
Journal of Research in Teaching 
 

 تدریس پژوهیعلمی فصلنامه 

Vol 10, No 2, Summer, 2022  :۱۰۴۱ تابستان – دومشماره  –دهمسال  16-78صفحات 
 

Identifying The Components of Research Culture Development 

in Primary Schools1 
 

Parvin Razmjooei2, Reza Zarei*3, Nader Shahamat4, Moslem Salehi5 
 

 ۴۰/۴0/۱۰۴۱پذیرش مقاله:                                      ۴0/۱۱/۱۰۴۴ دریافت مقاله:
Accepted Date: 2022/07/26                      Received Date: 2022/01/22 

 

 

Abstract 

Research in education is the only tool that is used to improve and make useful 

changes in the quality of education programs and functions. Paying attention to 

research and the value and status of the culture of research and its development 

and questioning is a basic slogan in education and the training of teachers and 

students who are researchers and seekers is the most important mission of 

education. "Research culture" includes interdisciplinary values and ideas, as well 

as an environment where researchers can flourish as people with research 

capacities. The culture of research and innovation develops in a society where 

the educational and cultural system provides a suitable background for it. The 

result of continuous scientific and research activities makes the society gain 

knowledge, dynamism and efficiency. Due to the course of change and evolution 

of social developments, the education organization is one of the important and 

effective organizations and has a special sensitivity. In the meantime, the school 

as a small and vital complex is considered one of the most important social, 

educational and educational institutions and the main pillar of education and the 

most important indicator of the performance of the education organization. 

Teachers play an important and bold role in the success of research culture 

among students. They have an important and sensitive role that their 
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performance can affect the personal and social life of students, therefore they 

should be fully aware of their duties as educational facilitators. Nalla & Nalla( 

2016) and  Puplampu, ( 2021)   have pointed out  the leadership style, 

institutional support, ability to defend or express, present, discuss, and defend 

their work to peers, guide, writing skills, labs, time management, collaborative 

working skills, confidence levels and  increased tolerance for frustration. The 

organization of education and training has not been able to present a clear 

strategy for the foundation and development of the research culture despite 

having a huge human force. This has always caused challenges such as the lack 

of up-to-date activities of schools and the failure to meet the deep needs of the 

society, the passivity of teachers and students in the 21st century, the weakening 

of the feeling of the need for progress in the young  generation, the weakening of 

the culture of reading books, the weakening of the spirit of questioning, non-

blossoming of potential talents and non-fertility of critical thinking , reduction of 

doubt to addicted beliefs, elitism, poverty and scientific stagnation, lack of 

scientific and logical movement in dealing with problems and attitude and 

emotional dealing with criticism. The study of the conducted research shows that 

the lack of a comprehensive policy based on systematic studies, the failure to use 

efficient human resources in research, the predominance of the memory-oriented 

approach over the research-oriented approach, the weakness of the content of 

textbooks, the weakness of the necessary motivations in researchers and project 

managers, the inconsistency of organizations in the matter of research, the lack 

of budget and the existence of administrative bureaucracy in order to spend the 

approved budget, the lack of necessary communication between educational 

research organizations and higher organizations, the lack of information centers 

and the lack of application of research results in decision-making , the 

involvement of politics and religion in research are among the challenges and 

problems of research in education.  In the current research, based on the primary 

themes obtained, five individual, organizational, extra-organizational, 

programmatic and informational factors have influenced the development of 

research culture. The study method was qualitative with a exploratory approach 

and potential participants included teachers and experts in the field of research 

of the Education Organization of Fars Province who were selected using the 

purposive sampling. The sample size according to the adequacy criterion of the 

number of participants based on theoretical saturation reached 14 people. 

Qualitative data collection tool Semi-structured interview research was selected 

and data analysis was performed based on content analysis. To validate the data, 
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methods of feedback to participants, researcher review and stance, and 

alignment with scientific sources were used. The reliability of the findings was 

assessed using the opinions of the members of the steering committee, including 

experts from primary schools, as well as the dissertation committee. Findings 

showed that from the perspective of primary school teachers and experts, 5 main 

factors (individual, organizational, extra-organizational, Programmatic, 

informational) and 15 components will lead to the development of research 

culture in primary school. Also, the four components of self-growth, school 

curriculum, empowerment and freedom of action were of  higher importance. 

The meaning of individual factors in education and research is self-esteem and 

interest and readiness to change, attitude, knowledge and research literacy and 

having some psychological components such as necessary and sufficient abilities 

and skills, the ability to understand the issues around problem solving and 

having spirit doing team work. Organizational factors refer to the impact of 

policy in education such as the lack of importance to research and the researcher, 

the lack of application of research findings in society's policies and the lack of 

use of researchers' opinions in policy-making teams. Extra-organizational factors 

refer  to economic and credit issues, political components (applying the opinions 

of pressure groups on the process of classroom education, lack of freedom of 

expression and freedom after scientific expression, relationship orientation in the 

appointment of managers, filtering of some sites related to the keywords of the 

research title, the lack of feeling of job security) and legal issues. Programmatic 

factors refer to problems such as memorization approach, non-applicable content 

of textbooks, and inactive text books content. Information factors refer to the 

weakness of the information system and the lack of promotion of research 

culture due to the lack of proper communication space.  According to what has 

been said, in the development of research culture, the role of teachers is very 

important and without accepting the role of research in school by teachers, 

solving and improving structural and interventional problems and fundamentally 

changing the educational approach, education and training will not be successful 

in practice. The development of this culture will not be achieved. 

Keywords: Research, Self-growth, Development, Curriculum, Research culture. 
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 6در مدارس ابتدایی های توسعه فرهنگ پژوهشمؤلفه شناسایی

 5صالحی، مسلم 6، نادر شهامت*6، رضا زارعی6پروین رزمجوئی

 

 چکیده

 6611دوره ابتدایی در سال  سازمانی در معلمان های توسعه فرهنگ پژوهششناسایی مؤلفه با هدفپژوهش حاضر 

نظران حوزه پژوهش سازمان کنندگان بالقوه شامل معلمان و صاحبانجام شد. روش مطالعه از نوع کیفی بوده و مشارکت

گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به استفاده از روش نمونهآموزش و پرورش استان فارس بودند که با 

های کیفی پژوهش نفر رسید. ابزار گردآوری داده 66کنندگان بر مبنای اشباع نظری به معیار کفایت تعداد مشارکت

ها از اعتباریابی دادهها بر اساس تحلیل مضمون انجام شد. برای همصاحبه نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل داد

گیری پژوهشگر و همسوسازی با منابع علمی استفاده گردید. کنندگان، بازبینی و موضعهای بازخورد به مشارکتروش

ها با استفاده از نظرات اعضای کمیته راهنما شامل کارشناسان مدارس ابتدایی و همچنین کمیته اعتمادپذیری یافته

مؤلفه  65عامل اصلی و  5تعداد  ،نظران مدارس ابتداییان داد که از دیدگاه معلمان و صاحبها نشرساله انجام شد. یافته

د از: عوامل فردی، عوامل سازمانی، ت بودنموجب توسعه فرهنگ پژوهش در دوره ابتدایی خواهد شد. عوامل اصلی عبار

درسی مدارس، ه خودبالندگی، برنامهای و عوامل اطالاعاتی. همچنین چهار مؤلفعوامل فراسازمانی، عوامل برنامه

های نوینی را برای توجه تواند دریچهنتایج این پژوهش میتوانمندسازی و آزادی عمل از اهمیت باالتری برخوردار بودند. 

