعاد در پرورش شخصيت پژوهشي دانشآموزان ابتدايي به چه ميزان است؟"
نتايج حاصله از ميزان تا يرگذاري هريک از ابعاد تشکي دهنده مهدل پهرورش شخصهيت پژوهشهي،
مربع همبست ي چندگانه ارائه شده .مربع همبست ي چندگانه ،برآورد درصدي از واريانس هريک از ابعهاد
است که توسط پرورش شخصيت پژوهشي است تبيين ميشود.به طور مثال حدود  11درصد از واريانس
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کاوش ري در مدل تحقي و  22درصد از واريانس سواد فن آوري ،توسط پهرورش شخصهيت پژوهشهي
تبيين ميشود.

متغيرهاي پنهان

پرورش شخصيت
پژوهشي

جدول  "2سهم هريک از ابعاد در پرورش شخصيت پژوهشي"
خطا
بار عاملي
متغيرهاي آشکار
آماره t
8/16 6/621 6/18
وقار علمي
92/28 6/625 6/00
کاوش ري
1/71 6/629 6/55
ارزشيابي
99/71 6/631 6/01
فرهنگ مسئله محوري
99/17 6/627 6/03
ارتباطات
8/98 6/633 6/17
سواد فن آوري
8/38 6/630 6/18
اشتراک گذاري

R²
6/23
6/11
6/36
6/19
6/31
6/22
6/23

sig
>6/65
>6/65
>6/65
>6/65
>6/65
>6/65
>6/65

نتيجه

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

" -1اولويت هريک از ابعاد شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدامند؟"
در مدل پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي ( همان ونه که در جدول 2نشان داده شهد ) از
ميان ابعاد باالترين رريب استاندارد (بار عاملي) متعل بهه بُعهد "کاوشه ري " ( )6/00اسهت ،بنهابراين
بيشترين نقش را در پرورش شخصيت پژوهشي دارا ميباشد.دومين بُعهد " فرهنهگ مسهئله محهوري "
( )6/01است .سهومين بُعهد " ارتباطهات " ( )6/03اسهت .چههارمين بُعهد " ارزشهيابي " ( )6/55اسهت.
پنجمين بُعد " وقار علمي " ( )6/18است .ششمين بُعد " اشتراک گهذاري " ( )6/18اسهت .هفتمهين و
آخرين اولويت نيز متعل به بُعد " سواد فن آوري " ( )6/17است ،بنابراين کمترين نقهش را در پهرورش
شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي دارا ميباشد.
-5سوال اصلي" :مدل مناسب براي پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي کدام است ؟"
الف) مدل کلي در حالت برآورد استاندارد :شک زير ( )9مدل تحليه عهاملي تأييهدي بهراي شخصهيت
پژوهشي را در حالت تخمين ررايب استاندارد نشان ميدهد .مدل در حالهت بهرآورد اسهتاندارد بارههاي
عاملي هر يک از عوام مو ر بر شخصيت پژوهشي را نشان ميدهد .همانطور کهه در شهک مشهخص
است بار عاملي همه عوام در حد قاب قبولي قرار دارد .مدل در حالت تخمين اسهتاندارد نشهان دهنهده
ميزان همبست ي متغيرها است.
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شک " 9مدل تحلي عاملي تأييدي براي پرورش شخصيت پژوهشي در حالت برآورد استاندارد "

ب) مدل در حالت معنيداري :شک (  )2مدل تحلي عاملي تاييدي براي پرورش شخصيت پژوهشي را
در حالت ررايب معناداري ( )t-valueنشان ميدهد .اين مدل در واقع تمامي معادالت اندازهگيري
(بارهاي عاملي) را با استفاده از آماره  ،tآزمون ميکند .بر طب اين مدل ،درصورتي که مقدار قدرمطل
آماره  tمسير از  9/10بزرگتر باشد ،رريب مسير و بارهاي عاملي در سطح اطمينان  %15معنادار
ميباشد.
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شک " 2مدل تحلي عاملي تاييدي براي پرورش شخصيت پژوهشي در حالت معنيداري"

مدل نهايي(شک  )3و تاييد شده پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي،داراي هفت بعد اصلي
فرهنگ مسئله محوري،وقارعلمي ،کاوش ري ،ارتباطات ،ارزشيابي ،سواد فن آوري و اشتراک گذاري
است که هر کدام از اين ابعاد داراي مؤلفهها و شاخص هايي ميباشند هچنين برازش مدل مذکور
بررسي و مشخص شد که تناسب مدل براي برازش به دادهها مورد تاييد ميباشد و هم چنين کليه ي
ررايب معنادار هستند.

