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  چكيده

 در سالپژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدايي 
 20انجام شد. در اين پژوهش از روش كيفي با رويكرد پديدارشناسي استفاده شد. براي اين منظور،  1396

گيري هدفمند انتخاب شدند و حوزه آموزش و پرورش به روش نمونهنظران نفر از اساتيد و صاحب
ها در دوازدهمين مصاحبه به اشباع رسيد؛ ولي ها انجام شد. دادهساختاريافته با آنهاي عميق و نيمهمصاحبه

ها با روش كاليزي مورد تحليل مصاحبه ادامه يافت و داده 20ها تا براي تأييدبخشي نتايج، گردآوري داده
كننده در اين پژوهش ارائه و نتايج مطالعه قرار گرفت. سپس، نتايج حاصل از اين مطالعه به اساتيد شركت

كه  مضمون اصلي استخراج شد 8زيرمضمون و  23كد اوليه،  980هاي حاصل شده در تأييد شد. يافته
رسه، فرهنگ ان، عوامل خانودگي، عوامل آموزشي، جو مدآموزدانشهاي پژوهشگري شامل صالحيت

  فرهنگي بود. -مشوق پژوهشگري، منابع مالي، عوامل سازماني و عوامل اجتماعي
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  مقدمه

يكي از ابزارهاي مهم براي ايجاد تحول و بقاي سازماني و رسيدن  شكيبدر جهان رقابتي امروز، 
ي مورد نظر، آموزش و پژوهش است (سلمانزاده ممقاني، كاردان حلوايي و هارسالتداف و به اه

يم). جامعه امروزي به افرادي نياز دارد كه داراي تفكر مستقل و خالق هستند، 1393، زادهنياسي
ي پژوهشگري به هامهارتكه جز با آموزش  را خالقانه حل كنند هاآنمسائل را ببينند و  توانند

  ).2016، 2؛ عالمديني و احوالب2015، 1(سابيروا و زاكيروا ديآينمست د
در تاريخ تعليم و تربيت نوين تأكيد بر پرورش سازمان شناختي خالق و جستجوگر را از طريق 

 4و جان ديويي 3ي فلسفي ويليام جيمزهاشهيانددر  توانيمتدريس به شيوه كاوشگري و حل مسأله 
و تفكر  داديم، مورد تأكيد قرار شوديمنه آموختن را بر آنچه آموخته رديابي كرد. ديويي چگو

، 5(آلبريت، پرتوليس و واسكونسلوس دانستيمخوب را وابسته به توانايي فرد در حل مسائل 
و گيرنده محض. در جريان  ريپذفعل). از نظر ديويي ذهن، فعال و جستجوگر است و نه 2012

ن نيروي تفكر است. حفظ معلومات و مهارت فاقد ارزش تربيتي كسب معرفت، مهم به كار افتاد
 ).1395است (فرحبخش، ستار و محمدي، 

به جاي اينكه به سادگي دستورات ارائه  انآموزدانشپژوهش بر اساس اين ديدگاه است كه 
ها را شده توسط معلم را دنبال كنند، با حل و فصل رويدادهاي مختلف كه درك و فهم فعلي آن

). 2004، 6، اوتاال و مورتينيدونالدمك، هابارد، آبل(نيومن،  آموزنديم كشديمچالش به 
ي پيچيده و ساختن هادهيپدي علمي خود را مثل مطالعه هاتيفعالتمامي  تواننديم انآموزدانش

 هاتيفعالو تجزيه و تحليل نتايج هدايت كنند، اين  هادادهي آورجمعفرضيه، كنترل متغيرها، 

                                                                                                                                                    

1. Sabirova & Zakirova 
2. Alameddinea & Ahwalb 
3. James 
4. Dewey 
5. Albright, Pertulis & Vasconcelos 
6. Newman, Abell, Hubbard, McDonald, Otaalla & Mortini 
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 دهديمها را ارتقا ي علمي و پژوهشي آنهاتيفعالشده و  انآموزدانشجب كنجكاوي طبيعي مو
مهارت مديريت  شونديمتشويق  انآموزدانش)، همچنين، 2005، 1(زيون، ميكالسكي و موارك