بنیادی به بالندگی معلمان و بسترسازی و توسعه پلکانی فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش و تغییرات مطلوب در 

 محوری بگشاید.محوری به پژوهشه درسی از رویکرد آموزشبازنگری برنام

 ، خود بالندگی، توسعه، برنامه درسی، فرهنگ پژوهش.پژوهش :کلیدی واژگان 
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 مقدمه

پویا و تالش به  محیطی حوزه آموزشی به دلیل احاطه شدن در گذشته، دهه امروزه و به ویژه از دو

پذیری، رقابت نوین، هایفناوری سریع توسعه چون متعددی هایچالش دستیابی توسعه پایدار، با

ها مؤسسات این چالش. های علمی و ... روبرو شده استتقاضای پژوهش دانش و افزایش گسترش

 ,Jalalآموزشی را ناچار به سازگاری با ماهیت متغیر محیط آموزشی در سراسر جهان کرده است 

Amin, & Amin, 2022)) . ،ها و بروندادهای پژوهشی یکی از معیارهای توسعه فعالیتدر این میان

های پویاست. این امر مستلزم بسترسازی و نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در متوازن و پایدار سازمان

  .((Dewey,  Evers, & Schuchardt ,2022های آموزشی است نهادهای اجتماعی به ویژه سازمان

مدرسه جایی است  در واقع شود.کشور از مدارس آغاز میبسترسازی و ساخت زیر بنای پژوهشی 

شود که اند، اینطور اندیشیده میآموزان برای آموزش و یادگیری حضور پیدا کردهکه در آن دانش

مدرسه یک پژوهشگاه و یک کارخانه فکر است که در آن پژوهشگرانی به تعداد معلمان و سایر 

کارکنان و فراگیران و حتی والدین در آن برای انجام پژوهش و توسعه یادگیری حضور دارند. در این 

که این امر رسد به نظر می . (Willson, 2019)رویکرد، مدرسه یک سازمان پویا و یادگیرنده است 

پژوهش در مهم در ابتدا و پایه و زیربنای دوره آموزشی یعنی مقطع ابتدایی صورت گیرد. چرا که 

آموزان از سنین محور خواهد بود و اگر دانش پژوهشزیر بنای تفکرات منطقی و یادگیری  دورهاین 

 مرتفع خواهد شد کودکی به تفکر و نگاه منطقی، خو بگیرند در آینده بسیاری از مشکالت آموزشی

(Salighedar & Fatemi, 2018). تر در تواند بنیانی برای حرکت قویتقویت پژوهش از این دوران می

ارزش باور و فرهنگ پژوهندگی . به تدریج دانشجویی باشدآموزشی متوسطه و همچنین دوره دوران 

، معلمان و آموزاندانشدون رواج فرهنگ پژوهش در بین گردد و یقینأ ببیش از پیش آشکار می

 ,Scherrer) یافت نخواهد تحقق جامعه توسعه ساماندهی و ریزیبرنامه برای الزم اندیشه تولید

2019).  

اما فرهنگ پژوهش بین معلمان به عنوان یکی از وظایف اصلی آنها، بنا بر ماهیت آن نسبت به 

آموزش دانش و تدریس فعال کمتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بار مسئولیت سنگین 

در آستانه قرن بیست و یکم، گسترش فرهنگ پژوهش و نوآوری در جامعه بر دوش معلمان است و 

ژوهش در عمل بیشتر شده است. این تمایل ره به جایی نخواهد برد، اگر در جامعه تمایل به پ

این سازمان به عنوان یکی از ساختارهای . آموزش و پرورش از آن استقبال شایان به عمل نیاید

فرهنگی و آموزشی علیرغم برخورداری از نیروی عظیم انسانی تاکنون نتوانسته است راهبرد  -علمی

این امر سبب شده همواره با  ارائه کند وبسترسازی و توسعه فرهنگ پژوهش روشنی برای 

انفعال  ،جامعه عمقی نیازهایعدم تامین های مدارس و فعالیتمانند به روز نبودن هایی چالش

ن، احساس نیاز به پیشرفت در نسل جواتضعیف  ،یکم آموزان در قرن بیست ومعلمان و دانش
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جواب ماندن پی پاسخ نرفتن و بی ی، تضعیف روحیه پرسشگری ونتاب خواکمرنگ شدن فرهنگ ک

ه ی بالقوه و عدم باروری تفکر انتقادی و کاهش شک بها؛ شکوفا نشدن استعدادهابسیاری پرسش

قر و ، فآموزانگریزی؛ مشکل اصلی نهادینه نشدن پژوهشگری در دانشنخبه، پوسیدههای باور

برخورد نگرشی و  و و منطقی در برخورد با مشکالتحرکت علمی ،  فقدان جاماندگی علمی

  .(Fazlollahi Ghomshi, Nowroozi & Maleki Tavana, 2014)احساسی با انتقادات روبرو گردند 

های پژوهشی در آموزش و ی ایران، ضرورت انجام فعالیتاز یک سو در جامعه رو به توسعه

 آموزشی نیز از پویایی ونشاط الزم نیز اموربدون انجام پژوهش شود و پرورش به شدت احساس می

ساله نظام جمهوری  6۲کی از اهداف سند چشم انداز از سویی دیگر، ی برخوردار نخواهد بود.

 66۲6 افق در بالقوه و بالفعل امکانات بر تکیه با منطقه علمی برتر قدرت به ایران رسیدن اسالمی،

مدار و های پژوهشمدار است و شاخصزشکشور ما در عمل آمو و پرورش نظام آموزش است.

گزارش ساالنه  گیرد.کارهای تحقیقاتی و عمل مبتنی بر علم در طول آموزش به ندرت انجام می

مطالعات و ارزیابی و بازدید از مدارس مشمول طرح تعالی نشان از ضعف کمی و کیفی شاخص 

 دارد. « پژوهش و توسعه فرهنگ آن»

های دیگر است و تر و ممتازتر از سایر مراکز و سازمانرش، مهمنقش پژوهش در آموزش و پرو

 هایشیوههای آموزشی به عهده دارند. نیاز به تغییر در این برجستگی به دلیل نقشی است که نظام

 پژوهش مبنایبر   "یپژوهش محور " به "آموزش محوری"یادگیری و تغییر مسیر از  -یاددهی

گر و راهنما دنبال کشف مجهوالت رفته و معلم جز نقش هدایتآموز خود به شود دانشسبب می

اما در میدان عمل، توسعه فرهنگ  .(Shakibayi, Ghoorchiyan & Khalkhali, 2009)نداشته باشد 

یافته، مشی جامع مبنی بر مطالعات نظام فقدان خطها و مشکالت متعددی چون پژوهش با چالش

های الزم در پژوهشگران و کارآمد در امر پژوهش، ضعف انگیزهنارسایی استفاده از نیروی انسانی 

ها در امر پژوهش، کمبود بودجه و وجود بروکراسی های پژوهشی، ناهماهنگی سازمانمجریان طرح

های پژوهشی آموزش اداری در جهت هزینه کردن بودجۀ مصوب، کمبود ارتباطات الزم بین سازمان

-رسانی و عدم کاربرد نتایج پژوهش در تصمیمد مراکز اطالعهای عالی، کمبوو پرورش و سازمان

  .(Rezvaninasab, Bahadori & Ganjeh, 2017) روبروست هاگیری

ها و موانع بودن مدارس، عوامل مؤثر، چالش محورپژوهشگران متعددی پیرامون اهمیت پژوهش

 اند از جمله:توسعه آن مطالعه نموده
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 پژوهشگر سال ارائه توسعه فرهنگ پژوهش(ها و راهکارهای ها، چالشها )مؤلفهیافته

 کمک عدم دریافت ها وعدم انتشار یافته آن، عدم تخصیص زمان و مدیریت

 منفی تأثیر پژوهشی فرهنگ بر که بودند ایعمده هایمحدودیت هزینه

 .گذاشت

2022 Raza, Chaudhry, 

Ali, Amin & 

Rafeeq 

ها و ایجاد حمایت از پژوهشگران، اشتراک یافتهایجاد ساختارهای سازمانی در 

های اطالعاتی خاص عناوین پژوهشی، توانمندسازی در جهت بهبود پایگاه

ها به عنوان دستاوردهای علمی، ارائه پاداش و درک اطالعات، شناسایی یافته

 حمایت سازمانی پژوهشگران

2022 Riedel, Geßner, 

Seegebrecht, 

Ayon, 

Chowdhury, 

Engbert & Lucke 

 بر توجهیقابل تأثیرات مرتبط هاینهادی و ارزش حمایت رهبری، سبک

 Puplampu 2021 .دارد پژوهش خروجی

گیری، برخورداری از پشتیبانی، میزان تحمل خطرپذیری شکست، تصمیم

آزادی عمل در استفاده از رویکردها، حس احترام و ارزش به جایگاه معلمی و 

 پژوهش و کار تیمی و مشارکتی 

2020 Joram, Gabriele & 

Walton 

)سرمایه انسانی، سرمایه اطالعاتی و سرمایه سازمانی(  آمادگی استراتژیک

 Sabri 2019 گیری ت تصمیمدانش کافی، ارتباط مشارکتی، بینش عملی، مهار

 Zarei 2019 ای سازی و دانشی. موانع حمایتی، انگیزشی و بودجهموانع مدیریتی آگاه

ها: عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و آموزشی، فقدان چالش

خدمت و فقدان آگاهی معلمان. فقدان آموزش ضمن ،امکانات الزم و کافی

ها، افزایش انگیزه و کار تیمی و آموزش زیرساختراهکارها: فراهم کردن 

 خدمت ضمن

2019 Saedi 

 های توسعه: سه عامل اساسی سیستمی، سازمانی و فردی مؤلفه
2018 

Slade, Philip& 

Morris 

سه حیطه نگرشی، مهارتی و  های پژوهشی معلمان درارتقای شایستگی

تدریس مشارکتی، ارتباطات موثر با فراگیران و دیگر افراد مدرسه و  دانشی،

 مدیریت کالس از نوع ترویج محیط یادگیری پژوهش محور. 