56

پژوهشنامه تربيتي /دانش اه آزاد اسالمي واحد بجنورد /شماره 06

شک  :3مدل نهايي به دست آمده به انضمام ررايب مسير در شک  3نشان داده است.
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جدول زير شاخصهاي برازش مدل تحلي عاملي تاييدي براي پهرورش شخصيت پژوهشي را نشان
ميدهد.
جدول :3شاخصهاي برازش مربوط به ک مدل پرورش شخصيت پژوهشي
برآوردها

حد مجاز

نام مولفه

=31/25
P=6/666 df=91

P>6/65

مجذور کاي بر درجهي آزادي

2/86

کمتر از 5

ريشه ميان ين مربعات خطاي برآوردRMSEA

6/679

کمتر از 6/68

نيکويي برازش GFI

6/17

باالتر از 6/1

نيکويي برازش اصالح شده AGFI

6/11

باالتر از 6/1

برازندگي نرم شده NFI

6/15

باالتر از 6/1

برازندگي نرم نشده NNFI

6/15

باالتر از 6/1

ريشه ميان ين مربعات باقيمانده استاندارد SRMR

6/612

کوچکتر از 6/65

برازندگي تطبيقي CFI

6/10

باالتر از 6/1

مجذور کاي

از آزمون

اغلب به عنوان مولفه نيکويي برازش نام برده ميشهود .ايهن شهاخص بهه سهادگي نشهان

ميدهد که آيا مدل ساختار روابط ميان متغيرهاي مشاهده شده را توصيف ميکند يا خير .بها توجهه بهه
جدول فوق ،مقدار مجذور کاي با درجه آزادي  91براي اين مدل  31/25و سطح معني داري آن 6/666
برآورد شده که در سطح  6/65معني دار است .بنابراين فرض صفر رد ميشود و نتيجه ميگيريم آزمهون
مجذور کاي برازش دقي مدل را با دادههاي مشاهده شده رد ميکند.
همچنين شاخص ريشه خطاي ميان ين مجذورات تقريب  RMSEAبراي مدلهاي خوب  6/65اسهت.
اين مولفه در مدل ارائه شده برابر  6/679است که نشان ميدهد مدل از برازش قابه قبهول برخهوردار
است SRMR .براي اين مدل  6/612برآورد شده که مقهادير کهوچکتر از  6/65نشهان از تبيهين نسهبتاً
مناسب کوواريانسها دارد .ساير شاخصها نيز ميبايستي از  6/1بيشتر باشند که در مهدل پهژوهش ايهن
شرط برآورده شده است .رويهم رفته ميتوان گفت در مجموع مدل ارائهه شهده مهدل مناسهبي اسهت و
دادههاي تجربي اصطالحا به خوبي با آن منطب ميباشند.
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بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش حارر شناسايي ابعاد و مولفههاي شخصيت پژوهشي دانهش آمهوزان ابتهدايي و ارائهه
مدلي براي پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي بود .نتايج تحلي عاملي اکتشافي و تاييدي
با استفاده از روش تحلي ابعاد و مولفهها نشان ميدهد که شخصيت پژوهشهي دانهش آمهوزان ابتهدايي
داراي هفت بعد است .بر اين اسان هفت بعد " فرهنگ مسئله محوري "با بار عهاملي " ،93/611وقهار
علمي" با بار عاملي " ،92/011کاوش ري" با بار عهاملي " ،1/817ارتباطهات" بها بهار عهاملي ،1/120
"سواد فن آوري" با بار عاملي "،1/933ارزشيابي" با بار عاملي " ،8/361اشتراک گذاري" با بار عهاملي
 8/601استخرا شد.
توجه به پرورش شخصيت پژوهشي دانهش آمهوزان ،بهه عنهوان مهمتهرين عامه در تقويهت حهس
کنجکاوي و اشتياق آنان در يادگيري ،داراي ارزش ويژه و قاب توجه ميباشد .مههم تهرين نتهايج ايهن
پژوهش را که پس از انجام مراح بررسي مستندات که شام مرور دقي ادبيات موجود در اين حوزه در
بخشهاي داخلي و خارجي و همچنين انجام مطالعات ميداني با استفاده از پرسشنامه اي با هفت بعهد و
 07مولفه ،در قالب زير ميتوان طبقه بندي نمود:
 -9ابعاد و مولفهها مبناي نظرات و ديدگاههاي اعضاي دلفي وبا اسهتفاده رهريب همبسهت ي پيرسهون
جهت اطمينان بيشتر در اتفاق نظر شاخصهاي طراحي شده؛ که در نتيجه؛ تعهداد  07مؤلفهه در قالهب7
بعد استخرا گرديد،که هر بعد با مؤلفههاي خود در سطح  6.15ارتباط معنادار داشت.