تفكر انتزاعي سطح باالتر را براي حل هر گونه مشكلي در خود توسعه دهند (پاسپيتاساري، ديكا و 
  ).2017، 2ساريپرمانا

ي و همچنين محيطي است كه محققان ارشتهنيبي هادهياو  هاارزششامل  3فرهنگ پژوهش
ي پژوهش شكوفا سازند (نائورين و اسالم هاتيظرفخود را به عنوان افراد برخوردار از  تواننديم

د، كه فرهنگ پژوهش در يك مدرسه وجود داشته باشد و حفظ گرد). براي اين2014، 4اديب
ي به كنجكاوي و پرسشگري، احترام دوجانبه و حمايت در بين گذارارزشتعهد پايدار براي 

و  هاروشي جديد و توانايي باز بودن به هادهياو معلمان و مديران، تمايل به پذيرفتن  معلمان
هدف آموزش علوم در  يبه طور كل ).2005، 5الزم است (ليولين بينيپيشي غير قابل هادهيا

جوانان كشور با  نيفرهنگ در ب ن،يو همچن يعلم و تكنولوژ شرفتيدر حال توسعه پ يرهاكشو
بلكه قادر به تسلط  ،آور هستندو تاب رومندين ا،يپو ،ياست كه نه تنها رقابت يبر توسعه افراد ديتأك

  ).2018، 6(عبداله، مجيد، بيس، بحري و اسيالم هستند يكيتكنولوژ يستگيو شا يبر دانش علم
 هامهارتو  محورپژوهشر فنالند، اين يك اصل پذيرفته شده است كه معلمان بايد به دانش د
ي آلمان توليد علم از هادانشگاهي توسعه تدريس و يادگيري مجهز باشند. در بسياري از هاروشو 

. توسعه فرهنگ پژوهش شوديمكه منجر به توسعه فرهنگ پژوهش  شوديمطريق پژوهش انجام 
(ميزيمبايوا، مانكش و  رديگيمي اروپا از طريق تركيب پژوهش و آموزش صورت هاگاهدانشدر 

  ).2015، 7سورواتيت

                                                                                                                                                    

1. Zion, Michalsky & Mevarech 
2. Puspitasari, Dika & Permanasari 
3. Research culture 
4. Naoreen & Aslam Adeeb 
5. Liewellyn 
6. Abdullah, Majid, Bais, Bahri & Asillam 
7. Mizimbayeva, Mankesh & Survutaite 
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اهميت پژوهش در رشد و توسعه جوامع بر كسي پوشيده نيست. تحقيق و پژوهش، بالندگي 
كه جوامع پيشرفته موقعيت خود را بيش از هر چيز ديگر سازد. چنانيك جامعه را ممكن مي

دانند. از نظر سهم اعتبارات پژوهشي نسبت به توليد ناخالص گسترش و تعميق تحقيقات مي مرهون
سال  10كه در ايران در درصد است، حال آن 3تا  5/2ملي، اين رقم در كشورهاي پيشرفته بين 

درصد متغير بوده است (كريميان، صباغيان و صالح  4/0تا  2/0اخير سهم اعتبارات پژوهشي بين 
). با توجه به نقش اساسي و مهم آموزش و پرورش در نظام پژوهشي و تحقيقاتي 1390ر، پوصدق

و  كشور، متأسفانه بايد گفت آموزش و پرورش صرفاً به نقش آموزشي خود بسنده كرده است
اي هيچ تدبير جدي انديشيده نشده است. مختاري، زواركي براي پژوهش و تربيت پژوهشگر حرفه