2016 Sirilla & 

Dansirisuk 

یافته، نارسایی استفاده از نیروی مشی جامع مبنی بر مطالعات نظام فقدان خط

زم در پژوهشگران و مجریان های الانسانی کارآمد در امر پژوهش، ضعف انگیزه

وجود  ،ها در امر پژوهش، کمبود بودجههای پژوهشی، ناهماهنگی سازمانطرح

الزم بین  کردن بودجۀ مصوب، کمبود ارتباط بروکراسی اداری در هزینه

-عالی، کمبود مراکز اطالعآموزش های پژوهشی آموزش و پرورش و سازمان

 هاگیریتصمیمرسانی و عدم کاربرد نتایج پژوهش در 

2016 Rezvaninasab, 

Bahadori & 

Ganjeh 

 Pickton 2016 های فردی موانع: عوامل سازمانی، مالی و مهارت

های نوشتاری، های توسعه: توانایی بحث، بیان و دفاع از پژوهش، مهارتمؤلفه

های خوانداری، مهارت کار های آزمایشگاهی، مدیریت زمان، مهارتمهارت

میزان اعتماد به نفس، میزان بردباری و مقاومت، میزان تحمل مشارکتی، 

های مرتبط با پژوهش، درک ها، میزان آشنایی با نظریهناامیدی و شکست

2016 Nalla & 

Nalla 
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 ماهیت موضوع، میزان عالقه و انگیزه یادگیری

 & Sabirova 2015 موانع: عوامل آموزشی و برنامه درسی 

Zakirova 

های دولت در علوم و فناوری و چاپ و نشر آثار پژوهشی و سیاستتمرکز بر 

راستای تمرکز بر علم و فناوری و چاپ و انتشار آثار پژوهشی و همچنین تولید 

 هاو پشتیبانی پژوهشی در دانشگاه
2014 Kiatkheeree 

ساختاری، ارائه خدمات  -نقش بازدارندگی عوامل فرهنگی، عوامل اداری

های فعالیت فردی و عوامل انگیزشی. پایین بودن روحیهپژوهشی، عوامل 

گروهی، نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در بین فرهنگیان و اهمیت ندادن 

های فرهنگیان. راهکارهای برون رفت: اختصاص بخشی از مسئوالن به پژوهش

 ها وظایف آموزشی معلمان به پژوهش و رسیدگی به وضعیت معیشتی آن

2014 Fazlollahi et al 

موانع: عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و عوامل شخصی که عوامل 

سازمانی بیشترین اولویت و عوامل شخصی و سپس عوامل اجتماعی و فرهنگی 

 های بعدی است.در اولویت
2013 

Mohamadi 

Shirkooh 

  بندی پژوهشچالش: ضعف در چارچوب

دیران، باور به جزئی از معلمان، ترغیب مراهکارها: انجام پژوهش توسط خود 

ها و مقاالت پژوهشی، فرصت یادگیری و ، دسترسی به کتابشغل بودن

بروزرسانی اطالعات پژوهشی، گفتمان پژوهشی، حمایت مدیران در جهت 

 ها، برخورداری از زمان و مکان پژوهشیشرکت در همایش

2011 Koksal & Razi 

حمایت و ایجاد فضای امن و جو پژوهشی، توجه به نقش تاثیرگذار رهبران در 

گران به انجام کار های فردی و اجتماعی، ترغیب پژوهششرایط و موقعیت

ها و پیشنهادات پژوهشی و ایجاد های مالی، احترام به ایدهمشارکتی، حمایت

 های هوشمند داخلی و خارجی شبکه

2007 Evans 

 

پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش تنها بنابر نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده،        

ها و عملکردهای آموزش و ابزاری است که برای بهسازی و ایجاد تغییرات مفید در کیفیت برنامه

بنا برآنچه بیان شد، در توسعه فرهنگ پژوهش، نقش معلمان از   شود.پرورش به کار گرفته می

اهمیت بسزایی برخوردار است و بدون پذیرش نقش پژوهش در مدرسه از طرف معلمان، آموزش و 

 پرورش در عمل به موفقیتی در توسعه این فرهنگ دست نخواهد یافت. 

 هدف پژوهش

 دوره هش سازمانی در معلمانهای توسعه فرهنگ پژوهدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

  ابتدایی است.
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 روش پژوهش 

دوره ابتدایی معلمان در  سازمانی های توسعه فرهنگ پژوهششناسایی مؤلفه با هدفاین پژوهش 

با کیفی  به شیوهو به لحاظ ماهیت و روش  کاربردیهای به لحاظ هدف از نوع پژوهش انجام شد که

 . شده استانجام  اکتشافی رویکرد
 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

کنندگان شامل شش نفر از اساتید دانشگاه و هشت نفر از معلمان مشارکتدر پژوهش حاضر 

گیری هدفمند به شیوه نمونه 6611پژوهنده برتر سازمان آموزش و پرورش استان فارس در سال 

نفر رسید.  66. حجم نمونه به کنندگان اشباع نظری بودانتخاب شدند. معیار کفایت تعداد مشارکت

ها بر اساس و تحلیل داده های کیفی پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تجزیهابزار گردآوری داده

نظران حوزه آموزش تحلیل مضمون انجام و روایی صوری و محتوایی آن توسط کارشناسان و صاحب

-کننده طبقهکنندگان بدون نام مشارکتهای به دست آمده از مشارکتو پرورش تایید گردید. یافته

کنندگان تشریح و دار گردید. اهمیت و هدف پژوهش برای مشارکتبندی و با تخصیص کد، نشان

 های انجام شده با زمان سی الی چهل دقیقه، با کسب اجازه از آنان ضبط گردید. مصاحبه
 

 روش اجرا

مراجعه به پژوهشکده معلم، اسامی  ابتدا با کسب اجازه کتبی از سازمان آموزش و پرورش و

دوازده معلم پژوهنده دارای رتبه استانی و کشوری اخذ و با هشت نفر از آنان و همچنین با حضور در 

دفاتر کار شش استاد دانشگاه، با تعیین وقت قبلی مصاحبه انجام و ضبط گردید. پس از خواندن 

آن استخراج و توسط محقق به کدهای اولیه  گفتارهای مهمهای انجام شده، پارهدقیق متن مصاحبه

کدهای اولیه، مضامین پایه استخراج و در ادامه با انتزاعی کردن  بندیتبدیل گردید. سپس با دسته

ها با و تحلیل دادهها، مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر شکل گرفت. روش تجزیه بندیدسته

های بازخورد به ها از روشون و برای اعتباریابی دادهو به روش تحلیل مضم رویکرد تحلیل تفسیری

گیری پژوهشگر و همسوسازی با منابع علمی استفاده گردید. کنندگان، بازبینی و موضعمشارکت

ها نیز با استفاده از نظرات اعضای کمیته راهنما شامل کارشناسان خبره مدارس اعتمادپذیری یافته

 جام شد.ابتدایی و همچنین کمیته رساله ان
 

 

 تعداد و گروه نمونه -6جدول 

 تعداد مشارکت کنندگان

 8 معلم پژوهنده دارای رتبه کشوری

 6 معلم پژوهنده دارای رتبه استانی

 6 استاد دانشگاه شیراز

 6 استاد دانشگاه فرهنگیان

 6 استاد دانشگاه مرودشت
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 ها یافته

 های توسعه فرهنگ پژوهش در معلمان دوره ابتدایی چیست؟ سؤال کیفی، مؤلفه

 661کنندگان در مصاحبه نیمه ساختار یافته، تعداد های مشارکتدر گام نخست، از متن مصاحبه

استخراج و براساس درک پژوهشگر از آنها کدگذاری شدند. توسعه فرهنگ پژوهش قول پیرامون نقل

ترین سطح مضمون بندی به پایینهای معنایی، دستهشابهتبا مرتب کردن کدهای اولیه بر اساس م

 گردد.سه مشاهده میشماره در جدول  )مضامین پایه( انجام گرفت. نتایج حاصل در این گام
 

 کنندگان مربوط به توسعه فرهنگ پژوهشهای باز با مشارکتمضامین استخراج شده از مصاحبه -6جدول 
 

