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چکيده
هدف :هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی شاخصههای مؤثر بر استقالل پژوهشی دانشجو -معلمان در راستای توسعۀ
حرفهای آنان بود .روش :رویکرد تحقیق ،کیفی و از نوع تحلیل محتوای متعارف بود .جامعۀ آماری شامل کلیۀ
دانشجویان شاغل در دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی در سال تحصیلی  1399-400بود که  16نفر از آنان به
روش نمونهگیری هدفمند از نوع شاخص ،مورد مطالعه قرار گرفتند .در این راستا ،مصاحبههای نیمه سازمانیافتهای از
آنانئ صورت گرفت و نمونهگیری تا اشباع دادهها ادامه یافت .برای اعتبارسنجی یافتهها از روش توصیف غنی دادهها
و خودبازبینی محقق و برای تعیین پایایی دادهها از روش بررسی همزمان استفاده شد .یافتهها :مؤلفههای
کارکردآفرینی (عملگرایی ،مدیریتنگری ،سودمندگزینی) ،هویتپذیری علمی(همافزایی شناختی ،محقق-معلم،
خودکارامدی علمی ،خودشناسی علمی) ،تفکرپذیری(منطقگرایی ،نقدسازی ،خالقیتمحوری) ،رهبری
پژوهش(فرهنگ پژوهش ،منبعسازی ،شبکهسازی علمی) و نگرشپروری(راهبردسازی ،هنجارپذیری ،باورمندی)
مضامین اصلیاند که با  172مضمون اولیه ،شرایط را برای مستقل بودن فعالیتهای پژوهشی دانشجو -معلمان فراهم
میآورند .نتيجهگيری :دانشجو -معلمان با خلق ذهنیت مثبت نسبت به فعالیتهای پژوهشی ،به توسعۀ قابلیتهای علمی
خود بپردازند و جهتدهندۀ روند حاکم بر این اندیشهها باشند.
واژگان کليدی  :استقالل پژوهشی ،دانشجو -معلمان ،توسعۀ حرفهای.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 دريافت مقاله 00/03/10 :؛ تصويب نهايی. 00/07/23 :
 .1دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگيان شهيد مطهری خوی.
 .2دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگيان شهيد مطهری خوی.
 .3دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگيان شهيد مطهری خوی.
 .4دکتری مطالعات برنامة درسی و مدرس دانشگاه فرهنگيان(نويسنده مسئول) .نشانی :قره ضياالدين؛ خيابان معلم ،کوچه شفا /نمابر:
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الف) مقدمه
آماده کردن دانشجویان در راستای درک مطلوب از فعالیت پژوهشی ،یکی از چالشهای آموزش مدرن
است؛ زیرا یکی از رسالتهای جدید و اصلی دانشگاهها ،درک عمیق و پایدار این نگرش است که تحقیق و
نوآوری توسط دانشجویان ،محور فعالیتهای علمی سازمانهای آموزشی است و به عنوان یکی از معیارهای
دانشآموختگی بر آن تأکید میشود؛ زیرا دانشجویان محقق ،مشارکت فکری ارزندهای در تالشهای
تحقیقاتی دانشگاهها دارند و در بسیاری از موارد ،نتایج تحقیق و تخصص مؤسسات آموزشی را افزایش
میدهند .با این وجود ،عدم دانش پایۀ پژوهشی در رابطه با مهارتهای تحقیقاتی ،ممکن است باعث کارایی
پایین دانشجویان یا مشکالت جدّی تحصیلی شود.
مسئلۀ فرسایش در بین دانشجویان ،چالشی جدّی است .عوامل متعددی میتواند باعث شود تا
دانشجویان تحصیالت خود را استمرار نبخشند .برای مثال ،سرخوردگی دانشجویان از سیاستهای دانشگاهی،
ناامیدی از مشارکت علمی و عدم سازگاری با فضای بوروکراتیک حاکم بر دانشگاهها ،این روند را سرعت
میبخشد .الگوی نهایی آموزش این است که متناسب با فرایند تغییر ،امکان برنامهریزی فعالیتهای تحقیقاتی
مستقل را فراهم کند .میتوان گفت که توسعۀ صالحیت استقالل در تحقیق ،نتیجۀ نهایی آموزش است.
فرایند استقاللپذیری به عنوان یک شکلگیری ذهنی جدید ،ضمن تسلط بر فعالیتهای خاص طی فرایند
یادگیری ایجاد میشود .این پدیده شامل دانش ،مهارت ،ویژگیهای شخصیتی و شخصی است .بنابر این،
استقالل دانشجویان اشاره به اقتدار و آزادی در اجرای فعالیتهای علمی و تصمیمگیری در طول فرایند
آموزشی دارد و شامل جنبههای رشد حرفهای خودگردان و عدم وابستگی به مدیریت دیگران است و
میتواند به عنوان اشتیاق ،صالحیت ،عدم وابستگی و کنترل خود برای تصمیمگیری و اجرای آنها تعریف
شود .به عبارتی؛ تصمیمگیری دربارۀ طراحی راهبردهای کسب اطالعات ،پرورش ایدهها و مفاهیم آموزشی
جدید ،تالش برای سازماندهی و ایجاد فعالیتهای پژوهشی است.
استقالل تنها محدود به برنامهریزی برای فعالیتهای یادگیری نیست؛ بلکه به همان اندازه ،بهبود نقش و
قدرت دانشجویان را در زمینۀ تصمیمگیری که به تنظیم شرایط کاری و محیط مدرسه و مدیریت منابع
انسانی ،مالی و مادی منجر میشود ،شامل میشود .دانشجویان از طریق استقالل کاری در فعالیتهای
دانشگاهی ،اصول منتخب را دربارۀ کار و فعالیت که در آن اولویتهای فردی منجر به اعمال و تصمیمات
مطلوب میشود ،شناسایی میکنند و فرصتی برای تصمیمگیری در رابطه با تعیین موضوع و شکل دادن به
چارچوب کار ،مانند انتخاب ابزارهای آموزشی ،راهبردهایهای جمعآوری و کسب اطالعات و رویّههای
کیفیتسنجی به دست میآورند .استقالل ،بدون شک موقعیت انتخاب دانشجویان را توسعه میدهد؛ اما این
بدان معنی نیست که آنها آزادی کامل دارند ،بلکه باید به قوانین و دستورالعملهای معتبر مانند پیروی از
معیارهای درجهبندی شده احترام بگذارند .در واقع؛ این آزادی به طور مداوم در معرض موقعیتهای
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چالشبرانگیز شرایط و تقاضا از طرف دانشجویان برای آگاهی و هشیاری بیشتر دربارۀ کار و فعالیت است.
در نتیجه ،اجرای اهداف پژوهشگرانه نیاز به بهبود نقش و استقالل دانشجویان در تعریف فعالیتهای
دانشگاهی دارد؛ بدین صورت که ترکیبی از آموزش و تحقیق در سایۀ استقالل دانشجویان ،تعیینکنندۀ
توسعۀ علم در تمام زمینههای زندگی بشر بوده و با ایجاد جامعۀ نوآورانه ،به تولید و انتشار و استفاده از
دانش مشخص پرداخته و سازوکار کافی برای حمایت علمی از یافتههای پژوهشی را به وجود میآورد.
به طور کلی ،فرایند اقدامات مستقل دانشجویان نشان میدهد که چارچوب انعطافپذیری برای ایجاد
محیط مطالعه و در نتیجه افزایش انگیزه ،اعتماد به نفس و پیشرفت دانشجویان فراهم میشود؛ چارچوبی که
فرایند بررسی کیفیت پدیدههای آموزشی و تضمین نظارت مداوم از طریق قابلیتهای فردی مستقل برای
بهینهسازی یادگیری دانشجویان و ایجاد دانش منحصر به فرد برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور است.