ان پايه پنجم ابتدايي شهر تهران به آموزدانشپژوهش خود نشان دادند كه  ) در1393و مفيدي (
همچنين، پاهنگ، مهديون و  مند هستند.هاي پژوهشگري بهرهميزان كمتر از متوسط از مهارت

) در پژوهش خود نشان دادند كه دو عامل امكانات و تجهيزات و عامل اهداف 1396ياريقلي (
  از ميانگين متوسط جامعه و نامطلوب است. ترنييپامدارس ابتدايي آموزشي و محتواي تدريس در 

فقدان فرهنگ پژوهش، كمبود منابع مالي و پايين بودن سهم بودجه تحقيقات، عدم ثبات 
ي هاافتهمديريت، نبود برنامه جامع تحقيقات، كمبود نيروي انساني با انگيزه كافي و عدم انتشار ي

). 1387خليلي و رجايي، (ل و معضالت بخش پژوهش كشور است تحقيقاتي پيشين از جمله مسائ
در پژوهش و كاوشگري از نظر تروتمن، مكينستر و  انآموزدانشمهمترين موانع درگير كردن 

) عبارتست از: برنامه درسي اجباري، زمان ناكافي 2014) و نوبهار، نوبهار و حميدي (2004( 1آوري
  ، موانع مالي، فردي، تسهيالت و مديريتي.انآموزدانشي هاييتوانابراي پژوهش، انتظارات و 

ي معلم، هايژگيو، انآموزدانشي هايژگيوعوامل فرهنگي، اجتماعي،  هاپژوهشبسياري از 
و امكانات مالي  هاكتابخانه، تجهيز هاكتابمتغيرهاي جو كالس و متغيرهاي آموزشي مثل محتواي 

؛ 1391؛ هاشمي 2016(گنجي،  داننديمو انگيزش به پژوهش را از عوامل بنيادي در ايجاد عالقه 

                                                                                                                                                    

1. Troutmann, Makinster & Avery 
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) نشان داد كه حل مسأله، 1394ي تحقيق عباسي (هاافته). ي1393سلمانزاده ممقاني و همكاران، 
ي شناختي و خودباوري بر هامهارتكنجكاوي، تفكر انتقادي، تشريك مساعي، سواد اطالعاتي، 

  تأثيرگذار هستند. محورپژوهشمدارس 
) نشان داد عواملي مثل پژوهش سازماني، درگير شدن كاركنان در پژوهش، 2016( 1كتونپي

 كنندهليتسهو دلگرمي از عوامل  هامهارتفراساختار پژوهش سازماني، بودجه پژوهش، رشد 
نتايج تحقيق بودسانكوم، ساوانگبون، فرهنگ پژوهش در دانشگاه نورتامپتون انگليس است. 

شناختي هاي روان) نشان داد كه محيط كالس، ويژگي2015( 2يريمونگكولپانيت و چونسدمرانگ
هاي تفكر سطح باال است؛ در صورتي ان داراي تأثير مستقيم بر مهارتآموزدانشفكري و روشن

هاي تفكر سطح باال نداشت، بلكه از طريق هاي خانودگي تأثير معناداري بر مهارتكه ويژگي
هاي تفكر سطح باال داشت. سابيروا و زاكيروا ير غير مستقيم بر مهارتشناختي تأثهاي روانويژگي

) در پژوهشي آزمايشي نشان دادند كه به رسميت شناختن برنامه آموزشي محيط اطالعاتي و 2015(
  هاي پژوهشي كودكان تأثير دارد.آموزشي مدرسه ابتدايي بر تشكيل مهارت

هاي تفكر انتقادي ه عوامل مؤثر بر رشد مهارت) نشان داد ك2009( 3هاي تحقيق پرويسيافته
هاي يادگيري است. عوامل فردي شامل كنجكاوي، اعتماد به شامل طراحي برنامه درسي و فعاليت

) نشان داد كه توسعه فرهنگ پژوهش شامل: ايجاد 2002( 4نتايج پژوهش كتز نفس و پشتكار است.
گري محققان مبتدي، فراهم كردن فتار (مربيساختار سازماني (ايجاد واحد تحقيقاتي)، تغيير ر