 مضامین پایه کدهای اولیه ردیف

 عالقه به یادگیری و ارتقا دانش 6

 خود بالندگی

 روحیه پژوهشگری و عالقه به حل مشکالت کالس و مدرسه 6

 های پژوهشیعالقه و انگیزه معلمان در انجام فعالیت 6

 تمایل به پیشرفت و رشد کالس خود 6

 باور به ارزش کار پژوهشی 5

 آمادگی و عالقه به انجام تغییر 1

 های آماری و تجزیه و تحلیل اطالعاتنسبی در استفاده از روشآشنایی  8

 سواد پژوهشی

 های زود بازخورد در حل مشکالت کالسعدم استفاده دائمی روش 7

 های پژوهشی در حل مسائل کالستوانایی استفاده از یافته 1

 برخورداری از تفکر انتقادی و خالقیت 6۲

 المللیآشنایی نسبی با زبان بین  66

 های ارتباطی، آزمایشگاهی و فنیبرخورداری از توانایی 66

 یابیتوانایی درک مسائل پیرامون خود و مسأله 66

 های پژوهشیتوانایی مستندسازی صحیح فعالیت 66

 های پژوهشیاعتماد به نفس و صبر و حوصله در انجام فعالیت 65

            هایمؤلفه

 شناختیروان

 خودباوری و پایین ندانستن جایگاه معلمان دوره ابتدایی 61

 نگرش مثبت به دوره ابتدایی 68

 توانایی بحث و ارائه دفاع از عملکرد خود 67

 مدیریت استرس و تحمل فشار و شکست در مسیر پژوهش 61

 روحیه انجام کار تیمی 6۲

 آموزانتوانایی ایجاد روحیه پرسشگری در دانش 66

 محوریهای دانشگاهی پژوهشایجاد رشته 66

 های پژوهشیگیری بر اساس یافتهتصمیم 66 گذاریسیاست

 زداییشناسی و آسیبایجاد چرخه صحیح آسیب 66
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 گذاریهای سیاستاستفاده از پژوهشگران در تیم 65

 های پژوهشی و کالس درسچگونگی ارتباط بین یافته 61

 تمرکززدایی در روند کار امور پژوهشی  68

 ساختار سازمانی

 حذف قوانین دست و پاگیر در مسیر پژوهش 67

 مشخص شدن جایگاه امور پژوهشی در ارزشیابی معلمان 61

 جایگزینی تفکر پژوهشی به جای تفکر سازمانی در مدیران 6۲

 بندیرتبهلحاظ کردن امتیازات مناسب برای معلمان پژوهشگر در  66

 های علمی و پژوهشی در انتخاب مدیران مدارسلحاظ کردن شایستگی 66

 لحاظ کردن امتیاز مناسب در مسیر شغلی و نقل و انتقاالت معلمان 66

 مشخص شدن جایگاه امور پژوهشی در ارتقا شغلی معلمان 66

 های پژوهشیوجود امکانات مناسب برای انجام فعالیت 65

 تکنولوژیفناوری و 

 های نوینقابلیت مستندسازی در قالب 61

 های پژوهشیها و یافتهبانک اطالعاتی جامع برای فعالیت 68

 روزآوری در مدارسپذیر و قابل بههای انعطافزیرساخت 67

 های پژوهشیسازی فعالیتهای غنیافزارها و برنامهوجود نرم 61

 تحول بنیادین آموزش و پرورشجایگاه فرهنگ پژوهش در صنعت  6۲

 اسناد باالدستی
 جایگاه پژوهش مدارس در نقشه جامع علمی کشور 66

 برنامه توسعه پنج ساله کشور برای مدارس 66

 های کالن در مورد مدارسسیاست 66

 های فشار بر روند کار مدارسعدم اعمال نظرات گروه 66

 سیاسی
 مدیران مدارسگرایی در انتصاب عدم رابطه 65

 گرایی در استخدام معلمانعدم رابطه 61

 پژوهشی –عدم استفاده از فیلترینگ در ارتباطات علمی  68

 آزادی بیان و پس از بیان معلم پژوهشگر در طرح مسائل آموزش و پرورش 67

 حقوقی
 پذیرش جایگاه قانونی پژوهش از نگاه والدین و جامعه 61

 انجام پژوهش در مسائل آموزش و پرورشامنیت شغلی برای  5۲

 بندی به مالکیت معنوی معلمان پژوهشگرپای 56

 های انجام پژوهش معلمانجبران هزینه 56

 اقتصادی
 اعطای بودجه پژوهش به مدارس و پژوهشگران 56

 الزحمه پژوهشگرانمشخص بودن حق 56

 منابع مالی مورد نیاز انجام پژوهش 55

 کردن ساعت مطالعه و پژوهش در برنامه هفتگی مدارسلحاظ  51

 برنامه درسی مدارس
 آموزان با رویکرد پژوهشیبرگزاری درصدی از امتحانات دانش 58

 کاهش فاصله آموزش و پژوهش در برنامه درسی 57

 وپرورشهای بنیادی در آموزشهای کاربردی به جای پژوهشترویج پژوهش 51
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 های پژوهشی در تدوین کتب درسیتعلیم و تربیت با یافتهترکیب اصول  1۲

 های پژوهشی در کتب درسیپررنگ شدن فعالیت 16

16 
آموزان و های پژوهشی مورد نیاز دانشها و تواناییتدوین یک مجموعه مهارت

 های تحصیلیتدریس پلکانی در دوره

 معلمافزایش واحدهای درسی پژوهش محور در برنامه تربیت  16

       برنامه درسی

 تربیت معلم

 غلبه رویکرد پژوهشی در تألیف کتب تربیت معلم 16

 اندازی مدارس تجربی برای دانشجویان تربیت معلمراه 15

 توجه به کارورزی و آموزش ارتباط پژوهش با محل کار 11

 های آموزشی پژوهش محوربرگزاری کارگاه 18

برنامه توانمندسازی 

 معلمان

 های علمی و پژوهشی ویژه فرهنگیانبرگزاری همایش 17

 ها و توانایی پژوهش معلمان و آموزش پلکانیتدوین مجموعه مهارت 11

 به کارگیری رابط پژوهشی متخصص در امور پژوهشی مدارس 8۲

 -پایگاه و مراکز علمی  های پژوهشی مدارسوجود پایگاه ویژه فعالیت 86

 پژوهشکده معلمتوسعه  86 پژوهشی

 های معلم با دانشگاهتوسعه ارتباط پژوهشکده 86

 هارسانی رسانهاطالع 86 ارتباطات

 آموزیسرای دانشهای معلم با پژوهشتوسعه ارتباط پژوهشکده 85

 

 جدول تحلیل مضامین سه گانه، مربوط به توسعه فرهنگ پژوهش سازمانی –6جدول 
 مضمون فراگیر سازمان دهندهمضامین  مضامین پایه  ردیف

 خودبالندگی 6

 عوامل فردی

ی
مان

ساز
ش 

وه
پژ

گ 
هن

فر
ه 

سع
تو

 

 سواد پژوهشی 6

 شناختیهای روانمؤلفه 6

 سیاست گذاری 6

 ساختار سازمانی 5 عوامل سازمانی

 فناوری و تکنولوژی 1

 اسناد باالدستی 8

 عوامل فراسازمانی
 سیاسی 7

 حقوقی 1

 اقتصادی 6۲

 برنامه درسی مدارس 66

 برنامه درسی تربیت معلم 66 ایعوامل برنامه

 برنامه توانمندسازی معلمان 66

 پژوهشی –پایگاه و مراکز علمی  66
 عوامل اطالعاتی

 ارتباطات 65
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گانه، مدل توسعه فرهنگ پژوهش سازمانی در معلمان دوره ابتدایی ارائه بر اساس جدول مضامین سه

 گردید. 