ب) چارچوب مفهومي
 .1فعاليتهای پژوهشي
درک دانش مبنایی پژوهش مهم است؛ به صورتی که تبدیل دانش پژوهشی به مهارتهای پژوهشی به راحتی
تسهیل شود(وانیچواسین .)44 :2021 1،بدون آشناسازی دانشجویان با پژوهش در زندگی و فعالیتهای روزمره،
پرورش استعدادهای خالق آنان در تولید علم و مشارکت در توسعۀ کشور ناممکن میشود .دانشجویان به
عنوان نیروی فعال و محققان فردا میتوانند نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا کنند؛ زیرا آنان از ارکان
اصلی و اجرایی پژوهش در دانشگاهها میباشند(مهرعلیزاده و همکاران1390 ،؛ نقل از :دریازاده و کوهپایهزاده.)68 :1394 ،
پژوهش ،اصلیترین نیروی محرکۀ یک جامعه در مسیر ترقی است که از آن به عنوان یکی از شاخصهای
مهم رشد نام برده میشود و کشورها را بر اساس توانایی در تولید علم و کاربرد آن طبقهبندی
میکنند(قاسمیزاد .)46 :1398 ،ذاکری( )124 :1397بر این باور است که یکی از مهمترین زمینههایی که الزم است
در دانشگاه فرهنگیان مورد توجه جدّی واقع شود ،زمینۀ پژوهشی است؛ زیرا توسعۀ بعد پژوهشی در گام
اول و پرورش دانشجویان پژوهشمحور در گام بعدی ،از مالکهای تنوع زمینههای هویتی است .فعالیتهای
پژوهشی انجامشده در بطن فرایند یادگیری ،میتواند به معلمان آینده در توسعۀ تفکر انتقادی ،مهارت حل
مسئله و تعمیق دانش کمک کند .بنابر این ،یادگیری مبتنی بر پژوهش ،مدلی است که عالوه بر افزایش
دانش ،عملکرد دانشجویان را در حل مشکالت از طریق پژوهش افزایش

میدهد(هونایتی 2و همکاران2010 ،؛ نقل

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vanichvasin
2. Hunaiti
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از :یانتی و همکاران .)82 :2019 1،همچنین فعالیتهای پژوهشی در راستای نیازهای اساسی به منظور آمادهسازی
دانشجویان برای برقراری ارتباط ،همکاری ،خالقیت ،ابتکار و تفکر تحلیلی برای حل مؤثر مشکالت دنیای
واقعی در دوران رقابت جهانی است(توهری و همکاران .)2020 2،در حقیقت؛ فرصت دادن به دانشجو -معلمان
برای به اشتراک گذاشتن تحقیقات خود در جامعه یادگیری به رهبری آنان ،باعث میشود تا خارج از
فعالیتهای خود ،به تحقیقات آموزشی بپردازند و مشارکتکنندگان قدردانی بیشتری از قابلیت تحقیقات
آموزشیشان برای تأثیرگذاری در عمل داشته باشند(.برنان)44 :2019 3،

 .2استقالل پژوهشي
استقالل در پژوهش ،یکی از مسائل مهم راهبردی جوامع پیشرفته است که برخورد مناسب با آن ،مشکالت
حقوقی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایجاد میکند؛ لذا توسط رشتههای مربوطه
مطالعه شده و به طور فزایندهای موضوع گفتمانهای بازتابی جوامع علمی قرار گرفته است .متأسفانه مسائل
استقاللمحوری معموالً بدون توجه به اهمیت سایر دیدگاهها یا مشارکتهای احتمالی در زمینههای
سختگیرانه تنظیم

میشوند(گالسر 4و همکاران:2020،

 .)3در مفهوم کلی ،استقالل پژوهشی اشاره به میزان

کنشگری دارد که تأثیرگذاری عوامل بیرونی نمیتواند انتخابهای آن را تغییر دهد .در این شرایط،
کنشگران پژوهشی کامالً مستقلاند و میتوانند در برابر چنین تأثیراتی مقاومت کنند(همان .)5 :وظیفۀ ایجاد
تغییر در استقالل یک کنشگر پژوهشی به عنوان تأثیر اثربخش ،متضمّن دو چالش روششناسی جالب است.
اول اینکه ،مهم است که نه تنها استقالل رسمی یک پژوهشگر؛ یعنی استقاللی که توسط نهادهای رسمی
اعطا شده است ،بلکه استقالل واقعی وی در شرایط ویژه مشخص

شود(وایر5،

 .)2018دومین چالش

روششناسی با تالش برای تعیین اثرات کلی سازگاری فردی پژوهشگران با تأثیرگذاری بر تحقیقات به
وجود میآید .شکلگیری اهداف علمی توسط پژوهشگران میتواند به عنوان خودسازماننگری در
چارچوب جوامع علمی در راستای تجاریسازی یا سودمندی یافتههای علمی در سطح عمومی جامعه تأکید
شود(چارنیتسکی و همکاران .)2015 6،در واقع؛ یک معلم فکور باید به مهارتهایی مجهز شود که خودش بتواند
دانش ،مهارت و نگرشهای مورد نیاز حرفۀ معلمی را به دست آورد؛ از جملۀ این مهارتها ،مهارتهای
یادگیری مبتنی بر تفکر و پژوهش است(.کرمی و سراجی)8 :1399 ،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Yanti, Kuswanto, Mundilarto, Habibi & Rosa
2. Toheri, Winarso & Abdul Haqq
3. Brennan
4. Glaser
5. Weyer
6. Czarnitzki, Grimpe & Pellens
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 .3توسعۀ حرفهای
مالکهای توسعۀ حرفهای معلم امروز نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده است .در رویکردهای جدید ،حرفۀ
توسعهای معلم ،مبتنی بر عملی فکورانه است و دانشجو -معلمان باید از طریق عمل فکورانه و بر اساس
رویکردهای سازندهگرایانه ،به توسعه دست

یابند(کرمی ،سراجی و معروفی:1396 ،

 .)98تالش برای بهبود

شایستگیهای حرفهای و کمک به شناسایی نقاط قوّت شخصی و محدودیتهای نسبی دانشجو -معلمان،
تأمل واقعی ضروری است(انگولولو و کاناندجبو .)129 :2021 1،فرایند توسعۀ حرفهای به عنوان دورهای مطرح است
که در آن ،افراد به ارزیابی حرفهای خود پرداخته ،مسئولیتها را افزایش داده یا بازبینی کرده و دانش و
مهارتها را در تعامل با محیط به دست میآورند(فاتیح کاراکابی .)57 :2021 2،دانشجو -معلمان حین خدمت به
منظور توسعۀ حرفهای الزم است پژوهش معلممحور را نه تنها به شکل نظری ،بلکه در عمل هم به کار
گیرند؛ زیرا تمایل به پژوهش زمانی رخ میدهد که ارتباط بین تحقیق و عمل ،جزء جداییناپذیر تمرین و
هویت حرفهای از طریق مشارکت فعال در انجام پژوهش باشد(معروفی و کرمی .)53 :1394 ،برای ایجاد صالحیت
تحقیق در دانشجویان ،آموزش تکنیکها و روشهای اساسی به آنان کافی نیست؛ بلکه باید با اجرای تمرینات
تحقیقاتی ،از جمله نوع مطالعاتی که دانشجویان در فرایند تحصیل انجام میدهند ،آشنا

شوند(چن و یانگ3،

 .)2019تجربۀ علمی گسترده با ماهیت چند بعدی آن ،تأثیر مثبتی بر درک دانشجویان از آمادگیشان برای
فعالیتهای حرفهای دارد(گارسیا آراکیل و همکاران .)2018 4،علیمحمدی و همکاران( )1398معتقدند که یکی از ابعاد
توانمندسازی حرفهای معلمان در دانشگاه فرهنگیان ،توسعۀ دانش و مهارتهای حرفهای است که تقویت
مدیریت یادگیری و سواد پژوهشی ،نوآوری علمی و آشناسازی فراگیرندگان با مهارتهای مقابله با چالشهای
نوظهور ،از ضرورتهای پیدا و پنهان آن به شمار میآید .در واقع؛ در طول توسعۀ حرفهای ،ویژگیهای افراد
در قالب یک شخصیت برجسته درمیآید(تارابرینا 5و همکاران .)2020 ،بنابر این ،نکتۀ حائز اهمیت این است که
آموزشگران باید نوعی از تأمل در عمل را داشته باشند که نه تنها با خلق روشهای جدید استدالل ،بلکه به
وسیله ساخت و آزمایش مقولههای جدید ادراکات ،راهبردهای عمل و چارچوببندیهای جدید از
مسائل ،فراتر از قوانین ثابت بروند و بر موقعیتهای نامعیّن عمل و تأمل بر عمل ،تأکید

کنند(.قاسمی و همکاران،

)47 :1397

 .4پيشينۀ تجربي تحقيق

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Ngololo & Kanandjebo
2. Fatih Karacabey
3. Chen & Yang
4. Garcia-Aracil, Monteiro & Almeida
5. Tarabrina
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پژوهش پرینس )2021(1نشان میدهد که مشارکت گسترده در فعالیتهای پژوهشی توسط دانشجو -معلمان
باعث قرار گرفتن معلمان در محور پژوهش و مهم تلقی شدن تحقیقات آموزشی تولیدی در دانشگاه
میشود .پژوهش یامین و پورواتی )2020(2نشان میدهد که تفکر انتقادی در راستای ایجاد چارچوب برای
کاوش و حل مسئله در تولید نتایج علمی اهمیت دارد .به عبارتی؛ ظرفیت فراگیران برای انجام تحقیقات
علمی از طریق تفکر انتقادی تعریف میشود .مطالعۀ پروسکوف و