ها در سازمان هاي دروني و بيروني، تغيير افراد و موقعيت آنالگوي نقش)، تقويت رفتار با پاداش
 هاي استخدام و ارتقاء) است.(روش

هاي مختلف مورد مطالعه هاي اصلي مفهوم فرهنگ پژوهش را كه در پژوهش، مؤلفه1جدول 
 دهد.ا نشان ميقرار گرفته است ر

                                                                                                                                                    

1. Pikton 
2. Budsankom, Sawangboon, Damrangpanit & Chuensirimongkol 
3. Purvis 
4. Katz 
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  فرهنگ پژوهش مبتني بر پيشينه پژوهش يهامؤلفه. 1جدول 

سال   پژوهشگر  رديف

  ارائه
  هاي فرهنگ پژوهشمؤلفه

 -5معلمان،  -4عوامل خانودگي،  -3عوامل اجتماعي،  -2عوامل فرهنگي،  -1  2016  گنجي  1
  هامحتواي كتاب

عوامل آموزشي،  -4عوامل راهبردي،  -3ي، عوامل سازمان -2هاي فردي، ويژگي -1  2015  نبيعي  2
  عوامل فرهنگي -6منابع مالي،  -5

  امكانات مالي -2تسهيالت پژوهش،  -1  2015  نوبهار  3
سلمانزاده ممقاني   4

  و همكاران
 -4عوامل خانوادگي،  -3اختصاص مزاياي مادي و معنوي،  -2مهارت پژوهشي،  -1  1393

 هاي معلمانيويژگ -5هاي مدارس، تجهيز كتابخانه

وحدتي و   5
  همكاران

عوامل  -5منابع مالي،  -4عوامل سازماني،  -3عوامل فردي،  -2اي، عوامل حرفه -1  1392
  علمي

عوامل  -4عوامل آموزشي،  -3پشتيباني،  -عوامل اداري -2مهارت پژوهشي،  -1  1390  كالهدوزي  6
  فرهنگي -اخالقي

كريميان و   7
  همكاران

  روابط انساني -4نگرش،  -3عوامل سياسي،  -2ي، عوامل مال -1  1390

عوامل  -4عوامل خانوادگي،  -3عوامل اجتماعي و سياسي،  -2عوامل سازماني،  -1  1389  آزادفر  8
  عوامل آموزشي -5اقتصادي، 

هاي مهارت -3هاي ياددهي يادگيري، روش -2امكانات و تجهيزات آموزشي،  -1  1387  پورعلي  9
  هاي فرديويژگي -5خانوادگي،  -ل اجتماعيعوام -4معلمان، 

عوامل اجرايي  -4عوامل اقتصادي و مالي،  -3عوامل اجتماعي،  -2عوامل فردي،  -1  1387  تيرگر  10
  و اداري

  هاي پژوهشمهارت -3بودجه پژوهش،  -2عوامل سازماني،  -1  2016  پيكتون  11
  يادگيري -هاي ياددهيمهبرنا -2عوامل آموزشي،  -1  2015  سابيروا و زاكيروا  12
بودسانكوم و   13

  همكاران
  عوامل خانوادگي -3هاي فردي، ويژگي -2محيط كالسي،  -1  2015

  عوامل فردي -2عوامل آموزشي،  -1  2009  پرويس  14
  عوامل اجتماعي، -4توسعه فردي،  -3عوامل سازماني،  -2عوامل محيطي،  -1  2008  لرتپاترك  15
  هاي فرديويژگي -3زمان،  -2نامه درسي، بر -1  2004  تروتمن  16

