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 بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان

 3مرتضی کرمی   ،   2حسین کارشکی ،1رابعه اکرمی 

 مقدمه

هایی که در محیط بر امکانات و فرصت ( مطرح شد1191)4برای اولین بار توسط گلسو« پژوهشی –محیط آموزشی »ی نظریه

بر اساس . اجتماعی بندورا دارد -ی شناختی ریشه در نظریهاین نظریه  کند،می آموزشی برای انجام پژوهش وجود دارد تأکید

های محیط درونی فرد و هم فرایندهای شناختی در کنترل رفتار (، هم محرک1119اجتماعی بندورا ) -ی یادگیری شناختینظریه

محیط )فیزیکی و اجتماعی( و (، قئق، دانشها، انتظارات، عال)از جمله باورها، نگرش مؤثرند. طبق این نظریه، عوامل شخصی

توان جدا از اجزای دیگر به عنوان رفتارهای )عملی و کالمی( فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارند و هیچ یک از این سه جزء را نمی

(. بر همین 1168، شود )سیفنامیده می« تعیین گری متقابل»ی رفتار انسان به حساب آورد. این عامل سه جانبه تعیین کننده

هایی های آموزشی که منجر به ایجاد نگرشفردی در برنامهعوامل آموزشی و میانامکانات و ی به کلیه ،اساس، بر طبق این نظریه

 پژوهشی-باشند محیط آموزشیی علمی افراد، کارآمد و سودمند میی روحیهشود و در جهت توسعهی پژوهش و علم میدرباره

. ، ساخته و اعتباریابی شد(1111گلسو )برای اولین بار توسط پژوهشی  -ی محیط آموزشیپرسشنامه (.1111، )گلسو گویندمی

/. بدست آمدکه این مقدار مطلوب و مناسب است )المبیه و 61پایایی درونی این پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی پیرسون 

نامه ی محیط آموزشی پژوهشی را  با استفاده از روش بازآزمایی ( پایایی پرسش1118گلسو و همکاران در سال ) (.1111واکارو، 

نفر از دانشجویان اجرا گردیدکه نتایج زیر برای هر مؤلفه بدست آمد:  79مطلوب و مناسب گزارش کردند. این پرسشنامه بر روی 

/. (، درگیری اولیه 91/. ، 94/. ، 91)تقویت مثبت و حمایت از پژوهش /. (، 64/. ، 64/. ، 61) الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی

-توجه به عالیق دانشجو در یافتن ایده/. (، 66/. ، 91/. ، 61/. (، تدریس مباحث آماری )67/. ، 91/. ، 91های پژوهشی )در فعالیت

، توجه به نواقص و /. (69/. ، 96/. ، 91جستجوی علم و دانش  به عنوان یک تجربه اجتماعی )/. (، 61/. ، 61/. ، 61) های پژوهشی

/. (، کاربردی کردن 68/. ، 61/. ، 67های متنوع پژوهشی )/. (، تمرکز بر سبک94/. ،  71/. ، 79های پژوهشی )مشکالت فعالیت

ی محیط آموزشی پژوهشی بندی جدیدی از پرسشنامه( طبقه1119کاهن و گلسو ) (.1111هنسن، /. ( ؛) 68/. ، 64/. ، 61علم ) 

ی اصلی عوامل ساختاری و عوامل بین فردی ی محیط آموزشی پژوهشی به دو مؤلفهبندی، پرسشنامهدر این طبقهمشخص کردند. 

ی اصلی ی این دو مؤلفهتقسیم شد که نه مؤلفه ی قبلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی زیرمجموعه

/.(، درگیری 68تقویت مثبت و حمایت از پژوهش ) /.(،61رفتارهای مناسب تحقیقاتی )الگوها و های قرار گرفتند؛ به عبارتی، مؤلفه

ی عوامل بین فردی زیر مجموعه /.(،69/.(، جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی )61) های پژوهشیاولیه در فعالیت

های /.(، توجه به نواقص و مشکالت فعالیت94پژوهشی ) هایتوجه به عالیق دانشجو در یافتن ایده/.(، 74و تدریس مباحث آماری )
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 قیقات آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد تح  - 
2

 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد- 
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ی عوامل ساختاری قرار /.( زیر مجموعه91/.( و کاربردی کردن علم )61های متنوع پژوهشی )/.(، تمرکز بر سبک88پژوهشی )

  گرفتند.