همکاران)2020(3

نشان میدهد که

برنامهریزی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی توسط دانشجویان از طریق مؤلفههای انگیزشی ،عملیاتی و شخصی،
به عنوان یک شکلگیری ذهنی جدید ،ضمن تسلط بر فعالیتهای خاص در فرایند یادگیری ،موجب افزایش
صالحیت تحقیق در دانشجویان دانشگاه میشود .پژوهش کاکوپا و زو )2019(4نشان میدهد که دانشجویان
دارای نگرش تحقیقاتی مثبت ،در انجام فعالیتهای پژوهشی ،خودکارامدی باالتری از خود نشان میدهند و
در برخورد با مسائل پژوهشی اضطراب کمتری دارند .همچنین ،خودکارامدی تعمیمیافتۀ دانشجویان با
نگرش کلی آنان نسبت به فعالیتهای تحقیقی ،ارتباط معناداری دارد .مطالعۀ خان و همکاران( )2018بر اساس
شش مؤلفۀ جهتگیری تحقیق ،تأثیر جوایز ،عالقۀ شخصی ،اهداف دانشگاه ،کاربرد تحقیق و اضطراب
تحقیق ،نشان میدهد مشوّقها ،نقش محوری در افزایش عالقه به فعالیتهای علمی دارند و اضطراب پژوهش،
فعالیتهای فکری دانشکده را مختل نمیکند ،اگرچه تعداد قابل توجهی از این پژوهشها را استرسآور
میدانند .یافتههای پژوهش روحالهی( )1394نشان میدهد که عوامل راهبردی ،فرهنگی و منابع انسانی ،از
مهمترین و اساسیترین عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دانشگاه مورد مطالعهاند.
پژوهش صفری و

همکاران()1392

نشان داد که مشارکت در فعالیتهای پژوهشی توسط دانشجویان با

متغیّرهای دیدگاه راجع به تحقیقات دانشجویی در کشور ،تبادل علمی دانشجویان ،دسترسی به تسهیالت
پژوهشی ،دیدگاه راجع به وضعیت مالی پژوهش و توانایی علمی استادان ،رابطۀ مثبت و معناداری دارند.
گراوند و

همکاران()1392

در مطالعۀ خود به بررسی خودکارامدی پژوهشی ،عوامل اجتماعی و محیط

آموزشی -پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی -پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی
مشهد پرداختهاند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین عوامل اجتماعی و خردهمؤلفههای آن ،مانند حمایت
اساتید و زیرساختهای دانشگاهی با عملکرد آموزشی -پژوهشی دانشجویان ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
دانشگاه فرهنگیان در پیشبرد برنامههای دانشگاهی خود ،از دانشجویان انتظار دارد وقت خود را فقط
صرف موضوعات آموزشی نکنند ،بلکه به دنبال فعالیتهای برآمده از موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی باشند.
هدف از یادگیری مبتنی بر تحقیق ،ایجاد تجزیه و تحلیل یادگیری فعال ،ترکیب و توسعۀ بینش ارزیابی و

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Perines
2. Yamin & Purwati
3. Prosekov, Morozova & Filatova
4. Kakupa & Xue
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بهبود توانایی دانشجویان و مربیان از نظر جذب و کاربرد دانش است .بنابر این ،منطقی نیست که دانشجویان
فقط دانش پیشساخته را یاد بگیرند .آنان باید به روشهای دانش علمی مسلّط شوند و دانش خود را با
استفاده از روشهای جدید به دست آورند .در نتیجه ،فعالیت پژوهشی یک فعالیت شناختی فعال ،عینی،
منطقی ،جهتدهنده و یکپارچه ،به معنی اقدامات آگاهانه و هدفمند دانشجویان است .انتظار از دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان این است که وارد یک مسیر نوآورانه در دوران تحصیل بشوند؛ ولی آنچه اهمیت دارد
این است که فراهم کردن این شرایط صرفاً از طریق برنامهریزی برای اجرای آنها امکانپذیر نیست ،بلکه
عالقهمندان به فعالیتهای پژوهشی باید تواناییها و استعدادهای خود را بشناسند .به عبارتی؛ چون دانشجویان
با این نوع از فعالیتهای علمی آشنایی کافی ندارند و تجربۀ کاری گستردهای کسب نکردهاند ،ابتدا باید در
جهت توانمندسازی رفتارهایی که میتوانند ذهنیت کارامد برای اقدامات علمیشان ایجاد کنند ،قدم
بردارند .به عبارت دیگر؛ استقبال کم دانشجویان از کارهای تحقیقاتی ،نشناختن جایگاه خود در فرایند
مطالعات علمی ،مبهم بودن روند کارهای مطالعاتی و عدم نگرش مطلوب به قابلیتهای خود در انجام
پژوهش ،شرایط را برای پیادهسازی کنشهای پژوهشگرانۀ دانشجویان سختتر کرده است .بنابر این،
استقالل افراد در امور پژوهشی ،هم برای اعتالی قابلیتهای علمی آنان و هم در راستای خالقیتهای فردی
آنهاست تا بتوانند با اتکا به خود ،دغدغههای شخصیشان را دنبال کنند .در دانشگاه فرهنگیان نیز با توجه به
اینکه دانشجویان در راستای آمادهسازی برای کسب حرفۀ معلمی ،از ابعاد مختلف به یادگیری مهارتهای
آموزشی مختلف میپردازند ،تحقق هر یک از این مهارتها به منظور غنیسازی حرفهای و شغلی آنان دنبال
میشود .در واقع؛ امروزه دغدغۀ اصلی در کارهای تحقیقاتی دانشجویان ،داشتن استقالل و وابسته بودن به
تواناییها و خالقیتهای فردی است که میتواند گرهگشای توسعۀ پژوهشهای دانشگاهی و انگیزه دادن به
آنان برای پیگیری مستمر این پژوهشها باشد .در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال
است که چه مؤلفهها یا شاخصههایی در اجرای مستقالنۀ فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مؤثرند؟ تا بتوانند
متناسب با چالشهای پژوهشی خود ،راهکارهای مناسبتری را برای حل مسائل آموزشی ارائه دهند.

ج) روش تحقيق
مطالعۀ حاضر به دنبال شناسایی و تشریح مضامین مربوط به استقالل پژوهشی دانشجو -معلمان در راستای
توسعۀ حرفهای بود؛ بنابر این ،از لحاظ هدف ،در حوزۀ پژوهشهای کاربردی و به لحاظ روش گردآوری
دادهها ،از نوع پژوهشهای کیفی با ماهیت اکتشافی است .تحقیقات کیفی سعی در بررسی و درک یک
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وضعیت ،واقعه و پدیده در محیط طبیعی دارند(ازر و آکسیوت .)16 :2021 1،رویکرد تحلیل کیفی دارای روشهای
متعددی برای پژوهش و بررسی پدیدههای آموزشی است که در این مطالعه از روش تحلیل محتوا از نوع
متعارف برای دستیابی مناسب به دادهها استفاده شده است.
جامعۀ پژوهش ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شهرستان خوی است که تجربۀ فعالیت در
حوزۀ پژوهش دانشگاهی را داشتهاند و  16نفر از آنها با روش نمونهگیری هدفمند از نوع نمونهگیری
شاخص انتخاب شدند .انتخاب نمونههای پژوهش تا زمانی که اطالعات کاملی به دست آمد و هیچ دادۀ
جدیدی از طریق مصاحبه اضافه نشد ،ادامه یافت و به عبارتی؛ دادهها به اشباع رسیدند .برای جمعآوری
دادهها از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته استفاده شد؛ زیرا به کمک آن ،ارزیابی عمیقتر ادراکات و نگرشهای
مشارکتکنندگان و نیز بررسی موضوعهای پیچیده و پیگیری پاسخهای آنان