شيوه استخدام و ارتقاي  -3هاي دروني و بيروني، پاداش -2ساختار سازماني،  -1  2002  كتز  17
  معلمان
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ي روبرو است، اين تغييرات با سرعت اگستردهيي كه جهان در هزاره سوم، با تغييرات جاآناز 
چنين تحت تأثير قرار داده است. در جهاني ايني زندگي بشري را هاعرصهروزافزوني تمامي 

جايگاه درخور ايران به  كنندهنيتضمي كه اگونهمتحول، گام بر داشتن در مسير ترقي و كامل به 
عنوان يك كشور پيشتاز در عرصه انقالب علمي باشد، بيش از هر چيز در گرو توجه به پژوهش، 

ي پژوهشگري و حس كنجكاوي در هاهيپااينكه  تحقيق و توسعه در جامعه است. حال با توجه با
از همان دوران  هاآموزش؛ لذا ضروري است اين شوديمي گذارانيبنهمان دوران تحصيل ابتدايي 

ي هاانساني تحصيلي در آينده آماده كند و هاتيموفقتا كودكان را براي  دبستان صورت پذيرد
ي اوهيشو پرورش است كه نسل نوجوان را به  خالق و نوآور بار آيند. اين وظيفه سيستم آموزش

اجتماعي كند كه بتوانند در آينده در توليد دانش نقش داشته باشند و حداقل بتوانند مشكالت 
فردي و اجتماعي زندگي خود و ديگران را به روش علمي حل كنند. مباحثي مثل بحران هويت، 

را با روحيه مطالعه و پژوهش آشنا  انآموزدانشو سيستم آموزشي ناكارآمد كه  هانسلجدايي 
نكرده است، ضرورت مطالعه و پژوهش و كاربردهاي عملي در اين زمينه را بيش از پيش آشكار 

؛ لذا پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدايي كنديم
  انجام شده است.

  روش

بنيادي و به لحاظ ماهيت و و روش با توجه به ي هاپژوهشاين پژوهش به لحاظ هدف از نوع 
كه به  موضوع خاص مورد مطالعه پژوهشگر از روش كيفي از نوع پديدارشناسي استفاده شده است

  شكل ميداني اجرا شد.
در پژوهش حاضر پديده فرهنگ پژوهش در مدارس  ي:ريگنمونهجامعه، نمونه و روش 

ي تهران به عنوان جامعه هدف مد نظر قرار گرفت. با هادانشگاهابتدايي از منظر معلمان و اساتيد 
نفر از معلمان) از صاحبنظران حوزه  6نفر از اساتيد دانشگاه و  14نفر ( 20توجه به هدف پژوهش، 

در  هاداده). 2ي هدفمند انتخاب شدند (جدول ريگنمونهبراساس  1396آموزش و پرورش در سال 
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تا بيستمين  هادادهلي براي تأييد بخشي نتايج، گردآوري دوازدهمين مصاحبه به اشباع رسيد و
با تأكيد بر  افتهيساختارمهيني عميق و هامصاحبهي اطالعات، از آورجمعمصاحبه ادامه يافت. براي 

و روايي صوري و محتوايي آن توسط اساتيد اين حوزه تأييد گرديد.  رويكرد اكتشافي استفاده شد
 و بر اساس جنسيت و معلم يا استاد كنندهمشاركتهر مصاحبه بدون نام دست آمده از به  يهاافتهي

گرديد. قبل از شروع مصاحبه از  دارنشاني و با تخصيص كد، بندطبقه، كنندگانمشاركتبودن 
شرح داده شد.  هاآناجازه گرفته شد و هدف تحقيق براي  هامصاحبهجهت ضبط  كنندگانشركت

 دقيقه بود. 45-30بين  رفتهگانجامي هامصاحبهطول مدت 

نظران پرداختيم و سپس، در تحليل با تعيين وقت قبلي به انجام مصاحبه با صاحب روش اجرا:
ي كاليزي، روشي توصيفي در تحليل محتوا استفاده شده است (امامي امرحلهاز روش هفت  هاداده