 

 توسعه فرهنگ پژوهش سازمانی. شبکه مضامین 6شکل 

 

ی مؤثر بر توسعه های انجام شده، مضامین سازمان دهندهها و تحلیلبا توجه به نتایج کدگذاری

بندی شده مبتنی بر مفاهیم مشابه بودند با ی دستهفرهنگ پژوهش که برگرفته از مضامین پایه

ای و ها در پنج عامل فردی، سازمانی، فراسازمانی، برنامهعنایت به نوع عوامل دخیل و مؤثر آن

کنندگان در مشارکت گفتارهایپارهدر ادامه پس از ارائه گذاری گردیدند. اطالعاتی استخراج و نام

 پردازیم.مضامین سازمان دهنده می جداول پنج الی نه به تشریح هر یک ازاین
 

 



86   های توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس ابتداییشناسایی مؤلفه 

 صاحبنظران  با مصاحبه عوامل فردی استخراج شده از تحلیل مضامین پایه –5جدول 

ف
دی

ر
 

 گفتارهاپاره
مضامین 

 هیپا

مضمون 

 سازمان دهنده

 (6)کد  .معلم آمادگی و انگیزش تغییر تفکر خود و کالس را داشته باشد 6

ی
دگ

الن
د ب

خو
 

    

ی
رد

ل ف
وام

 ع

         

ی
رد

ل ف
وام

 ع

 

تواند شروع یک پژوهش و هر عملی که کالس را به چالش بکشد و باعث پرسشگری و نقادی شود می 6

 (1)کد  .یا خود پژوهش باشد

 (7)کد  .معلم و کارکنان محیط آموزشی باید به ارزش کار پژوهش کالسی باور داشته باشند 6

محوری اساس بسترسازی فرهنگ محوری به پژوهشآموزشتغییر و تقویت تفکر معلم از رویکرد  6

 (1)کد  .پژوهش است

)کد  .اشتیاق به یادگیری و ارتقای دانش به شیوه عمل در پژوهش اساس توسعه فرهنگ پژوهش است 5

6) 

 (6)کد  .ای داردعالقه به حل مسائل آموزشی در سایه انجام پژوهش کالسی اهمیت ویژه 1

ورزی پژوهش است و نیازی نیست پژوهش های دستدر عمل اتفاق بیفتد. مهارت پژوهش باید 8

 (1)کد  .مکتوب و مستند گردد

)کد  .بسترسازی و تقویت نگرش پژوهشی در ذهنیت معلم و به طور کلی در آموزش باید اتفاق بیفتد 7

66) 

ی
هش

ژو
د پ

سوا
 

    

 (8)کد  .دانند چگونه و از کجا باید شروع کنندآشنایی ندارند. اصال نمی پژوهشبسیاری از معلمان با  1

 (66)کد  .شودای و زود بازخورد در حل مسائل کالس و مدرسه استفاده میهای کلیشههنوز از روش 6۲

 (1)کد  .های اولیه انجام پژوهش استیابی محیط آموزشی و توانایی درک آن گاممهارت مساله 66

)کد .های پژوهشی آنان را در حل مسائل مشابه به کار گیرد از تجارب همکاران استفاده شود و یافته 66

5) 

 (66)کد  .از روحیه تفکر انتقادی برخوردار بوده و آن را در کالس و محیط آموزشی خود پرورش دهد 66

المللی آشنایی داشته زبان پژوهش بیناز تجارب مفید آموزشی معلمان دیگر کشورها استفاده کند. با  66

 (7)کد  .باشد

 .کالسی برخوردار و آن را به کار گیرد های ارتباطی، فنی و آزمایشگاهی در انجام پژوهشاز مهارت 65

 (7)کد 

 (8)کد  .های پژوهشی محیط آموزشی را داشته باشدتوانمندی تدوین، تنظیم و مستندسازی فعالیت 61

 (6)کد  .نیازمند صبر، حوصله و همچنین برخورداری کافی از اعتماد به نفس استپژوهش  68

ی
خت

شنا
وان

ل ر
وام

ع
 

  

ی
خت

شنا
وان

ل ر
وام

ع
 

معلمان دوره ابتدایی به ارزش جایگاه دوره باور ندارند. برخی تصور نادرستی از این دوره به عنوان  67

 (1)کد  .کنندمقطع آموزشی سطح پایین یاد می

 (5)کد  .باید توان دفاع از پژوهش و قدرت بحث در مورد موضوع پژوهش را دارا باشد 61

 (6)کد  .شودتحمل شکست در پژوهش مشکل است. برای مبتدیان باعث استرس می 6۲

 (6)کد  .باید روحیه و شرایط کار تیمی در معلم و مدرسه فراهم شود 66

 (1آموزان دارد )کد و ایجاد و افزایش روحیه پرسشگری دانش پژوهش نیاز به ایجاد چالش در کالس 66
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 عوامل فردی

کنندگان، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ پژوهش، عوامل مربوط به شخص ز دیدگاه مشارکتا

منظور از عوامل فردی در آموزش پژوهشگر است که از آن به عنوان عوامل فردی نام برده شده است. 

خودبالندگی، عالقه و آمادگی انجام تغییر، نگرش، دانش و سواد پژوهشی و برخورداری از و پژوهش، 

های الزم و کافی، توانایی درک مسائل ها و مهارتهای روانشناختی چون توانمندیبرخی مؤلفه

 یابی، برخورداری از روحیه انجام کار تیمی و مشارکتی و ... است. خودبالندگیپیرامون خود و مسئله

، خودبالندگی (Key-Roberts, Halpin, & Brunner, 2012 )شود. و خودباوری به وسیله فرد آغاز می

دانند که دستیابی به توسعه ها و دانش و تجاربی میرا شامل کاهش نقاط ضعف و ارتقای مهارت

تغییر سازد. پیش زمینه نیل به تفکر خودباوری و خودبالندگی، احساس نیاز به فردی را میسر می

موقعیت فعلی و دستیابی به اهداف پیش روست. آمادگی و انگیزش تغییر نیز اساس و بنیان 

در واقع، اگر افراد جامعه ارزشی برای یادگیری سازمانی و تغییر اندیشه و تفکر سازمانی است. 

جامعه فرهنگ  پژوهش و پژوهشگر قائل نباشند، باور قلبی به پژوهش نداشته باشند و به طور کلی

دهند و حتی در ای به انجام پژوهش نشان نمیآموزان هم رغبت و عالقهمحور نباشد، دانشپژوهش

 & Daryapour,  Dortaj, Abbaspour, Sadipour) شوندانجام پژوهشهای خود با مشکل مواجه می

Delavar, 2018) .ی تغییر اهمیت آمادگی فرد و سازمانی که در سوداتوان به از این روست که می

-تغییر نگرش فرد زمینه .(Gelaidan, Al-Swidi & Mabkhot, 2018)رویکرد فعلی هستند، پی برد 

محوری است. دانش و سواد پژوهشی و محوری به پژوهشساز پیشبرد اهداف و تغییر رویکرد آموزش

ها و تجزیه و تحلیل در آشنایی معلمان با چرایی و چگونگی تشخیص مسئله، شیوه انتقال دانسته

کنندگان از آن های فردی که مشارکتبرخورداری از برخی ویژگیکنار نگرش پژوهشی و همچنین 

های اساسی صالحیت پژوهشگری معلمان از مؤلفه اند،های روانشناختی یاد کردهبه عنوان مؤلفه

-و تحمل زیادی میکننده است و صبر است. مسیر فرآیند انجام پژوهش، طوالنی و گاهی خسته

طلبد. پیمودن این مسیر نیازمند مدیریت استرس، مدیریت شکست احتمالی و تکرارپذیری روند 

  انجام فعالیت است.
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 صاحبنظران  با مصاحبه عوامل سازمانی استخراج شده از تحلیل مضامین پایه –1جدول 

ف
دی

ر
 

مضامین  گفتارهاپاره

 هیپا

    مضمون 

 سازمان دهنده

 (8)کد  .محوری ایجاد گرددهای دانشگاهی پژوهشرشته 6

ی
ذار

تگ
اس

سی
 

ی
مان

ساز
ل 

وام
 ع

 

 (6)کد  .ها اهمیت داده شود و کاربردی شونداگر پژوهشی انجام شود به یافته 6
زدایی شناسی و آسیبآسیب گذاران آموزشی دالیل عدم اهمیت به پژوهش را سیاست 6

 (1)کد  .کنند

 (6)کد  .گذاری و تدوین کتب درسی استفاده کنندهای سیاستپژوهشگران برتر در تیماز  6
 (6)کد  .های پژوهشی را با حل مسائل کالسی داشته باشدمعلم توانایی پیوند یافته 5

 (1)کد  .در مناطق کم برخوردار نیز به پژوهش اهمیت داده شود 1

ی
مان

ساز
ار 

خت
سا

 

های پژوهش و روند آن آگاه باشند و در بازدیدهای کالسی بر پژوهشراهبران آموزشی از  8

 (6)کد  .داشته باشند نظارت انجام شده

 (66)کد  .جایگاه پژوهش در عملکرد معلمان مشخص شود 7
 .تر شوندگیرانهپژوهی حذف یا سهلبرخی امتیازات پژوهشی مانند امتیازات خاص تدریس 1