سازی و حمایت از فراهمهای مهم و ضروری ایجاد ظرفیت و توانمندی پژوهشی برای معلمان، با توجه به اینکه یکی از بخش

ها و دانش و معلومات جدید از پژوهش بهبود های خود را با کسب مهارتاست تا تخصصهای پژوهشی برای این پژوهشگران فرصت

و عوامل یا ی پژوهش گرایی معلمان های متعددی که در زمینهو با در نظر گرفتن پژوهش( 1111، 8و دسفورگز 7بخشند )دیسون

فضل ؛ 1111؛ عنایتی و همکاران، 1167ی معلم پژوهنده انجام گرفته است ) رومیانی و همکاران، معلمان در برنامه موانع مشارکت

سوال اساسی که در این پژوهش مطرح است این است که فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط  (1111الهی قمشی و همکاران، 

 است؟ آموزشی پژوهشی معلمان چگونه

 روش

 کمّیِ غیرآزمایشی )توصیفی( های پژوهشینوع طرحبرای بررسی محیط آموزشی پژوهشی معلمان از ی این تحقیق طرح پژوهش

 است. جمع آوری داده ها با پرسشنامه صورت گرفته است. 

-11شامل تمامی معلمان زن و مرد شاغل به تدریس در مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی  ی آماری این پژوهشجامعه

پس از . باشندنفر زن می  7114نفر مرد و  1186باشد که از این تعداد نفر می 8111ی آماری معلمان ابتدایی باشد. جامعهمی  11

نواحی  ،استفاده شد. برای انتخاب این گروه سهمیه ایاز روش نمونه گیری  ها، برای انتخاب نمونهاحراز روایی و پایایی پرسشنامه

( تقسیم شده و از هر کدام از این 7و1) ( و غیر برخوردار9و 8 ،1 (، نیمه برخوردار)4و 1) منطقه ی برخوردار هفتگانۀ مشهد به سه

به صورت تعدادی از مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه  . سپس از هر ناحیه ( 1و  1و  1) نواحی مناطق یک ناحیه انتخاب شد

پرسشنامه  164نفر از معلمین قرار داده شد که  111 ر حدودها در اختیا. و در مجموع این پرسشنامهشدندتصادفی انتخاب 

 .بازگردانده شد

ی محیط آموزشی و پژوهشی که ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی معلمان، از پرسشنامهابزار: به منظور بررسی فرصت

ن بود که توسط محققان این پژوهش به فارسی (، طراحی شده استفاده گردید. این پرسشنامه به زبان التی1118توسط گلسو )

( پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش 1118گلسو و همکاران در سال )باشد که ترجمه شد. این مقیاس دارای نه مؤلفه می

ایی محتوایی در پژوهش حاضر نیز ابتدا رونفر از دانشجویان اجرا گردید مطلوب و مناسب گزارش کردند.  79بازآزمایی که بر روی 

پرسشنامه توسط شش نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی بررسی گردید، با توجه به اینکه این  

و  های پژوهشیتوجه به نواقص و مشکالت فعالیت ی تدریس مباحث آماری،پرسشنامه برای معلمان اجرا می گردد سه مؤلفه

وهشی متناسب با شرایط معلمان نبود، بنابراین نامناسب تشخیص داده شد و از پرسشنامه حذف های پژدرگیری اولیه در فعالیت

معلم اجرا شد، سپس با استفاده از  164بین  سازی گردید سپس این پرسشنامههای پرسشنامه نیز متناسبی گویهگردید، بقیه

گذاری گردید نمره 4تا  1پرسشنامه در طیف لیکرت از های این پرسشنامه مشخص گردید. سواالت تحلیل عاملی اکتشافی، عامل

 بسیار موافق(. 4موافق،  1مخالف،  1بسیارمخالف،  1)
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 ها یافته

های پژوهشی برای معلمان، با فرصت در پرسشنامه پردازیم.می پرسشنامهساختار عاملی  بررسیبا توجه به هدف پژوهش، ابتدا به 

توجه ی همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که یک گویه از مؤلفهاستخراج شد. عامل  8انجام تحلیل عاملی اکتشافی 

های ، دارای بارعاملی قابل قبولی نیست بنابراین از پرسشنامه حذف شد. یکی از گویههای پژوهشیبه عالیق دانشجو در یافتن ایده

بار عاملی بیشتری داشت، بنابراین در خرده « کاربردی کردن علم»ی بر روی مؤلفه« های متنوع تحقیقاتیتمرکز بر سبک»ی مؤلفه

مقیاس مربوط به این عامل که البته به لحاظ محتوایی تجانس بیشتری نیز با این خرده مقیاس داشت جای داده شد. در نهایت 

هر مؤلفه شامل موارد زیر است:  های مربوط بهای از گویهتبدیل شد. این مؤلفه ها و نمونه گویه و شش مؤلفه 18پرسشنامه به 

الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی )مسئولین برنامه ریزی و تحقیقات در آموزش پرورش، از معلمانی که دارای سوابق پژوهشی 

تقویت مثبت و حمایت از معلم )مسئولین آموزش ،  کنند(های خود به عنوان همکارانی معتبر استفاده میهستند، در پژوهش

-به عالیق معلم در یافتن ایده کنند(، توجهها و دستاوردهای پژوهشی  بسیار تشویق و حمایت میرش، معلمان را در فعالیتوپرو

ی معلمان های اولیههای پژوهشی که از طرف آموزش و پرورش پیشنهاد داده می شود شباهت چندانی به ایده) ایدههای پژوهشی

ی آموزشی آموزش و پرورش، فرصتِ مشارکت در یک تیم )در برنامه ن یک تجربه اجتماعیجستجوی علم و دانش به عنوا ندارد(،

)طرز فکری که در آموزش و پرورش وجود دارد اینست که فقط یک  های متنوع پژوهشی( ، تمرکز بر سبکپژوهشی وجود دارد

)دیدگاه رایج در آموزش و پرورش اینست  لمو کاربردی کردن ع روش تحقیق اصلی )اقدام پژوهی( برای انجام پژوهش وجود دارد(

های آموزشی معلمان در کالس درس واقعی استفاده کرد(. ضریب آلفای برای بهبود فعالیتهای تحقیقاتی می توان که از یافته

 محاسبه شد. 99/1تا  87/1عامل آن از  8و برای  91/1کرونباخ کلی پرسشنامه 

 یافته ها

های پژوهشی، جستجوی توجه به عالیق معلم در یافتن ایدههای کاربردی کردن علم، خرده مؤلفهی، با توجه به یافته های توصیف

-تمرکز بر سبک، تقویت مثبت و حمایت از معلم، الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی، علم و دانش  به عنوان یک تجربه اجتماعی

 . ر بودندن برخوردا، به ترتیب از بیشترین تا کمترین میانگیهای متنوع پژوهشی

های ای استفاده شد. یافتهنمونهتک tها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی از آزمون ی فرصتبه منظور بررسی پرسشنامه

کاربردی کردن و  های پژوهشیتوجه به عالیق معلم در یافتن ایدههای های پرسشنامه، نشان داد که مؤلفهحاصل از بررسی مؤلفه

جستجوی علم و دانش  به عنوان یک ی معنادار در سطح باالتری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در رابطه با مؤلفهبه طور  علم

-یافته ها نشان داد که بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود ندارد، همچنین یافته تجربه اجتماعی،

، الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و تقویت مثبت و حمایت های متنوع پژوهشیر سبکتمرکز بی های حاصل از بررسی مؤلفه

تری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در مجموع نتایج نشان داد که ها به طور معنادار در سطح پاییناز معلم نشان داد که این مؤلفه

 ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر ندارند.معلمان از نظر فرصت

 های پژوهشیهای فرصتمؤلفهای برای خردهتک نمونهtآزمون : 1 جدول

 مقدار معناداری درجه آزادی t انحراف معیار میانگین متوسط  میانگین  مؤلفه

 111/1 161 -19/1 76/1 11 76/1الگوها و رفتارهای مناسب 
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 تحقیقاتی

 119/1 161 -41/1 11/1 14 41/11 تقویت مثبت و حمایت از معلم

توجه به عالیق معلم در یافتن 

 های پژوهشیایده

74/14 14 1/1 46/1 161 114/1 

جستجوی علم و دانش  به 

 عنوان یک تجربه اجتماعی

11/11 11 44/1 97/1 161 47/1 

های متنوع تمرکز بر سبک

 پژوهشی

41/1 11 16/1 91/1- 161 111/1 

 111/1 161 19/11 91/1 11 18/14 کاربردی کردن علم

ها و امکانات کل مقیاس فرصت

 پژوهش در محیط آموزشی

11/91 91 74/1 67/1 161 187/1 

 

گیری آزمون اندازهها شرط کرویت برای استفاده از ها و امکانات پژوهشی، برطبق یافتههای فرصتی خرده مؤلفهبه منظور مقایسه

گیری مکرر نشان داد که نتایج تحلیل واریانس اندازه. استفاده شد Greenhouse-Geisserمکرر برقرار نیست، بنابراین از آزمون 

ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی تفاوت معناداری از لحاظ برتری وجود دارد ی فرصتحداقل بین دو خرده مؤلفه