شده به دقت خوانده شد،  ي پيادههامصاحبه). به اين منظور، متن 1391سيگارودي و همكاران، 
عبارات مهم آن مشخص گرديد و معناي هر عبارت مهم به صورت كد يادداشت شد. در ادامه، 
كدهاي حاصل از تحليل اوليه به صورت جداگانه يادداشت گرديد و كدهايي كه به لحاظ مفهومي 

ر گرفته شد، سپس با ي در آمد و براي هر طبقه نامي در نظاطبقهبا يكديگر مشابه بودند، به صورت 
ي ايجاد شد و در نهايت، نتايج به تريكلي هادستهادغام طبقات مختلف بر اساس مفاهيم مشترك، 

صورت توصيف كاملي از پديده مورد مطالعه با هم تركيب شد و در قالب مضمون و زيرمضمون 
تا بيانگر عمق سازماندهي شد. سپس مضامين استخراج شده مورد تأييد افراد متخصص قرار گرفت 

  باشد. كنندگانمشاركتمعناي بيان شده توسط 
گذاشته شد  كنندگانشركتدر پژوهش حاضر، براي به دست آوردن روايي، نتايج در اختيار 

 هاافتهها با مطالب ذكر شده مشخص شود. براي به دست آوردن پايايي، يتا موافقت و مخالفت آن
  ها شد.ي نظري اقدام به تبيين آنهابحثاد به با پيشينه پژوهش مقايسه شد و با استن
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  . تعداد و گروه نمونه2جدول 

  تعداد افراد  گروه مورد مصاحبه

  3  اساتيد دانشگاه تهران
  4  اساتيد دانشگاه عالمه طباطبايي
  2  اساتيد دانشگاه تربيت مدرس

  2  اساتيد پژوهشكده تعليم و تربيت
  3  اساتيد دانشگاه فرهنگيان

  6  معلمان
  20  جمع

  نتايج

پيرامون عوامل مؤثر بر فرهنگ پژوهش در  هامصاحبهي به دست آمده از تجزيه و تحليل هاداده
كه در جدول  ي شدآورجمعمضمون  8زير مضمون و  23كد اوليه،  980مدارس ابتدايي در 

  ارائه شده است. 3شماره 

  . مضامين و زيرمضامين فرهنگ پژوهش3جدول 

 نمضامي زيرمضامين

  مهارت پژوهشگري
  دانش پژوهشگري
  نگرش پژوهشگري

 انآموزدانشهاي پژوهشگري صالحيت

  نگرش والدين
 آگاهي والدين

 حمايت والدين

 عوامل خانوادگي

  اي معلمصالحيت حرفه
 فرآيند ياددهي يادگيري

  محتواي درسي
 ارزشيابي

 عوامل آموزشي
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  فضاي كالس
 فضاي مدرسه

  روابط بين فردي
 جو مدرسه

  دهيسيستم پاداش
 سيستم ارتقادهي

  فرهنگ مشوق پژوهشگري

  تخصيص بودجه پژوهش
  تسهيالت و امكانات آموزشي

 منابع مالي

  هاي پژوهشيكاربست يافته
  ترويج و تبليغ پژوهش
 ساختار استخدامي

 عوامل سازماني

 فرهنگ جامعه

 ساالريشايسته

  پژوهش اخالق
  يفرهنگ -يعوامل اجتماع

  

  انآموزدانشپژوهشگري  هايصالحيت

ي خود را در اين زمينه بهبود هامهارتي پژوهشي را كسب كنند و هامهارتبايد  انآموزدانش
  تجارب خود را چنين بيان كردند: كنندگانشركت بارهنياببخشند. در 

ان آموزدانشاز اين لحاظ در آموزش ابتدايي روحيه كنجكاوي، كنكاش، واكاوي بايد در « 
ان آموزدانششه ... در اون چارچوبايي كه در درسها ارائه ميشه و يا تكاليفي كه ارائه ميشه تقويت ب