-2هفت بعد شام  -9فرهنگ مسئله محوري-2وقار علمي -3کاوشه ري -1ارتباطهات -5سهواد فهن
آوري-0ارزشيابي -7اشتراک گذاري به عنوان ابعاد پرورش شخصيت پژوهشي دانهش آمهوزان ابتهدايي
بوشهر تعيين و شناسايي شدند کهه بهاالترين سههم در پهرورش شخصهيت پژوهشهي ،متعله بهه بعهد
کاوش ري و پايين ترين سهم متعل به بعد سواد فن آوري ميباشد
 -3نتايج تحلي عاملي براي مولفههاي ا رگذار در ابعاد ياد شده نشان داد ،در بين گويههاي بعد فرهنگ
مسئله محوري گويه" مهارتهاي الزم براي سوال کردن و پاسخ به سوالها "و در بعد وقار علمي گويهه
" فکر باز و تماي به شنيدن ايدهها و عقايد مختلف" و در بعد کاوش ري گويه "نتيجه گيري بر اسان
شواهد موجود" ودر بعد ارزشيابي گويه" ارزيابي و تفکر در محتواي پژوهش" و در بعد ارتباطهات گويهه
"رفتار همراه احترام با ساير همساالن و گروههاي مختلف" ودر بعد سواد فن آوري گويهه ” شهناخت و
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پي يري پيشرفتهاي لحظه به لحظه در حوزه مورد مطالعه" و در بعد اشتراک گهذاري گويهه "مهذاکره و
گفت و در بحثهاي گروهي کوچک و بزرگ" بيشترين بار عاملي را به خود اختصاص داده اند.
 -1در بين گويههاي بعد فرهنگ مسئله محوري " گويه "توانايي استدالل قياسي و استقرايي در سهوال
پرسيدن" و در بعد وقار علمي گويه" استقالل درانجهام فعاليتههاي پژوهشهي " و در بعهد کاوشه ري
گويه" مهارت استفاده از وساي و ابزار مناسب جهت گردآوري اطالعهات " ودر بعهد ارزشهيابي گويهه"
داشتن معيارهاي شفاف در خود ارزيابي " و در بعد ارتباطات گويه"« احترام به بزرگساالن متخصهص و
با تجربه " ودر بعد سواد فن آوري گويه ” شناخت محصوالت فهن آوري و کهاربرد آنهها در زنهدگي و
فرايند پژوهش و در بعد اشتراک گذاري گويه " انتخاب ابزار مناسب جهت اشتراک گذاري "کمترين بار
عاملي را به خود اختصاص داده اند.
 -5بر اسان نتايج پژوهش ؛ مشاهده شد از ميان ابعاد « پرورش شخصيت پژوهشي » ،باالترين رريب
استاندارد (بار عاملي) متعل به بُعد "کاوش ري " ( )6/00است که  11درصد واريانس پرورش شخصيت
پژوهشي را تبيين ميکند .بنابراين بيشترين نقش را در پرورش شخصيت پژوهشي دانش آموزان ابتدايي
دارا ميباشد .چنانچه بررسيها نشان ميدهد کاوش ري عنصرکليدي براي پرورش سهواد علمهي دانهش
آموزان است و در کشورهاي مختلف از جمله آمريکا،کانادا ،ان لستان و چين استانداردهايي در اين زمينه
در برنامههاي درسي وجود دارد .بنابراين با توجه به اهميت اين بعد نيازاست در نظام آموزشي و مهدارن
ما نيز برنامه ريزي در خصوص پرورش اين بعد صورت پذيرد.
 -0مدل تحلي عاملي تأييدي براي شخصهيت پژوهشهي در حالهت تخمهين رهرايب اسهتاندارد نشهان
ميدهد ،که بار عاملي همه عوام در حد قاب قبولي قرار دارد .کليه مقهادير آمهاره tمسهيرها بزرگتهر از
 9/10هستند ،بنابراين ارتباط معناداري بين هريک از عوام مو ر با شخصيت پژوهشي وجود دارد .مقدار
مجذور کاي نيز با درجه آزادي  91براي اين مدل  31/25و سطح معني داري آن  6/666برآورد شده که
در سطح  6/65معني دار است.
با توجه به نتايج پژوهش ميتوان اين گونه بيان کرد که براي پهرورش شخصهيت پژوهشهي درمهدارن
ابتدايي نيازمند توجه به شخصيت پژوهشي در  7بعد بيان شده هستيم .اين پژوهش قادر خواهد بهود بها
طراحي ماموريت جديد براي مدارن ابتدايي جهت پرورش شخصيت پژوهشي در تمام ابعاد با عنايت به
پر کردن فاصله بين ورعيت موجود و ورعيت مطلوب اقدام نمايد.
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اين موارد در نتايج تحقيقات اسپنسر و واکر( ،)2692مالندر و سوارد( ،)2698فري سن( ،)2695انتوسوال،
اسلپاکوا ،کيماکو ( ،)2696هندرسون