(61/11F(4.51)=.)  (.1)جدول 

 های پژوهشیهای فرصتی مؤلفهگیری مکرر برای مقایسهآزمون اندازه :1جدول

 

(. 1های هلمرت استفاده شد )جدول ها و امکانات پژوهشی با همدیگر از آزمون مقابلهفرصتهای ی خرده مؤلفهبه منظور مقایسه

های تمرکز بر سبکی الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و ی تقویت مثبت و حمایت از معلم با مؤلفهنتایج نشان داد بین مؤلفه

های تمرکز بر سبکالگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی با ی متنوع پژوهشی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفه

 متنوع پژوهشی نیز تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 گیری مکررهای پژوهشی با استفاده از آزمون اندازهی مؤلفه های فرصتمقایسه 1جدول

 معناداری Fمقدار  درجه آزادی میانگین مجذورات مؤلفه ها

 111/1 98/116 1 81/18 مؤلفه ها با سایر کاربردی کردن علم

 111/1 81/11 1 98/1 های باقی ماندهمؤلفه  با های پژوهشیتوجه به عالیق معلم در یافتن ایده

 111/1 19/6 1 98/1 های باقی ماندهمؤلفهبا  جستجوی علم و دانش  به عنوان یک تجربه اجتماعی

 81/1 14/1 1 177/1 ندههای باقی مابا مؤلفه معلمتقویت مثبت و حمایت از 

 41/1 87/1 1 17/1 های متنوع پژوهشیتمرکز بر سبکالگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی با 

 

 معناداری F مقدار میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات مؤلفه

ها و امکانات پژوهشی معلمان در فرصت

 محیط آموزشی

41/19 71/4 19/8 61/11 111/1 
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 گیری بحث و نتیجه

به ترتیب بر اساس میانگین بدست آمده معلمان ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی فرصت طبق یافته های پژوهش حاضر،

جستجوی علم و دانش به  های پژوهشی،توجه به عالیق معلم در یافتن ایده، های کاربردی کردن علمهمؤلفبرای هر مؤلفه شامل 

های متنوع تمرکز بر سبکالگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و  ، تقویت مثبت و حمایت از پژوهش،عنوان یک تجربه اجتماعی

ی الگوها ی تقویت مثبت و حمایت از معلم با مؤلفهمؤلفهی مکرر بین خردهگیرباشد. البته با توجه به نتایج آزمون اندازهمی پژوهشی

های متنوع پژوهشی تفاوت معناداری از نظر برتری وجود ندارد. همچنین بین تمرکز بر سبکو رفتارهای مناسب تحقیقاتی و 

 .تفاوت معناداری از نظر برتری وجود نداردهای متنوع پژوهشی نیز تمرکز بر سبکالگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی با ی مؤلفه

و  توجه به عالیق معلمی مؤلفهها و امکانات پژوهشی معلمان، خردهی فرصتای، در مؤلفهنمونهتکtهای آزمون طبق یافته

حورها و ی اینست که مدهندهبه طور معنادار در سطح باالتری از میانگین قرار دارد که این موضوع نشان کردن علمکاربردی

های معرفی شده برای پژوهش معلمان تا حدودی منطبق با عالیق آنان است، همچنین در محیط آموزشی معلمان، موضوعات و ایده

های پژوهش حاکی از آنست که معلمان از نظر های پژوهش در آموزش تا حدودی فراهم شده است. یافتهفرصت کاربرد یافته

، در سطح های متنوع پژوهشیتمرکز بر سبکاسب تحقیقاتی، تقویت مثبت و حمایت از معلم، های الگوها و رفتارهای منمؤلفه

ی الگوها و رفتارهای مناسب تری از میانگین مورد نظر ) متوسط ممکن هر مؤلفه( قرار دارند، بنابراین پایین بودن نمرهپایین

ها و امکانات های پژوهشی معلمان و فراهم کردن فرصتدهد که در محیط آموزش وپرورش به انجام فعالیتتحقیقاتی نشان می

دهد جو حاکم بر محیط آموزش ی تقویت مثبت و حمایت از معلم نیز نشان میگردد. پایین بودن نمرهالزم برای پژوهش توجه نمی

لمان فرصت استفاده از ی معدهد. همچنین به عقیدههای الزم برای انجام پژوهش به معلمان را نمیها و حمایتو پرورش فرصت

جستجوی علم و دانش به ی های متنوع پژوهشی در محیط آموزش و پرورش فراهم نشده است. با توجه به اینکه در مؤلفهسبک

توان نتیجه گرفت که بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود نداشت می عنوان یک تجربه اجتماعی،