  »)16را به واكاوي و جستجوگري بايد عالقمند كنن (م 
ي اصلي صالحيت پژوهشگري هامؤلفهدانش و نگرش پژوهشگري در كنار مهارت پژوهشگري از 

 است. انآموزدانش

مساله  نيدانش آموز در ح يتيموقع يريادگي ايمساله محور  يريادگي چون ييكردهايبر رو هيتك با«
كند و هم روش كسب دانش كه همان پژوهش  يهم محتوا و دانش را كسب م يتيو موقع يواقع
  .)»2(م  است
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در مقابل مسائلي كه قرار مي گيرن پرسش كنن بعد برن تحقيق كنن آيا اين اطالعات اصال «
  )».15درست هست نيست (م 

  عوامل خانوادگي

  .كنديمخانواده اولين بذر تكوين رشد فردي و بناي شخصيت را در انسان فراهم 
-يرا به شكل واقع رامونشيپ يايكودك فراهم كنن كه بتونه دن يبرا ييهابه هر حال چارچوب«
نسبت به علم  نينگرش والد رييتغ، نياز آموزش دادن به والد ديبا اشنهيزم .جستجو كنه يتر
  )».1م ( اديفراهم ب ودكك يبرا يوزآم

ي مدارس هم از ديگر عوامل خانوادگي محورپژوهشاز پژوهش و  هاخانوهآگاهي و حمايت 
 مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش است.

اوليا هم مي تونن خيلي همكاري كنن توي جلسات آموزش خانواده آگاه بشن كه وقتي دانش «
خواد به جاش بسازي اون قراره كند و كاوي بكنه خودش آموز كاري را به خونه مياره شما نمي

  »)11 بسازه (م
بخوان  نيوالد نكهيا ياز جنبه هاش هست كه به جا يكي يتيترب يها هيرو يحت رييتغ رسهيبه نظر م«

 ياستفاده كنن كه منطق شخص يياز روش ها ديداشته باشن با ياستبداد اي رانهيسهل گ يروال ها
  )»20م ( شناسهيم تيكودك را به رسم
  عوامل آموزشي

معلمان در اين ميان داراي وظيفه بسيار مهم و حساسي هستند كه بايد از دانش و مهارت 
  پژوهشگري برخوردار باشند.

عامل بعدي تربيت معلماني است كه بر رويكرد پژوهشي تسلط داشته باشن و اين رويكرد را باور «
 دانش آموز پژوهش كنه نكهين پژوهش كنن تا برسه به اتون يخود معلمان هم نم يعني داشته باشن؛

  »)17 (م
كند هاي يادگيري غني را براي يادگيرندگان فراهم ميرويكرد يادگيري مبتني بر پژوهش فرصت

هاي پيرامون خود توانند به صورت فعال درگير يادگيري شده و به كاوش پديدهان ميآموزدانشو 
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  ين نظر خود را بيان كردند:كنندگان اينچنبپردازند. شركت
توجه به روش هاي نوين تدريس اينكه دست از سخنراني و روش هاي سنتي بردارن و باور كنن «

عامل اصلي يادگيري و پژوهش دانش آموز هست نه معلم شايد بشه كارايي كرد نقش اصلي را 
  )»8 دانش آموز بايد داشته باشه. (م

ان نسبت به تفكر آموزدانشاي تدوين شود كه د به گونههمچنين، محتواي درسي و ارزشيابي باي
  ها ميسر شود.علمي احساس تعهد داشته باشند و دست يافتن به روحيه پژوهش براي آن

از اين لحاظ تمامي محتوايي كه براي پيش دبستان در نظر مي گيريم حتي دوره ابتدايي بايد ... «
ه راحتي در ارتباط با مفاهيم و مسائل مختلف صحبت جاهايي را داشته باشه كه دانش آموز بتونه ب

  )»16كنه... (م 
در نهايت هر كاري كه انجام ميشه مورد ارزيابي قرار مي گيره ... خودشون اين مراحل را طي «... 