 (66)کد 

آموزشی مناطق و به ویژه مدیران تفکر پژوهشی ایجاد و بر تفکر آموزشی غالب در نظام  6۲

 (1)کد  .گردد

 (7بندی یا ارزشیابی عملکرد پژوهشی لحاظ گردد )کد هایی چون رتبهدر طرح 66
در انتخاب مدیران شایستگی پژوهشی لحاظ گردد. بسیاری از مدیران تفکر پژوهشی  66

 (1)کد  .ندارند

 (6۲شود )کد در ارتقای شغلی معلمان عملکرد پژوهشی در نظر گرفته نمی 66
در بسیاری از مدارس امکانات اولیه انجام پژوهش یا وجود ندارد یا اجازه استفاده از آن  66

 (66)کد  .شودمثل رایانه و اینترنت داده نمی

ی
وژ

نول
تک

 و 
ی

ور
فنا

 

)کد  .ای ندارندکافی در استفاده از نرم افزارهای رایانهبسیاری از معلمان توانایی و مهارت  65

66) 

 (66)کد  .های پژوهشی معلمان وجود نداردبانک اطالعاتی جامعی برای یافته 61
 (1)کد  .افزاری مدارس ضعیف و در حد پایین استافزاری و سختامکانات نرم 68
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 عوامل سازمانی

کنندگان پژوهش حاضر، عوامل توسعه فرهنگ پژوهش از نگاه مشارکت از دیگر عوامل مؤثر بر

گذاری، ساختار سازمانی و فناوری و تکنولوژی مورد بحث سازمانی است که در سه حیطه سیاست

های گذاری در آموزش و پرورش را در ایجاد رشتهکنندگان تاثیر سیاستقرار گرفته است. مشارکت

های نشگاه فرهنگیان، استفاده از معلمان پژوهشگر برجسته در تیممحوری در دادانشگاهی پژوهش

اند. گذاری آموزش و پرورش را از عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه فرهنگ پژوهش برشمردهسیاست

های هایشان از عدم اهمیت به پژوهش و پژوهشگر و عدم کاربست یافتههمچنین در مصاحبه

-های سیاستین عدم استفاده از نظرات پژوهشگران در تیمهای جامعه و همچنپژوهشی در سیاست

 اند.گذاری سخن رانده

تواند در تدوین و تالیف کتب های کالسی معلمان میکنندگان، تجارب پژوهشاز منظر مشارکت

درسی مبتنی بر پژوهش و کاهش فاصله آموزش و پژوهش کمک شایانی کند. ساختار سازمانی و 

هایی سازمانی مؤثر بر توسعه یا عدم توسعه فرهنگ پژوهش است و به مؤلفهفناوری از دیگر عوامل 

-چون عدم وجود تفکر پژوهشی در سازمان آموزش و پرورش، عدم انتصاب مدیران بر اساس شایسته

ساالری پژوهشی و عدم آشنایی بسیاری از منتصب شدگان با پژوهش و در نتیجه تاثیر منفی آن بر 

های تحقیقاتی، کمرنگ بودن جایگاه امور پژوهشی در ارتقای جام فعالیتانگیزش کارکنان در ان

شغلی و ارزشیابی عملکرد معلمان، وجود قوانین دست و پا گیر در فرآیند انجام پژوهش و عدم 

افزارهای های اطالعاتی و نرماحتساب امتیازات پژوهشی در مسیر شغلی کارکنان، عدم وجود بانک

افزاری الزم و افزاری و نرماند. وجود امکانات آزمایشگاهی، سخته نمودهمناسب در مدرسه، اشار

همچنین بیش از لزوم وجود این امکانات، برخورداری و غلبه تفکر پژوهش ناشی از دیدگاه مدیران 

-ورزی دانشهای دستهای پژوهشی کارکنان و افزایش مهارتتواند بر انگیزش انجام فعالیتمی

 ارد.آموزان تاثیر بگذ
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 صاحبنظران با مصاحبه عوامل فراسازمانی استخراج شده از تحلیل مضامین پایه –8جدول 

ف
دی

ر
 

 گفتارهاپاره
مضامین 

 هیپا

     مضمون

 سازمان دهنده

 (8)کد  .فاصله حرف تا عمل اهمیت به فرهنگ پژوهش در اسناد فرادستی زیاد است 6

ی
ست

 د
اال

د ب
سنا

ا
 

 
ل 

وام
ع

ی
مان

ساز
فرا

 

در اهداف برنامه ششم توسعه پنج ساله در مورد آموزش و پرورش چندان جایگاهی برای  6

 (66)کد  .فرهنگ پژوهش در نظر گرفته نشده است

های کالن تحول آموزش به رویکرد پژوهش محوری اهمیت داده در اهداف سیاست 6

 (1)کد .نشده است 

توان کار پژوهشی ها نمیدلیل اعمال فشار برخی گروهبرای حل برخی مسائل کالسی به  6

 (6)کد  .انجام داد

ی
اس

سی
ل 

وام
ع

 

 (66)کد  .ساالری غالب استگرایی بر شایستهدر انتصاب مدیران رابطه 5

 .گیردهای علمی و پژوهشی صورت نمیگزینش و استخدام معلمان بر اساس شایستگی 1

 (5)کد 

 (66)کد  .سازدپژوهش مسائل کالسی را غیرممکن می اعمال فیلترینگ انجام 8

 (6)کد  .پژوهش نیازمند آزادی بیان و پس از بیان پژوهشگر است 7

ی
وق

حق
ل 

وام
ع

 

ها و جامعه ارزش واقعی خود را پیدا نکرده پژوهش در محیط آموزشی از نظر خانواده 1

 (1)کد  .است

آموزش و پرورش برخورداری از امنیت شغلی  پیش نیاز انجام برخی عناوین پژوهشی در 6۲

 (1)کد  .است

 (6۲)کد  .مالکیت معنوی معلمان پژوهشگر باید حفظ و ارزشمند تلقی شود 66

 (66)کد بع هزینه دارد. های کالسی نیاز به امکانات و تجهیزات و بالطبرخی پژوهش 66

ی
اد

ص
اقت

ل 
وام

ع
 

 (6)کد  .سرانه پژوهشی به مدارس پرداخت شود 66

 . کنندهای روند کار پژوهشی را خود پرداخت میبسیاری از معلمان پژوهشگر هزینه 66

 (66)کد 

 (6)کد  .شودالزحمه یا پاداش پرداخت نمیبه معلمان پژوهشگر حق 65

 

 عوامل فراسازمانی

عریف پژوهش و جایگاه آن در اسناد فرادستی به ویژه سند تحول بنیادین، معلمان را برآن ت

داشته تا مفهوم پژوهش را در این سند به چالش کشیده و از آن به معنای تعریفی آرمانی و دور از 

ارها واقعیت بنگرند.  از دیدگاه مشارکت کنندگان، در اسناد باالدستی به ویژه سند تحول بنیادین ب

تحقیقاتی در نظر گرفته نشده به پژوهش اشاره شده اما در عمل راهکاری برای انجام فعالیتهای 

توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش نیازمند اعتالی بینش پژوهشی و کاهش فاصله است. 

ز حرف تا عمل در مدارس است. عالوه بر ذکر مفهوم و جایگاه پژوهش در اسناد باالدستی، برخی نی
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های سیاسی و حقوقی اشاره کردند. به مسائل اقتصادی به خصوص ابعاد مالی و اعتباراتی، مؤلفه

های فشار بر روند آموزش کالسی، نبود آزادی در بیان و عوامل سیاسی چون اعمال نظرات گروه

های طرحگرایی در انتصاب مدیران، تقدم رابطه بر ضابطه در پذیرش آزادی پس از بیان علمی، رابطه

های عنوان پژوهشی و همچنین عدم های مربوط به کلیدواژهپژوهشی و فیلترینگ برخی سایت

بندی به مالکیت ها و عدم پایاحساس امنیت شغلی، عدم پذیرش جایگاه پژوهش از نگاه خانواده

 کنندگان به آن اشاره کرده بودند. معنوی از جمله مسائلی بود که اکثر مشارکت

ی برخاسته از مسائل موجود در محیط و جامعه است و باید فارغ از هر گونه عقاید و پژوهش واقع

در  ((Zaghi, 2017پنهانکاری و ترس و رعب از احساس عدم امنیت شغلی و حیاتی صورت گیرد. 