امکانپذیراست(سرمد و همکاران،

 .)1396مصاحبهها ،در خصوص دیدگاهها و نظرات دانشجو -معلمان دربارۀ تأثیر خودمختاری و استقالل
فعالیتهای علمی در رشد دانش و توسعۀ مهارتهای حرفۀ معلمی از بعد پژوهشگرانه بود و سؤاالتی مانند
«اولویت و هدف شما در فعالیتهای پژوهشی چیست؟»« ،در فعالیتهای پژوهشی با چه مشکالتی روبهرو
شدهاید؟» و «به نظر شما چگونه میتوان در یک فعالیت پژوهشی موفق بود؟» پرسیده شد .روال مطرح شدن
سؤاالت از کل به جزء بود؛ بدین صورت که ابتدا سؤاالت کلی دربارۀ موضوع پژوهش مطرح و در ادامه،
سؤاالت جزییتر و دقیقتری متناسب با فرایند مصاحبه از دانشجو -معلمان پرسیده شد .مدت مصاحبهها بین
 40دقیقه تا  1/5ساعت بود و تعداد جلسات از شرکتکنندهای به شرکتکنندۀ دیگر ،بین یک تا دو جلسه
متغیّر بود .مصاحبهها با اطالع افراد روی نوار کاست ،ضبط و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه ،پس از چندین
بار گوش دادن ،متن آنها روی کاغذ پیاده شد .سپس متون ،تجزیه و تحلیل و جمالت و عبارتهای مربوط به
مؤلفههای استقالل پژوهشی انتخاب شدند .جدا کردن جمالت مربوط به هر مفهوم و تبدیل و تغییر شکل
جمالت بیانشدۀ هر فرد ،به طور جداگانه از مصاحبۀ افراد دیگر صورت گرفت و با در نظر گرفتن وجوه و
نکات مشترک ،در قالب مضمون یا زمینههای اصلی سازماندهی شد.
در مرحلۀ تجزیه و تحلیل دادهها ،از مجموع مصاحبهها 329 ،زمینۀ اولیه استخراج و در مراحل بعدی به
تدریج با حذف زمینههای مشابه و نزدیک به هم ،مؤلفهها کاهش یافت و در نهایت ،پنج مضمون اصلی16 ،
مضمون فرعی و  172مضمون اولیه به دست آمد .برای اطمینان از صحّت و سقم و اعتبارپذیری یافتههای به
دست آمده ،متن مصاحبهها به طور همزمان در طول اجرای جمعآوری دادهها ،مورد بررسی و توصیف
عمیقتر قرار گرفت تا مفاهیم و معنای واقعیتری به دست آید .همچنین ،مصاحبههای افراد توسط خود
پژوهشگر در چندین نوبت بررسی و تحلیل و مضمونآفرینی شد .به طور خالصه ،برای اطمینان و

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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اعتباربخشی به دقت و صحّت دادهها ،از روش غنیسازی دادهها و خودبازبینی محقق استفاده شد .برای
تعیین ثبات و پایایی دادههای به دست آمده نیز در فرایند کدگذاری و تحلیل دادهها سه نفر همزمان و به
طور موازی به فعالیت پرداختند و حاصل کار کدگذاری ،مقایسه و مناسبترین مفاهیم انتخاب شدند .در
فرایند تجزیه و تحلیل دادهها ،اطالعات به دست آمده از طریق مراحل تحلیل محتوای متعارف ،شامل )1
تحلیل اولیۀ اطالعات از طریق تداعی معنا و رمزگذاری )2 ،مقولهبندی اطالعات(واحد معنا) از طریق
شباهتها و تفاوتها و  )3جمعبندی مقولههای استقرایی و ایجاد مفهوم کلی(تم) ،انجام شد(.ایمان و نوشادی)1390 ،

د) یافتهها
سؤاال :شاخصههای استقالل پژوهشی دانشجو -معلمان دانشگاه فرهنگیان در فرایند توسعۀ حرفهای
کداماند؟
 .1کارکردآفریني
جدول :1مفاهيم کدگذاری شده در مضمون اول
مضمون

مضامين

اصلي

فرعي

مضامين اوليه
کارورزی ،مهارتپژوهی ،درگیری موقعیتی ،اثربخشی علمی ،تخصیصدهی منابع ،اشاعه کردن ،قابلیت

عملگرایی

آزمونسنجی ،اقدامنمایی ،تعامل نظر و عمل ،واقعیتبینی ،محیطشناسی علمی ،پیوند محیطی ،پژوهش
مبتنی بر کار ،پروژهمحوری

کارکردآفرینی

مدیریتنگری
سودمندگزینی

تعاملمندکردن موضوعات ،متأثر بودن بر یکدیگر ،کلنگری نسبت به مسائل ،یکپارچه دیدن مسائل ،دورنمایی کردن،
تعریف اهداف بلندمدت ،پیشبینی امور ،آمادگی ذهنی ،برخورد منطقی ،ادراک کنترل ،نظارت بر فعالیتها
هزینه -فایده ،پیامدمحوری ،اشتغالسازی ،پرورش حرفهای ،نیازسنجی ،غنیسازی تجارب ،بسط اندیشهها،
خودوابستگی ،اهمیت جامعه ،تحقق اهداف ،صرفهجویی در منابع ،تسهیل یادگیری ،توانمندسازی علمی

بررسی یافتههای این مضمون نشان میدهد که پژوهش باید درصدد توجیه افراد درگیر در آن برآید؛
یعنی انجام عمل پژوهشی بتواند کارکردی در قبال آن به دنبال داشته باشد تا افراد را متمایل به اجرای آن
کند .کارکردآفرینی ،فراهم کردن شرایط ناشی از اجرای فعالیتهای تحقیقی است؛ به صورتی که دانشجو-
معلمان با انجام آن به اثربخشی مناسبتری دست یابند .در تحلیل یافتههای به دست آمده میتوان گفت که
هر سه مؤلفۀ ذکر شده به تبعیت از بروندادهایی که انجام پژوهش میتواند داشته باشد ،انگیزۀ مضاعفی را
برای استقالل پژوهشی دانشجویان به ارمغان میآورند .در این شرایط ،دانشجو -معلمان به طور معنادار و
واقعی به کسب تجارب و مهارت عملی میپردازند و با محیطی که چالشهای موجود در آن ،محرّک انجام
فعالیت است ،درگیر میشوند .به عبارتی؛ موقعیت مدّ نظر ،شرایطی است که آموختهها جنبۀ کاربردی پیدا
میکنند و دیدگاهها و نظرات افراد در معرض آزمایش محیطی قرار میگیرد .آنچه میتواند خوشایند باشد
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محیط با تمام زمینهها و ویژگیهایش است که پژوهشگر خود را جزیی از آن تلقی میکند .از طرفی ،پیامد
تمایل به انجام تحقیق ،دسترسی به تعامالت مناسب با دیگران و کنش متقابل با آنان ،پیشبینی انتظارات
واقعی و به طور کلی یکپارچه دیدن و تأثیر عناصر بر یکدیگر است که به اجرای بهتر آن میانجامد.
همچنین ،نظارت و کنترل فرایند اجرای برنامهها متناسب با دیدگاهی است که نسبت به کلّیت مسائل و تأثیر
آنها بر یکدیگر دارند .کارکردآفرینی ،دانشجو -معلمان را در یک وضعیت آمادۀ ذهنی قرار میدهد تا
کیفیت انتظارات از رفتارهای خود را در برخورد با چالشهای محیطی مشخص کنند .در واقع؛ اداره کردن
شرایط حاکم بر موقعیت پژوهش ،مانند انتخاب موضوعات ،نحوۀ کاربرد آنها ،پیشبینی نتایج آنها ،نقش
یافتههای به دست آمده در رشد و پرورش شغلی و تأثیرشان بر ادامۀ کار ،به قابلیتهایی میانجامد که پیگیری
دانشجو -معلمان را به دنبال دارد .به عبارت دیگر؛ تشخیص نحوۀ رفتار و برخورد با مشکالت آموزشی و
تالش برای ارائۀ راهکار به منظور حل آنها ،یکپارچه دیدن تمام فعل و انفعاالت در یک مجموعه است و
تالش بر این است که این کنشها ،با نظارت و شناسایی عوامل مؤثر در آن ،در مسیر درستی هدایت شوند و
از طریق اولویت دادن به خواستههای دانشجویان ،میزان دسترسی به اهداف پژوهشی مشخص شود .به طور
کلی ،در این مضمون اینگونه استنباط میشود که انجام فعالیت در چارچوب پژوهش ،مستلزم وجود
انگیزههای فردی و اجتماعی است .در بحث فردی ،میزان مفید بودن فعالیتها و اثرات آن بر رفتار علمی
دانشجویان در آینده و رشد قابلیتهای علمی متناسب با آموختهها ،دانشجو -معلمان را در وضعیت ارزیابی
نیازهای مطلوب قرار میدهد و در انگیزۀ اجتماعی ،جایگاه جامعه و نتایج حاصل از پژوهش را برای کارامد
بودن در حل مسائل جامعه ،اهمیت تجهیز شدن به این نوع سواد علمی برای دانشجویان و نوع نگاه جامعه به
تأثیرگذاری آنها در نظام آموزشی ،مهم تلقی میشود.
 .2هویتپذیری علمي
جدول :2مفاهيم کدگذاری شده در مضمون دوم
مضمون