های های پژوهشی که مستلزم مشارکت با دیگران و کسب تجربهمحیط آموزشی معلمان، فرصت انجام فعالیتهای در برنامه

های قبلی که حاکی از کمبود امکانات، منابع و شرایط اجتماعی هست فراهم نشده است. در این پژوهش با توجه به نتایج پژوهش

ها و امکانات درصدی در نظر گرفته شد. بنابراین نزدیک بودن فرصت 71الزم برای پژوهش توسط معلمان بود، نقطه برش، نقطه 

ی آنست ها نشان دهندهتواند سطح مطلوبی باشد. این یافتهپژوهشی در محیط آموزشی معلمان به سطحی نزدیک به میانگین نمی

رار ندارند و محیط مناسبی برای ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی در وضعیت مطلوبی قمعلمان از نظر فرصتکه در مجموع 

(، 1167های حسن زاده و همکاران )ها با نتایج پژوهشاین یافتهاست.  به انجام پژوهش برای آنان فراهم نشدهترغیب معلمان 

( که یکی از موانع پژوهشگری معلمان را، ضعف در 1167(، رومیانی، میرشاه جعفری و نصر اصفهانی )1166نجفی و قلی زاده )

عنایتی و همکاران های پژوهش . همچنین با یافتهکنند مطابقت داردی امکانات، منابع و شرایط الزم برای پژوهش، عنوان میهتهی

های سازمانی، عدم وجود فرهنگ ( که از جمله موانع انجام پژوهش توسط معلمان را عدم دسترسی به پایگاه های داده1111)

( 1161جوکار و رستمی ) کنند مطابقت دارد. به اعتقادکمبود فضای پژوهش عنوان میهای پژوهشی و پژوهش، ضعف زیر ساخت

های اطالعاتی، تکنولوژی فناوری اطالعات و ی معلمان از امکانات پژوهشی همچون بانکگیری همهریزی جهت بهرهنیز برنامه

ها در جهت گسترش پژوهش ترین فعالیتاساسی های دسترسی معلمان به اطالعات پژوهشی ازارتباطات و اینترنت و آموزش روش

های ها، امکانات و فرصت( ایجاد زمینه1111های فضل الهی قمشی، نوروزی و ملکی توانا )در میان معلمان است. طبق یافته

 .های پژوهشی استهای فرهنگیان از عوامل مؤثر بر گرایش فرهنگیان به فعالیتهای الزم از پژوهشپژوهشی و حمایت
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ی تعلیم و تربیت در راستای پژوهندگی معلمان در نظر اهدافی که پژوهشکدهبا در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، 

ی تصمیم گیری مبتنی بر گرفته است، از جمله گسترش فرهنگ پژوهش در میان معلمان وکارشناسان آموزش و پرورش، اشاعه

محقق های ذهنی و عملی در انجام تحقیقات، رشد استعدادهای پژوهشی فرهنگیان، ارتها و دانش و مهپژوهش، پرورش توانایی

ی پژوهشگری و افزایش ی زمینهتوسعهکه بر ، 1111نشده است. البته با تصویب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش در سال 

دها در سطح محلی و اختصاص اعتبارات خاص ای معلمان به شکل فردی و گروهی، تبادل تجارب و دستاورهای حرفهتوانمندی

های موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مدیران و ی بهینه از ظرفیتو استفاده های پژوهشی معلمانبرای فعالیت

نجام شده است ی ابعاد مختلف پژوهشگری معلمان اهایی که در زمینهرود با بهره گیری از پژوهشانتظار میگردید، تأکید  معلمان،

 های ارزشمندی برداشته شود. گرایی معلمان گامی پژوهشدر راستای تحول بنیادین در عرصه

 فهرست منابع

ی مشارکت (. عوامل بازدارنده1331آزادی، عبدهللا )؛ نجفی، حبیب هللا؛ حسن زاده، رمضان

 ام پژوهشی.معلمان در طرح معّلم پژوهنده: چالشی جدید در حوزۀ مدیریت پژوهش و اقد

 .31-64(،  1)3 ،های تازه در علوم تربیتیاندیشه

 .24، ص7/11و  4/11(. راهکار1331)سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

(. بررسی موانع پژوهش از 1331عنایتی، ترانه؛ ضامنی، فرشیده؛ قربانی، طلعت )

-211(، 6)3. .  رهیافتی نو در مدیریت آموزشیدیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر

133. 

-ها و تکنیک(. رویکردی جامع به روش1331فضل اللهی، سیف اله؛ ملکی توانا، منصوره)

 . 33-111(، 43)17، شناسی علوم انسانیروش های مهم نیازسنجی آموزشی.
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