کاری صاحبان تقیه و پنهان «شناسی فرهنگ پژوهش درمقطع ابتداییآسیب» ای با عنوان مطالعه

در بیان افکار، آرا وعقاید خویش را که خود متأثر از سیطره فضای ترس و ارعاب و عدم فکر و اندیشه 

تحمل افکار دگراندیشان در نظام سیاسی ایران در طول تاریخ است، از موانع توسعه فرهنگ پژوهش 

  داند.می

 صاحبنظران  با مصاحبه ای استخراج شده ازعوامل برنامه تحلیل مضامین پایه –7جدول 
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 (7)کد  .پژوهشی ویژه معلمان برگزار گردد -های فصلی علمیهمایش 66

پروری پژوهشی ویژه معلمان برگزار و پلکانی در سطوح افزایی و مهارتهای دانشکارگروه 66

 (6)کد  .تکمیلی اجرا گردد

 (6)کد  .ای از یک رابط پژوهشی توانمند برخوردار باشدهر مدرسه 65
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 ایعوامل برنامه

کنندگان پژوهش حاضر، عوامل از دیگر عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ پژوهش از دیدگاه مشارکت

ریزی مناسب در تدوین و تالیف کتب درسی و ای است. برآیند نظرات آنان نشان از عدم برنامهبرنامه

و همچنین نیاز به  خالی بودن جایگاه پژوهش و عدم اختصاص ساعت کالسی ویژه مطالعه و تحقیق

ریزی درسی و بروز کردن محتوای تغییر برنامه ارتقای دانش پژوهی معلمان دارد. توانمندسازی و

کتب درسی از رویکرد آموزش محوری به سمت رویکرد پژوهش محوری از الزامات نظام آموزشی 

دگیری سطحی، پروری، یاکشور است. گنجاندن اطالعات متعدد در کتابهای درسی، رویکرد حافظه

محتوای غیر فعال، عدم توجه به کاربردی بودن مطالب کتب درسی همواره از مسائل عمده در نظام 

 ز دیرباز، مراکز تربیتا .(Aminoon & Sharifipoor, 2016)آموزش و پرورش کشور ما بوده است 

وپرورش  آموزشترین پایگاه در امر آموزش و توانمندسازی معلمان و کارکنان وزارت معلم محوری

 های علمی و تربیتی معلمان متناسب با نیاز آموزشای و توانمندیحرفه هایاند. توسعه مهارتبوده

که دانشگاه فرهنگیان، . وپرورش است های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش جزو سیاست

راکز تربیت معلم که از فرایند تغییر و تحول م استمدت کوتاهی نهاد کلیدی تربیت معلم است، 

-توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارتکه ایجاد شده 

های منابع انسانی و رصد کردن تحوالت نظامهای تربیت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم 

اطر وپرورش به خ آموزش. (Hosseini, 2020)یکی از اهداف آن است  وپرورش تربیتی و آموزش

هایی است که پژوهش در آن ضروری است. به دلیل ترین حوزهاینکه با انسان سروکار دارد، از مهم

های خاصی پیچیده بودن مسائل مربوط به اندیشه انسان، پژوهش در این زمینه دارای پیچیدگی

وزشی باید وتربیت و اثربخشی آم طلبد. از اینرو، برای ارتقای کیفیت تعلیماست و دقت زیادی را می

های ها و مهارتتوانمندسازی مؤثر، نگرش .های الزم در معلمان تقویت شودها و توانمندیمهارت

آموزان را بهبود بخشند و در دهد تا آنها به طور منظم یادگیری دانششغلی معلمان را ارتقا می

 نهایت تغییر مؤثری در کالس درس ایجاد شود.
 صاحبنظران  با مصاحبه عوامل اطالعاتی استخراج شده از تحلیل مضامین پایه –1جدول 
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 عوامل اطالعاتی

ارتباطات و وجود و پیوند مدارس با مراکز علمی پژوهشی تحت عنوان عوامل اطالعاتی آخرین عامل 

تاثیرگذار بر توسعه فرهنگ پژوهش از منظر مشارکت کنندگان بود. رشد و توسعه اهداف آموزش و 

در حقیقت رشد و پذیر نیست. های نو امکانکارگیری فناوریاطالعات بدون بهپژوهش در عصر 

های اخیر، موجب کاهش فاصله میان جوامع گسترش فناوری در حوزه ارتباطات و اطالعات در سال

ها شده و وری، باال رفتن سطح آموزش و افزایش سرعت مبادالتی دادهبشری، ارتقای کارآیی و بهره

در دیدگاه نو،  یفیت آموزش و پژوهش گشته و تولید علم را شتاب بخشیده است.روند ارتقای ک

شود. کشورهایی که از نظر علمی وضعیت فناوری اطالعات، ابزار رشد و توسعه جامعه محسوب می

 ,Ahmadiasl)های مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات هستند مطلوبی دارند دارای زیر ساخت

Abbasi & Khalifeh, 2017  ) . 

(Hazrati, 2016) رسانی، ضعف نظام اطالع(Afshari & Mohamadzadeh, 2011)  عدم ترویج

ها و ضعف کتابخانه  (Makhzan, 2011)فرهنگ پژوهش ناشی از فقدان فضای ارتباطی مناسب و 

از کنندگان اند. بیشتر مشارکترسانی را از موانع توسعه فرهنگ پژوهش عنوان کردهمراکز اطالع

ها )صوتی و تصویری و مطبوعات( و ضعف مطالب پژوهشی کتب درسی در رسانی رسانهضعف اطالع

داران مسابقات و جشنواره های علمی معرفی مشاهیر و بزرگان علم و ادب و همچنین نخبگان و رتبه

 رسانی کشور به موضوع توسعهنظام اطالع ارس سخن گفته و خواستار توجه ویژه برخاسته از مد

 اند. فرهنگ پژوهش شده

 گیری     نتیجه 

ترین مباحثی است که توجه کشورهای در حال توسعه را به امروزه توسعه و رشد، یکی از مهم

کند که نظام آموزشی و ای توسعه پیدا میپژوهش و نوآوری در جامعه وف داشته است.طخود مع

آموزش و پرورش، زیرساخت و الگوی  .فرهنگی، زمینه و بستر مناسب را برای آن تدارک ببیند

مدارس  .دهد و در همه ابعاد از نقشی حیاتی و ظریف برخوردار استای را شکل میتوسعه هر جامعه

های توانند عالوه بر فعالیتو معلمان در این میان دارای وظیفه بسیار مهم و حساسی هستند که می

های آموزان در پایهش را در بین دانشهای درست پژوهتحقیقاتی روح و انگیزه تحقیق و روش

-داران پیشرفت فکری دانشمعلمان، نخستین مشعل. در این میان، مختلف تحصیلی نهادینه کنند

چگونه منطقی بیندیشند، آموزند که چگونه علمی فکر کنند. آموزان میآموزان هستند. آنان به دانش

 معلمان …نمایند، چگونه حدس بزنند و چگونه مشاهده کنند و چگونه مشاهدات خود را منظم 

ریزی و هدایت و روحیه تعاون و هم فکری را در آموزان را برنامهلمی دانشع هایفعالیت بتوانند باید

ها تقویت کنند. برای نیل به این مهم، معلمین باید خود پژوهشگر باشند و با جان و دل با آن

 . آموزان مشارکت و همکاری داشته باشنددانش
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دهد که معلمان به یادگیری و ارتقای دانش مورد نیاز پژوهش عالقه داشته و نتایج پژوهش نشان می

کنند. به ارزش کار های پژوهشی را در خود احساس میانگیزه و اشتیاق کافی برای انجام فعالیت

به پژوهش یادگیری از رویکرد آموزش محوری -پژوهشی باور داشته و تمایل به تغییر فرآیند یاددهی

اند. اما عواملی چون عدم آگاهی و نداشتن تخصص های خود اذعان داشتهمحوری را در مصاحبه

محوری کتب درسی، های پژوهشی و همچنین محتوای حافظهکافی و الزم در خصوص انجام فعالیت

های فاصله عمیق میان آموزش و پژوهش و عدم برخورداری ساعت خاص مطالعه و انجام فعالیت

های پژوهشی در معلمان های ترویج فعالیتژوهشی در برنامه درسی از عوامل بازدارنده و چالشپ

-هایی توسعه فردی است که با خودبالندگی اتفاق مییکی از راهکارهای غلبه بر چنین چالش است.

 چه، خودبالندگی به عنوان فرایندی که افرادگر. شودخودبالندگی به وسیله فرد آغاز میافتد. 