مضامين

اصلي

فرعي

مضامين اوليه

همافزایی

دانش تخصصی ،تدریجی بودن فعالیتهای پژوهشی ،مفهومسازی ،روششناسی ،تألیف مقاله ،نظریهشناسی،

شناختی

راهبرد انجام فعالیت پژوهشی ،تقویت بنیۀ علمی
صالحیت تحقیق ،دانش شخصی ،یافتههای عملی ،فردیتمحوری ،تشریح جایگاه ،کنشگری ،ارزشسازی

هویتپذیری
علمی

محقق -معلم

حرفهای ،تشریح وظایف معلمی ،تعریف اسناد باالدستی ،انتظارآفرینی ،تصور از یادگیری دانشگاهی،
تدریسپژوهی ،آموزشپژوهی ،روایتپژوهی

خودکارامدی

خود ارزیابی ،محیط یا جو علمی ،محیط یا جوّ حاکم بر دوستان ،ارائۀ راه حل مسائل ،انتقالپذیری

علمی

آموختهها ،امانتداری علمی ،بررسی دقیق ،تفسیر مطلوب دادهها ،سرنخسازی ،نفوذپذیری شناختی

خودشناسی

همدلی فراگیر فردی ،فرا شناختسازی ،شناسایی قابلیتها ،بازتابی بودن اقدامات ،توسعۀ فردی ،پایداری

علمی

اندیشهها ،جذب و انطباق شناختی -فردی ،آمادهسازی ذهنی ،یکپارچگی نظرات ،کنترل تمرکز
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بررسی یافتههای این مؤلفه نشان میدهد که انجام اقدامات تحقیق علمی نیازمند بازتعریف ماهیت
جدیدی برای دانشجو -معلمان است .در واقع؛ آنان باید این ماهیت و ویژگیهای مربوط به آن را برای خود
بپذیرند تا در بطن اجرای اقدامات پژوهشی قرار گیرند .علمی شدن شخصیت و در برگرفتن ابعاد آن،
فرایندی است که با توسعۀ شناختی ،نگرشی و مهارتی توسط دانشجو -معلمان صورت میگیرد .پذیرفتن و
نهادینهسازی خصوصیات علمی در وهلۀ اول ،مستلزم آگاهی و معرفت از طریق آشنایی با دیدگاههای
مختلف علمی در حوزۀ موضوع مطالعه است .به عبارتی؛ تکثرگرایی شناختی از موضوعات آموزشی منجر
به انباشت دانش و درک و فهم مناسب آن مطابق با آنچه واقعیت سوژه است ،میشود .خلق یا ایجاد یک
ساختار شناختی پایدار از مفاهیم مورد بحث ،دانشجو -معلمان را در موقعیت آگاهیبخش قرار میدهد و
باعث میشود آنان در چرخۀ مستمر کسب دانش قرار گیرند .همچنین ،این مؤلفه نشان میدهد دانشجو-
معلمان عالوه بر اجرای عملکردهای مورد انتظار ،با بازتعریف جدید از جایگاه دانشگاهی خود ،فعالیتهای
آموزشیشان را با اقدامات پژوهشگرانه معنادار میکنند .همچنین ،ذهنیت محققپژوه دربارۀ دانشجو-
معلمان ،همانطور که در اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان نیز آمده است ،آنان را به سمت کسب شایستگی در
انجام فعالیتهای پژوهشی ترغیب میکند.
آنچه میتواند محور تحقیقپژوهی دانشجو -معلمان قرار گیرد ،دانش فردی آنهاست که با تشریح انجام
فعالیتهای گوناگون تحقیق در چارچوب برنامۀ درسی دانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار میگیرد .به عبارت
دیگر؛ وضعیتی موجود در رابطه با فرایند آموزش دانشجویان در ساختار دانشگاه ،میزان انتظارات ایجاد شده
از برخورد آنان با مسائل آموزشی و رسالت آموزشیشان در توسعۀ دانش ،باعث شده است ماهیت فعالیت
آنان به رویکرد دوگانۀ محقق -معلم تبدیل شود .از طرف دیگر؛ پذیرش یک هویت اثرگذار علمی ،ارتباط
تنگاتنگی با خودکارامدی افراد دارد؛ بدین نحو که هر یک از ابعاد این خودکارامدی ،به صورت جزیی از
کل مجموعۀ کارامد ،در جهت کارایی فردی -علمی دانشجویان حرکت میکند.
قرار دادن آموختههای حاصل از فعالیتهای عملی در کالسها ،کارگاهها ،نشستها و ...در دانشگاهها و
میزان تعمیم آنها به موقعیت پژوهشی ،نشانگر پایبندی و تهعد علمی دانشجویان در فرایند تحقیقات علمی
است .آنان با بررسی موشکافانه و تبیین و تفسیر دادههای موجود ،به ارزیابی میزان درستی آنها میپردازند.
در واقع؛ ارزشگذاری میزان آموختههای پژوهشی دانشجویان بر زمینهای که خود در آن قرار دارند ،نوعی
تلقی از خودکارامدی علمی است که شناخت و آگاهی کافی را برای انجام فعالیتهای متنوع علمی به دنبال
دارد .همچنین ،شکلگیری هویت افراد در هر حوزۀ دانشی ،مستلزم آگاهی افراد از تواناییها و
توانمندیهای علمیشان است .در واقع؛ برنامهریزی و نظمدهی دانشجویان به فعالیتهای دانشگاهی خود ،از
طریق درک احساسات و انگیزههای علمی صورت میگیرد .عالوه بر این ،ثبات قدم دانشجویان در
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اندیشهها و تفکرات خود و تعریف محدودۀ فعالیتها با استفاده از اندیشهورزی و آیندهنگری فکری ،با
برنامهریزی و پیشبینی برای سازگاری با شرایط جدید اتفاق میافتد.
 .3تفکرپذیری
جدول  :3مفاهيم کدگذاری شده در مضمون سوم
مضمون

مضامين

اصلي

فرعي
منطقگرایی

تفکرپذیری

نقدسازی
خالقیتمحوری

مضامين اوليه
تجربۀ نظری ،ادراکات ذهنی ،استداللپروری ،گفتمانسازی ،پردازشگر دادهها ،تحلیلشناسی ،رابطه ایجاد
کردن ،علتیابی علمی ،کانالیزه کردن ،قانونمداری ،اصولشناسی ،ساختارپذیری دانشی
ارزیابی و سنجیدن ،عدم سوگیری ذهنی ،آگاهسازی از نتایج مثبت پژوهش ،تطبیق دیدگاههای علمی،
تعمّق علمی ،تغییرگرایی ،تحلیل کردن ،روشنسازی مسائل ،آسیبشناسی
ایدهپروری ،تلفیقسازی ،خود اکتشافی ،نوآوری ،بسترگزینی ،طراحی کردن ،تولید علمی ،شناسایی
ارتباطات علمی ،الگوسازی پژوهش ،انعطافپذیری شناختی ،متولی دیدگاه ،سازندهگرایی ،تبدیلسازی