) ،صمدي ومهمان دوست قمصري( ،)9316ايجهادي ،سهيف

نراقي و نادري ( )9317پروژه فيبوناچي(  ،) 2692پژوهش آموزش و پرورش آلبرتها( ،)2661سهنتوراک و
کمالير ( )2690وين هارلن ( )2693همسو مهيباشهد و در تمهام مهوارد نقهش ايهن ابعهاد در پهرورش
شخصيت پژوهش ري دانش آموزان گزارش شده است.
در تبيين نتيجه ميتوان استدالل کرد که خروجي سيستمهاي آموزشي موف  ،دانش آموزان پژوهش ري
هستند که در ا ر آشنايي با روشهاي پژوهش و به وسيله جمع آوري و طبقهه بنهدي مناسهب اطالعهات،
توانايي توليد نظريههاي جديد را براي ح مشکالت و يا توسعه کمي و کيفهي مورهوعي خهاص را بهه
دست آورده اند .در ميان عناصر تا يرگذار وجودکالنهاي درن ساخت گرا کهه فرصهت کشهف فعهال،
کاوش ري و آزمايش را در اختيار دانش آموزان قرار ميدهند ،به همراه شيوه تدريس معلم و داشتن تفکر
پژوهشي معلم در کالن درن و همچنين وجود مديري که بتواند با ايجاد فرهنگ پژوهشي ،شهناخت و
فراشناخت که زيرساخت پژوهش ري است را به رسميت بشناسد و از آن پشتيباني کنهد ؛ مههم اسهت.و
همان ونه که قبال اشاره شد ،با توجه به اينکه يافتههاي علوم يادگيري از جمله مغهز و اعصهاب و علهوم
شناختي نيز ديدگاه پژوهش محوري براي آموزش قرن  29را تاييد کهرده اسهت و در ايهران نيهز يکهي
اهداف نظام آموزشي و يکي از محورهاي سند تحول آموزش و پرورش ايران تقويت پژوهش ري است ؛
تاکيد بر برنامه ريزي در خصوص پرورش شخصيت پژوهشهي دانهش آمهوزان بسهيار مههم اسهت .امها
متاسفانه در نظام آموزشي ما منشوري براي فراهم شدن زمينه الزم براي پرورش دانش آموزان در ايهن
خصوص وجود ندارد و به دلي آموزش محور بودن نظام تعلهيم و تربيهت ،بسهياري از دانهش آمهوزان از
مهارتهاي کافي بهراي اينکهه متفکرانهي عهالم ،انديشهمند ،خهالق ،کاوشه ر ،کهارآفرين و در نهايهت
شهرونداني اخالق مدار باشند ،برخوردار نيستند.
لذا براي اجراي اين مدل پيشنهادهاي زير ارائه ميگردد:
 -9تدوين دستور العم هاي اجرايي مدل براي مدارن ابتدايي کشور
 -2تهيه سازوکار معرفي مدل و مولفههاي آن به مديران ،معاونين و معلمين
1

Antusova, Slepakova, Kimakova
Henderson
3 Senturk &Camliyer
4 Harlen, wynne
2
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 -3طراحي دورهها و کارگاههاي آموزشي براي مديران ،معاونين و معلمان مهدارن ابتهدايي بهه منظهور
آشنايي با مختصات مدل
 -1آموزش و ترغيب معلمان براي استفاده از روشهاي ال وهاي تدريس و ارزشيابي پژوهش محور
 -5آموزش مديران براي استفاده از سبک مديريتي مشارکتي
 -0تقويت فرهنگ پژوهشي در مدارن ابتدايي و ساير مؤسسات آموزشي
 -7فرهنگ سازي در ميان دانش آموزان ،اوليا ،معلمان و ساير کارکنان مدرسه
 -8طراحي دورهها و کارگاههاي آموزش خانواده براي والدين دانش آموزان مدارن ابتهدايي بهه منظهور
آشنايي با مختصات مدل
 -1برگزاري نشست ها ،همايش ها ،جشنوارههاي آموزشي و تبادل تجربه ميان مدارن پژوهش محور و
مستند سازي و اطالع رساني به ساير مدارن کشور
 -96فرهنگ سازي در ميان مديران ارشد و آگاه نمهودن آنهان جههت حمايهت و پشهتيباني از مهدارن
پژوهش محور
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