است، اما خودبالندگی گیرند، معنی شدهمی مسئولیت اولیه برای تجارب یادگیری خود را بر عهده

نتایج مطالعات .  (Key-Roberts, Halpin & Brunner, 2012 بستگی دارد فرد موفق، اغلب به تالش

(Saedi, 2019) ،(Köksal, & Razi, 2011)  وSlade & et al, 2018)) حاضر های پژوهش با یافته

همسوست. از دیگر راهکارهای برون رفت از چنین معضلی، توانمندسازی معلمان با آموزش پلکانی و 

های علمی پژوهشی و همچنین به کارگیری رابطان پژوهشی مجرب در مدارس برگزاری همایش

است. چرا که پژوهش خود نیازمند آموزش است. میان دو مقوله توانمندسازی و توسعه پژوهش 

کنند. نتایج تحقیقات طی دو سویه و تنگاتنگ برقرار است که ضعف و قوت یکدیگر را تشدید میارتبا

 (Slade et al, 2018)و  (Nalla & Nalla, 2017)، (Zarei, 2019)، (Saedi, 2019)(، 6616پور)زینال

های پژوهش حاضر و نشان از تاثیر توانمندسازی معلمان بر رشد و توسعه حاکی از همسویی با یافته

های در مطالعه خود نشان دادند که استمرار فعالیت (Froozesh & Pezhman, 2018)پژوهش دارد. 

 های پژوهشی شده است. ای معلمان در انجام فعالیتپژوهشی باعث توانمندسازی حرفه

اد برنامه درسی مدارس بر گسترش فرهنگ پژوهش تاثیر های پژوهش نشان دهمچنین یافته

 ,.Sirila, P)و  (Sabirova & Zakirova, 2015) ،(Hazrati & et al, 2020)های دارد. نتایج پژوهش

& Dansirisuk, 2019) های پژوهش حاضر همسوست. هدف اصلی معلمان پژوهشگر، بهبود با یافته

وضعیت نامطلوب موجود و بهسازی آموزش بر پایه پژوهش و یادگیری عمیق و ماندگار و کاربردی 

ای باشد که به جای انتقال یادگیری باید به گونه-فرآیند یاددهی ،((Bruner, 2022است. به باور 

-در واقع باید دانشات به واسطه تفکر در کالس ایجاد گردد. های کشف اطالعاطالعات، موقعیت

همچنین، محتوای هایی قرار دهیم که خود دست به کشف اطالعات بزنند. آموزان را در موقعیت

آموزان نسبت به تفکر علمی احساس تعهد ای تدوین شود که دانشدرسی و ارزشیابی باید به گونه

. (Daryapour et al, 2020) برای آنها میسر شود یپژوهش داشته باشند و دست یافتن به روحیه

(Dewey, 1950)  ،نیز بر پرورش مهارت حل مساله در کالس تاکید دارد. گنجاندن اطالعات متعدد
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محتوای درسی غیرفعال و عدم توجه با کاربردی بودن مطالب آموزشی در کتب درسی و توجه بیش 

نمره از مسائل عمده در نظام آموزش و پرورش کشور ما از حد به رویکرد حافظه پروری و کسب 

بوده است. برنامه درسی مدارس نیاز مبرم به تغییر و حرکت به سمت و سوی رویکرد پژوهش 

نیل به هدف توسعه  فرهنگ پژوهش در برای . (Aminoon & Sharifipoor, 2016) محوری دارد

 و پرورش تغییراتی حاصل گردد.  رسد که ابتدا باید در نگرش آموزشمدارس به نظر می

های پژوهش برخورداری از آزادی بیان در انجام امور پژوهشی محیط آموزشی از دیگر یافته

دهد و آزادی جان دیوئی فیلسوف پراگماتیست آزادی مثبت را از آزادی منفی تمیز می حاضر است.

خواهد انجام دهد اما بتواند آنچه را میشمارد. معنای آزادی منفی این است که فرد مثبت را برتر می

های بالقوه خود را توسعه و کمال بخشد. یابد که فرد بتواند توانائیآزادی مثبت وقتی تحقق می

تواند ذهن خود را پرورش آزادی بیان را باید آزادی مثبت به شمار آورد زیرا بدون آن انسان نمی

ای در آموزش و پرورش ایه و اساس هر اندیشهبدیهی است که پ. (Mohamadtaheri, 2016)دهد 

 & Vahdati, Mazloomi, Salimi .اندرکاران تعلیم و تربیت آن کشور داردبستگی به حمایت دست

Eghbal, 2014)،) های نامناسب حاکم بر نظام آموزشی و میزان اندک توجه آموزش و سیاست

های یافته اند.فرهنگ پژوهش عنوان کردهپرورش در ترویج پژوهش در مدارس را از موانع توسعه 

دهد که آزادی عمل پژوهشگر یکی از شروط ایجاد و توسعه نشان می )(Joram et al, 2020مطالعات 

کاری صاحبان اندیشه در بیان در پژوهش خود نیز پنهان (Zaghi, 2017)فرهنگ پژوهش بوده و 

فضای آموزشی باید باز، آزاد برشمرده است.  افکار و عقاید خویش را از موانع توسعه فرهنگ پژوهش

اند ی یادگیری را که مایلای که افراد آزادی عمل داشته باشند تا هر شیوهو انسانی باشد. به گونه

کی از شرایط مهم آموزش، ایجاد فضای آزاد یادگیری و تشویق یادگیرندگان به ی .انتخاب نمایند

های اکتشافی و ابداعی ها به استفاده از روشن تشویق آنهای خود و همچنیاظهار عقاید و اندیشه

 .یادگیری است

وتربیت و  برای ارتقای کیفیت تعلیمگردد های پژوهش حاضر، پیشنهاد میتوجه به یافته با 

این امر، مجهز کردن  .های الزم در معلمان تقویت شودها و توانمندیاثربخشی آموزشی باید مهارت

معلمان به بینش علمی و اجرای پژوهش است تا تولید اندیشه کنند و از آن در جهت بهبود وضع 

چنانچه آموزش و پرورش قصد توسعه فرهنگ پژوهش در کالس درس و مدرسه بهره الزم را ببرند. 

های تحصیلی باالتر آن را مدارس را دارد باید این فرهنگ را در دوره ابتدایی ایجاد نموده و در دوره

بسط و گسترش دهد. متاسفانه در دوره ابتدایی جایگاه پژوهش خالی بوده و در کتب درسی مجالی 

برای پرداختن به آن پیش بینی نشده است. آموزش و پرورش در اولین گام باید تغییراتی را در کتب 

ضا شود. در برنامه درسی باید آموزان اردرسی اعمال نماید تا از این طریق حس کنجکاوی دانش

های تنها بر محفوظات تکیه نشود و درصدی نیز به فعالیت. جایی برای پژوهش در نظر گرفته شود
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گری، کنجکاوی و آموز را به پرسشهای درسی دانشمحتوای کتاب .علمی آنان اختصاص یابد

به مسئله محوری گرایش پروری فعالیت علمی خارج از کالس سوق دهد و نظام آموزشی از حافظه

آموزش و پرورش باید از نظامی پویا برخوردار باشد. به عبارت دیگر، علم و پژوهش در آن  .یابد

  جایگاه و موقعیت واقعی خود را در نظام آموزشی بازیابد. آموز پژوهندهمعلم و دانشنهادینه شده و 

های پژوهش تعمیم پذیری یافتهتواند در هایی همراه بود که میپژوهش حاضر با محدودیت

های زمان و مکان و صدور مجوزهای الزم، پژوهش حاضر فقط در تاثیرگذار باشد. به دلیل محدودیت

نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز و برخی اساتید دانشگاه شیراز و مرودشت که در 

ه افزایش نمونه منجر به نتایج حوزه آموزش و پرورش فعالیت داشتند، انجام شد. طبیعی است ک

 از استفاده با معلمان با مصاحبه طریق از پژوهش این هایدادهتری خواهد شد. همچنین دقیق

 تأثیر افرادی بر توانستمی هامصاحبه عمومی ماهیت. شد آوریجمع گسترده و باز هایپرسش

 صحبت از معلمان از برخی شدمی باعث و اندگرفته مطالعه این در شرکت به تصمیم که بگذارد

 را هاییایده انواع و تعداد توانستمی خود نوبه به این امر. امتناع کنند خود تجربیات مورد در کردن

 . .دهد کاهش کنندمی انتخاب مصاحبه طول در گذاشتن اشتراک به برای معلمان که

 تعارض منافع

ای اعم از داخلی و خارجی در هیچ نشریه پیش از اینمقاله حاضر فاقد تعارض منافع بوده و 

 پژوهی ارسال شده است.چاپ نشده است. این مقاله جهت بررسی و چاپ صرفاً به فصلنامه تدریس

 مالی امیح

  های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شده است.کلیه هزینه
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