بررسی یافتههای این مضمون نشان میدهد که حرکت در راستای فعالیتهای پژوهشی ،مستلزم دستیابی
به ایده و تفکراتی است که از ابعاد مختلف بتواند سوژۀ تحقیق را بررسی کند .به عبارتی؛ قابلیت دانشجو-
معلمان در محور قرار دادن موضوع پژوهش و بررسی و کنکاش آن متناسب با تواناییهای موجود ،ذهنیت
اثرگذاری در یافتههای علمی و تبیین آن با خصوصیات شخصی محقق را تسریع میبخشد .تفکرپذیری،
مفهومی است که دانشجو -معلمان برای انجام مطلوب تحقیق باید به آن مجهز شوند؛ بدین معنا که ابزارهای
درک و فهم عمیق ساختار موضوع و نحوۀ شکلگیری آن را داشته باشند .تجهیز شدن به این مهارت نظری،
نیازمند رسیدن به انواع تفکر منطقی ،انتقادی و خالق است.
بررسی رابطۀ بین این سه نوع تفکر ،بیانگر این است که دانشجو -معلمانی که به این تنوع تفکر در
اجرای فعالیتهای پژوهشی رسیدهاند ،در وضعیت پایداری قرار ندارند؛ بدین صورت که پذیرش این سه
دیدگاه ،ابزاری برای خودمختاری در کسب اطالعات جدید پژوهشی است که آنان را در موقعیت
چندگانهای نسبت به ساختار اطالعاتی موجود قرار داده و فرصتی برای رشد و توسعۀ شناختی مداوم فراهم
میآورد .میتوان گفت که دانشجویان از طریق تأمل و اندیشه در چگونگی فرایند پژوهش و همچنین
جایگاه آن در فعالیتهای علمی خود ،به ایدۀ خلق گفتمان در تعامالت بین فردی میرسند؛ بدین معنا که با
ترویج موضوعیت نقش پژوهش در یادگیری و توسعۀ دانش علمی ،اهمیت آن را به عنوان یک اصل در
فعالیتهای دانشگاهی میپذیرند و از طرف دیگر ،برای تغذیۀ اندیشههای خود در حوزههای موضوعی
مختلف ،به تحلیل و پردازش ساختار موجود علمی سوژههای تحقیق میپردازند .در این نوع تفکر،
دانشجو -معلمان خود را درون ساختار علمی موضوع پژوهش قرار داده ،با کشف ارتباط بین عناصر
مجموعه و الگوی آن ،اصول حاکم بر آن موضوع را بررسی و تبیین میکنند.
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از طرف دیگر ،همزمان با بررسی شرایط و موقعیت فعلی ،به ارزیابی نقاط قوّت و ضعف موضوع و
جریان پژوهش و برجسته کردن عوامل پنهان تأثیرگذار در امر پژوهش پرداخته میشود .اینگونه استنباط
میشود که دانشجو -معلمان با دید تأمالنه و مشاهدۀ تأملی مسائل ،به موضعگیری بیطرفانه و مناسب دربارۀ
جایگاه ،اثرگذاری ،ارزش و  ...پژوهش میپردازند و بر این امر تأکید میکنند که کاربرد درست ایدههای
ذهنی در عمل ،مستلزم حرکت در راستای اصالحات و بهبود مداوم است که این امر با نقد ،سنجش و
مقایسۀ وضعیت موجود پژوهش و تالش برای ارتقای آن صورت میگیرد .همچنین ،فعالیتهای پژوهشگرانه
باید در راستای اقداماتی باشد که ماهیت نوآورانه دارند .به عبارتی؛ تصور محققان ترسیم فضایی ایدئال و
حرکت در قالب فعالیت پژوهشی متناسب با معیارهای از قبل تعریفشده توسط آنهاست .دانشجو -معلمان
باید در موقعیت آموزشیای قرار بگیرند که نسبت به مسائل آموزشی در موضع ایدهپرداز باشند تا بتوانند
راهکارهای زایشی ارائه کنند .در حقیقت؛ ذهنیت دانشجو -معلمان به سمت ترکیب دانش موجود برآمده
از استدالل آنان متمایل شده و آنان را به خلق مدلهای کارامد و متناسب با واقعیت جاری سوق دهد و به
طور کلی ،با مانور شناختی روی مسائل آموزشی ،ماهیت سیّال تولید اندیشه را در خود توسعه دهند.
 .4رهبری پژوهش
جدول  :4مفاهيم کدگذاری شده در مضمون چهارم
مضامين

مضامين

اصلي

فرعي

رهبری
پژوهش

مضامين اوليه

فرهنگ

بررسی همه جانبه موضوع ،بدیع بودن موضوع ،نقش پژوهش ،موقعیت کسب اطالعات ،مشورتپذیری،

پژوهش

اجرای نظاممند فعالیتها ،استمرار اقدامات علمی ،چارچوبپذیری فرهنگی ،عرفسازی فعالیتها

منبعسازی

اساتید دانشگاهی ،مشوق پژوهشی ،ساختار دهی رفتار پژوهشی ،آموزش مطلوب ،حمایت قوانین دانشگاهی،
تجهیز ابزارها و امکانات ،ارائه خدمات پژوهشی ،دسترسی علمی ،شرایط سازمانی

شبکهسازی

کار گروهی در پژوهش ،گروههای دانشپژوهی ،گروههای دانشجویی ،دغدغۀ مشترک ،چالش همگون،

علمی

همکاری دانشجویان ،تعلقپذیری علمی ،مهارتهای اشتراکی ،تعامل چندجانبه

بررسی یافتههای این مضمون نشان میدهد که هدایت و جهتگیری فعالیتهای پژوهشی توسط
دانشجویان در مسیر درست ،باعث تولید دانش و دستیابی به شایستگیهای علمی مناسب به منظور اقدامات
منطقیتر میشود .اگر دانشجویان در محور اقدامات پژوهشمحورانۀ برنامههای دانشگاهی قرار بگیرند،
میتوانند با گذشت زمان ،نقش رهبری جریان پژوهش را بر عهده بگیرند .مضمون رهبری ،رویکردی است
که نقش خود را در مستقلسازی فعالیتهای تحقیقی از طریق انجام فعالیتها متناسب با سازوکار ارزشی خود
و اثربخشسازی نتایج حاصل از فعالیتها روی نظام آموزشی دنبال میکند .قرار گرفتن دانشجو -معلمان در
جایگاه رهبر فعالیتهای پژوهشی باید برگرفته از واقعیتی باشد که در ذات و ماهیت فلسفۀ پژوهش وجود
دارد .آنچه میتواند ویژگیهای یک پژوهش را آشکار سازد ،شاخصهها و مالکهایی است که نقش رهبر
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را برای آنها تعریف میکند؛ بدین معنا که موضوع انتخابشده از زوایای مختلف بررسی شود و تحلیل دادهها
مبتنی بر امور واقعی باشد و بر اصل بیطرفی و توالی و ترتیب در نحوۀ دستیابی به اطالعات ،تأکید شود .همچنین،
چالشهایی مطرح شود که ماهیت نوآورانه دارند و ارزش کار علمی را ارتقا داده ،موجب تأثیرگذاری و ارائۀ راه
حلهای متنوع در مسائل به وجود آمده شوند .همچنین ،دانشجو -معلمان باید مطابق با انتظارات گام بردارند و در
این راه ،جهتگیری فرایندی نسبت به فعالیتها داشته و به طور مداوم در پی ارضای نیازهای کنجکاوانۀ خود باشند.
رهبری همچنین معلولی است که میتوان علت آن را در موقعیتی جست که در فضای دانشگاه اتفاق میافتد؛
اینکه دانشجویان به این درک برسند که میتوانند هدایتگر اقدامات خود باشند و در این راه نیازمند بسترسازی
مناسب از طرف عوامل مختلف انسانی ،فنی و اداری دانشگاهها هستند .حمایت ترکیبی این عوامل ،در حقیقت
منشأیی برای رفتارهای رهبرانه است؛ بدین صورت که عالوه بر آنچه در خود ماهیت پژوهش و تبعیت دانشجویان
از قوانین آن وجود دارد ،کیفیت آموزشهایی که برای یادگیری رفتارهای پژوهشگرانه از نیروی انسانی دریافت
میکنند(برنامۀ درسی و در فریند برگزاری تدریس مهارتهای پژوهشی) میتواند سرنخی برای رشد و توسعۀ
مهارتهای تحقیقی باشد .به عبارتی؛ حمایت نرمافزاری و سختافزاری از فعالیتهای تحقیقی دانشجویان به عنوان
عوامل زیربنایی و روبنایی پژوهش ،گام مهمی در حمایت از قرار گرفتن آنان در جایگاه رهبر پژوهشی است .از
طرف دیگر ،موضوع اجتماعات یادگیری که دانشجویان در آنها به ایجاد شبکههای ارتباطی در قالب گروههای
مختلف و بر اساس چالشهای مشابه میپردازند ،رفتار خود را متناسب با اهداف گروه شکل میدهند ،یادگیریشان
از طریق کنش متقابل و دارای بازخوردهای مختلف تقویت میشود و انجام تمرین پژوهش را در چارچوب
انتظارات مشترک گروهی ادامه میدهند ،به ایجاد رفتارهای رهبرانه دانشجویان منتهی میشود .در واقع؛ آنچه
اهمیت دارد وجود یک تیم با دامنۀ وسیعی از مهارتهای علمی مختلف است که با تلفیق آنها ،الزامات یک اقدام
پژوهشی فراهم میآید و دانشجویان در داخل این اجتماع یادگیری ،به شبیهسازی موقعیتهای واقعی پژوهش با
آنچه مدّ نظرشان است ،میپردازند.
 .5نگرشپروری
جدول  :5مفاهيم کدگذاری شده در مضمون پنجم
مضامين

مضامين

اصلي

فرعي
راهبردسازی

نگرشپروری

هنجارپذیری
باورمندی

مضامين اوليه
جهتدهی به فعالیت ،ترسیم فعالیتها ،برنامهریزی ،رابطۀ بین محقق و پژوهش ،نحوۀ عملیاتی کردن ،محوریت معلم-
دانشجو ،ارزش عملیسازی فعالیت ،برجسته کردن فعالیتهای پژوهشی ،فهم دانشجویی ،رویکردآفرینی.
تعریف چارچوب رفتاری ،رفتار چند وجهی ،اقتضایی بودن چالشها ،سبکشناسی ،تأییدپذیری ،واکنش
رفتاری ،اصول فعالیت ،تبعیتپذیری ،صداقت در بیان دادهها.
تمرکزمندی ،تأثیرگذاری ،تعامل با واقعیت ،خودشناسی ،شکلپذیری روانی ،عالقه به پژوهش ،انگیزۀ
درونی ،پشتکار علمی ،ادراک شایستگی ،عزت نفس پژوهشی ،تقویت درونی ،مثبتاندیشی علمی.
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بررسی یافتههای این مضمون نشان میدهد که وجود یک دیدگاه خاص پشت فعالیتهای علمی دانشجویان ،به
عنوان محرّک انگیزشی برای مستمر بودن فعالیتها عمل میکند .در واقع؛ داشتن برداشتی خاص از مسائل آموزشی،
دانشجویان را به سمت ترسیم یک فلسفۀ آموزشی و سپس عملیاتی کردن آن در بخشهای مختلف نظام آموزشی
متمایل میکند .توسعۀ نگرش در فعالیتهای پژوهشی ،جدای از مشخص کردن خط مشی و نوع فعالیت دانشجویان،
آنان را مقیّد به رعایت محدودۀ کنشهای پژوهشگرانه و متعهد به عمل کردن بر اساس ویژگیهای فردی میکند.
آنچه از این مضمون استنباط میشود این است که نگرشآفرینی ،ابتدا نیازمند تعریف رویّۀ فعالیتهای
مربوط به موضعگیری نسبت به پدیدههای آموزشی است .اینکه چه دیدگاهی دربارۀ موضوع پژوهش،
جایگاه آن در آموزش ،میزان اثربخشی آن برای حل بخشی از معضالت آموزشی و چگونگی کاربرد آن
وجود دارد .در حقیقت؛ موضوعی که انتخاب میشود تا چه حد میتواند ارزش کار پژوهشگر را مشخص
کند .از طرفی ،خود پژوهشگر چه رابطهای با سوژۀ تحقیق دارد و تحلیل و تفسیر دادههای محقق تا چه
اندازه میتواند جایز باشد .میتوان گفت که در بحث نگرش ابتدا ،شاکلۀ کلی موقعیت پژوهش ،نقش
دانشجویان ،ارتباط بین آنها و زمینههای تأثیرگذار بر این روابط بررسی میشود .رشد نگرش متضمّن
برخورداری از ارزشها ،قواعد و اصولی است که باید به صورت دقیق توسط پژوهشگران رعایت شود .به
عبارتی؛ ارزشها و معیارهایی بر روند انجام پژوهش حاکماند که اعتبار و اطمینان از مناسب بودن یافتهها را
بر عهده میگیرند و اینکه ،اطالعات به دست آمده متناسب با آن چیزی باشد که در واقعیت وجود دارد.
همچنین ،آشنایی با مراحل اجرا و زمینۀ اجرای پژوهش ،نوع نیاز محلی ،اولویتدهی به مسائل ،قدرت
انعطافپذیری در برخورد با مسائل و نیز توجه به زمینه و دالیل پژوهش میتواند مورد توجه قرار گیرد .در
آخر میتوان گفت که توسعۀ ذهنیت یا دیدگاه دانشجویان به امور پژوهشی ،بسته به نیّات درونی آنهاست؛
اینکه آنان خود را در موقعیت یک پژوهشگر فعال تصور کرده و تواناییهای خود را از لحاظ عاطفی و
احساسی در قبال انجام پژوهش ارزیابی کنند .دانشجو -معلمان به دنبال ایجاد حس مسئولیتپذیری و تالش
برای اثربخش بودن در جریان پژوهشاند تا بتوانند دادههای مناسبی برای تحقیق جمعآوری کنند.
هویتپذیری علمی

رهبری پژوهش
کارکردآفرینی

تفکرپذیری

نگرشپروری

پذیری
شاخصهش
نمودار  :1رابطۀ آموز
استقالل پژوهشي دانشجویان
های
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هـ) بحث و نتيجهگيری
فعالیت دانشجویان طی تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ،برگرفته از برنامهها و طرحهای آموزشی مختلفی
است که مسیر رشد و پرورش آنان را برای برخورداری از دانش و شناخت عمیق و تحلیلی موضوعات
برنامۀ درسی ،کیفیت و نحوۀ اجرای آن در کالس درس و نیز مدیریت کارامد برای فراهم کردن موقعیت
مناسب برای یادگیری دانشآموزان ،هموار میسازد .آنچه میتواند جریان رو به رشد این مؤلفهها را برای
ارتقای جایگاه معلمی در نظام آموزشی فراهم آورد ،وابستگی آن به فعالیتها و اقدامات پژوهشگرانهای است
که توسط دانشجو -معلمان صورت میگیرد تا بتواند مسیر حرفهای شدن بیشتر آنها را مهیا سازد .در این
راستا ،کیفیت اجرای فعالیتهای تحقیق در موضوعات گوناگون آموزشی ،بسته به میزان خودمختاری و
قابلیت برخاسته از آن توسط دانشجو -معلمان است .در پژوهش حاضر نیز در راستای توسعۀ حرفهای
دانشجو -معلمان در فعالیتهای علمی -دانشگاهی ،به شناسایی شاخصههای استقالل پژوهشی پرداخته شده
است؛ که عبارتند از:
 .1کارکردآفریني :نتایج تحقیق نشان میدهد که خودمختاری دانشجو -معلمان در فعالیتهای پژوهشی
دانشگاه ،وابسته به عملکردهای مشخصی به عنوان پیامد کار تحقیقاتی است تا بتواند انگیزه و توجیه کافی
برای انجام فراهم سازد .همچنین گرایش دانشجو -معلمان به درگیری با موضوعات محیطی است که
معناداری و اصیل بودن فعالیتهای پژوهشی را تعیین میکند .در واقع؛ ایجاد کارکردهای مختلف برآمده از
انجام فعالیتهای تحقیقاتی به عنوان شاخصهای برای استقالل عملکرد پژوهشی ،رغبت و انگیزۀ علمی آنان را
افزایش میدهد .در نتیجه ،دستیابی به مهارتهای عملگرایانه ،مدیریتی و بهینهسازی نتایج آن ،معیاری برای
سنجش رفتارهای استقاللطلبانۀ دانشجو -معلمان خواهد بود .اینگونه استنباط میشود که حس اعتماد به
قابلیتهای فردی در پژوهش ،منوط به مشخص کردن شاخصهایی برای ارزیابی بهرهوری نتایج کار پژوهشی
است؛ زیرا حمایت و تقویت درونی را برای استمرار فعالیتهای دانشجویان فراهم میآورد .بنابر این ،استقالل
دانشجو -معلمان در کارهای پژوهشی ،در مسیری میتواند حرکت کند که جنبۀ عملی به خود بگیرد و
پیامد حاصل از آن در زندگی علمیشان قابل لمس باشد.
 .2هویتپذیری علمي :تالش برای ایجاد ذهنیت دربارۀ نقش خود به عنوان یک عضو علمی،
فرایندی است که به نهادینهسازی و پذیرش ماهیت منسجمی منجر میشود که در آن دانشجو -معلمان
برخورد عالمانهای با پدیدههای آموزشی دارند .نتایج پژوهش نشان میدهد که درک ویژگیها و ابعاد
عاملیت علمی در حوزۀ فعالیتهای دانشگاهی از طریق توسعه و ذخیرهسازی دانش در حوزۀ موضوعات
آموزشی ،چارچوب انجام کار و بررسی مسائل موجود با یک روال منطقی و منظم صورت میگیرد؛
موقعیتی که فعالیت دانشجو -معلمان به عنوان یک پژوهشگر تربیتی تلقی شود .در حقیقت؛ درک ماهیت و
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ویژگیهای فردی به عنوان نقطۀ ثقل استقالل پژوهشی تعریف میشود؛ جایی که دانشجو -معلمان ،خود و
عالئق و ویژگیهای آن را به عنوان عامل علمی قلمداد کنند .به عبارتی؛ کشف روحیۀ علمی و شناخت آن،
تالش مستمر برای رشد این توانایی روحی از طریق توسعۀ علمی و داشتن نقشی اثربخش در روند
دانشزایی علم ،شایستگی دانشجو -معلمان را انجام اقدامات پژوهشی به صورت مستقل ارتقا میدهد .بنابر
این ،ساخت هویت برای شناسایی ابعاد و ویژگیهای آن ،وابسته به ارتباط بین توانمندیهای فردی(نحوۀ
سازماندهی و رفتار با آن) با پیچیدگیها و موقعیت واقعیتهای علمی جهان بیرونی است که با تطبیق این
واقعیتها با ساخت شناختی افراد ،ماهیت علمی دانشجویان پدیدار میشود.
 .3تفکرپذیری :مستقل عمل کردن در انجام فعالیتهای علمی مستلزم این است که افراد جدا از پیشداوریها
و متناسب با مهارتهای ذهنی کسبشده ،به ارزیابی اقدامات خود بپردازند .نتایج نشان میدهد که کاربرد قدرت
منطق و استدالل در حقایق علمی به دست آمده برای تشریح دالیل و ابعاد سوژههای آموزشی ،بررسی عمیق
موضوعات برای شفاف کردن زمینۀ چالشها و آسیبشناسی آن و همچنین تأمل و اندیشهورزی برای ابتکار و
نوآوری راهکارهای بدیع برای برونرفت از شرایط موجود ،به خلق نتایج کارامد و پیامدهای اثربخش بر عناصر
نظامهای آموزشی میانجامد .در پژوهش حاضر ،قدرت تفکر همان قابلیت شناسایی روابط بین عناصر موجود در
یک مسئلۀ علمی است که در سطوح مختلف اهداف آموزشی دنبال میشود .همچنین ،مؤلفۀ تفکرپذیری فیلتری
است که عناصر ضروری را برای خوداتکایی مشخص کرده و با ایجاد ارتباط بین آنها به موضعگیری جدیدی در
برخود با مسائل آموزشی در قالب پژوهش دست مییابد .نتیجه اینکه ،وجود انواع تفکر در چرخۀ تولید دانش
برآمده از استقالل پژوهشگرانۀ دانشجو -معلمان ،تأثیرگذاری پایداری بر زمینههای محیطی موجود در آن دارد .به
عبارتی؛ پردازش و ساخت دانش متناسب با فرایند تفکرسازی ،منجر به رشد و ارتقای صالحیتهای پژوهشی و
تعمیمپذیری باالی یافتههای علمی میشود.
 .4رهبری پژوهش :رهبری مؤلفهای است که حرکت در آن مسیر ،مستلزم قرار گرفتن در چارچوب بایدها و
نبایدهای فرهنگ برگرفته از کاوشگری و تحقیق است .در حقیقت؛ رهبری انعکاس روحیات علمی پژوهش در
ذهنیت دانشجویان برای اثربخشی در موقعیتهای مختلف است .نتایج نشان میدهد که هدایت فرایند پژوهش از طریق
انطباق با شرایط و خصوصیات تحقیق ،پشتیبانی ساختار دانشگاهی در ابعاد مختلف علمی و عاطفی و مهارتی و
همچنین توسعۀ مهارتهای کانونی از طریق ایجاد کنشهای چندجانبه از طرف همفکران است .میتوان گفت که
پرداختن به پژوهش به صورت مستقل ،متأثر از توسعۀ رفتارهای اثربخش بر خود و محیط اطراف نیست .به عبارتی؛
جایگاه رهبری در استقالل دانشجویان از طریق یک تعامل متقابل با خود و با محیط شروع میشود؛ یعنی رفتار
مطلوب دانشجویان با مسائل آموزشی و تأثیر آنها بر خود پژوهشگر و شکلگیری انتظارات فردی و نیز تأثیرپذیری از
محیط اطراف و اثر متقابل بر آنها ،دانشجویان را در موقعیتی هدایتگرایانه قرار داده و قابلیت خودمختاری آنان را
توسعه میدهد .بنابر این ،اگر دانشجویان قدرت تصمیمگیری در هدایت برنامههای پژوهشی دانشگاه را داشته باشند،
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میتوانند به دلیل قرار گرفتن در موقعیتهای آموزشی واقعی ،یافتههای اثربخشتری برای جامعۀ علمی به ارمغان
بیاورند .ولی باید توجه کرد که قرار گرفتن در این موقعیت ،نیازمند پشتیبانی جامعۀ دانشگاهی است.
 .5نگرشپروری :تلقی دانشجویان از نحوۀ برخورد با موقعیتهای چالشزا ،بسته به نوع برداشتی است
که از آن موقعیت دارند .اینکه میزان کارایی در پذیرش مسئولیت و نوع مواجهه با مسائل چگونه باشد و
چطور میتوان اطالعات موثقی برای شناخت بیشتر موقعیت موجود به دست آورد ،مبتنی بر نگرش و
دیدگاه شخص آنان است .نتایج بیانگر این است که داشتن نگرش مطلوب برای مستقل عمل کردن در
فعالیتهای پژوهشی ،نیازمند تعیین خط مشی فعالیتهای علمی و عمل بر اساس قواعد موجود پژوهش با تکیه
بر ویژگیها و خصوصیات فردی در رابطه با ماهیت پژوهش است .توسعۀ نگرش باعث ایجاد موضع دربارۀ
انواع تصمیمگیریهای علمی میشود .به عبارتی؛ قرار گرفتن در جایگاه کسی که برای انجام فعالیتهای
پژوهشی به دنبال جهتگیریهای علمی است ،میتواند او را برای کنشهای علمی ترغیب کند .در واقع؛
ایجاد نگرش ،پرداختن به چارچوب کاری و پایبند بودن به آن برای رسیدن به نتایج اثربخش در اقدامات
تحقیقاتی است و دانشجو -معلمان از این طریق ،سبک رفتاری خود را در برخورد با مسائل و حل آنها به
کار میگیرند .به طور خالصه میتوان گفت که رشد نگرش در دانشجویان ،امری ضروری تلقی میشود؛
زیرا میتواند رابطۀ منسجمی با فعالیتهای پژوهشی ایجاد کند و خود را متعهد سازد که دستیابی به دادههای
جدید نیازمند قرار گرفتن در موقعیتی مستمر برای واکاوی دالیل به وجود آمده در امورات آموزشی است
و این حس تعهدپذیری ،توانایی آنان را برای مستقل بودن در عمل افزایش میدهد .بنابر این ،دستیابی
دانشجو -معلمان به استقالل پژوهشی و شاخصههای مربوط به آن ،آنان را در فرایند تربیت کارآفرینان
علمی قرار میدهد تا بتوانند مبانی نظری موضوعات آموزشی را در رشتههای مختلف با مستندات تجربی و
علمی برآمده از تحقیق ترکیب کنند و متناسب با اندیشههای نوظهور در نظامهای آموزشی ،میل به پیشرفت
را در خود نهادینه سازند و قدرت شناسایی عناصر مؤثر در این چارچوب را به دست آورند.
به طور خالصه ،بررسی مؤلفههای پنجگانۀ استقالل پژوهشی نشان میدهد که پیامد این مضامین ،ایجاد
روابط از نوع اقتدار دیدگاه در موقعیتهایی است که دانشجویان به خودمختاری در پژوهش دست یافته
باشند .در حقیقت؛ استقاللمحوری در تحقیقات علمی ،یکی از مهارتهایی است که به توسعۀ حرفهای
میانجامد؛ توسعه و پیشرفتی که حرفهای بودن خود را از طریق خودتنظیمی فعالیتهای علمی به دست
میآورد و به شکلگیری بهتر شخصیت علمی دانشجویان کمک میکند .دانشجویانی که شخصیت علمی
خود را تکمیل میکنند ،التزام بیشتری به ارزشهای فرهنگی و آموزشی نشان میدهند و آمادگی ذهنی برای
ارتقای انگیزههای عملکردی برای دانشافزایی پیدا میکنند .بنابر این ،نقشپذیری علمی از طریق
خودمختاری در کنکاش ذهنی و عملی ،دانشجو -معلمان را در مسیر عقالنیت علمی قرار میدهد و واکنش
آنان را نسبت به مسائل و پدیدههای آموزشی محیط اطراف ،سنجیدهتر میسازد.
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