و در نهايت كاري را انجام دادن  مي كنن و چون خيلي قشنگ طراحي شده بچه ها خسته نميشن؛
 )».13بازخورد خوبي داده ميشه (م  در قالب پروژه و نتايج و

  جو مدرسه

ان در آموزدانشفضاي كالس و مدرسه بايد جذاب و برانگيزاننده باشد و بر اساس نيازها و عاليق 
هاي مختلف طراحي شود تا معلم در تدريس و شاگرد در يادگيري احساس رغبت و انگيزه زمينه
  كنند.
ار تا صندلي جدا هست و چهارتا چهارتا بچه ها ميشينن. ميزهاي مربع شكل بزرگي كه دورش چه«... 

  )».9همين مدل نشستن باعث ميشه بچه ها همفكر باشن خالق باشن مشاركت داشته باشن (م 
هاي و در مدارس كميته رنديدر نظر بگ پژوهش ساعات نيا يبرا يياتاق ها ايمدارس، دفاتر «

  )»19پژوهشي وجود داشته باشد ... (م 
با معلم همكاري  آموزدانشدوشادوش هم قرار بگيرن نه مقابل هم.  آموزدانشت معلم و بهتر اس«

ان هم به هم احترام آموزدانشكنه به هم اعتماد داشته باشند رفاقت بين اونا وجود داشته باشه 
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  )».12بزارن... (م 
  

  فرهنگ مشوق پژوهشگري

معلمان به پژوهش و پاداش دادن به ان و آموزدانشكنندگان در پژوهش، تشويق از نظر شركت
  كارهاي پژوهشي آنان از راهكارهاي گسترش فرهنگ پژوهش است.

دانش آموزان به ارائه  قيهفته پژوهش با تشو يبرگزار ،است يقيتشو يها زميمكان يراهكار بعد«
  )».4 ان و معلمان (مآموزدانشو پاداش دادن به كارهاي پژوهشي  خود يپژوهش ها

اهبرد گسترش پژوهش تعريف و تخصيص ساعت كاري مطالعه و پژوهش، پرداخت مهمترين ر«
  )»19حق الزحمه آن و نظارت به بهره وري و توليدي بودن اين ساعات است ... (م 

  منابع مالي

هاي گسترش كنندگان در پژوهش حاضر، منابع مالي را جزو يكي از محدوديتاكثريت مشاركت
  فرهنگ پژوهش ذكر كردند.

جه الزم را هم در اختيار ندارن... در صورتي كه بايد دولت و وزارت آموزش و پرورش بود«
اي را براي گسترش پژوهش بده. براي گسترش فرهنگ پژوهش به نظرم بايد هزينه كرد (م بودجه

18.«(  
نقش مدرسه هم بحث تجهيزات، ازمايشگاه، كتابخانه و سايت است مدارس همه اينها را دارن «

  .)»9 است... (م ولي بسته

  عوامل سازماني

اي نهادينه شود، همه اجزاي آن بايد باور قلبي به پژوهش براي اينكه فرهنگ پژوهش در جامعه
  .داشته باشند

گيري بر اساس يافته هاي خيلي كاركردي و عملكردي فرهنگ پژوهش تصميميكي از مؤلفه«
ميشه فرهنگ پژوهش  م گرفتهاي كه بر اساس نظرات شخصي تصميپژوهشي است. در جامعه

  )»2 وجود ندارد (م
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يكي از معلمان  .سازي پژوهش در جامعه بايد آن را در جامعه ترويج و تبليغ كردبراي فرهنگ
  شركت كننده در اين پژوهش بيان كرد:

مثال بيان صحبت كنن معلما را آگاه ... بايد تبليغ كنن اين كار يه سال دو سال نيس نتيجه بده ... « 
  )».10ود آموزش و پرورش بودجه بزاره تبليغ كنه مي تونه همايشاي قشنگي بزاره براي معلمان... (م خ

معلمايي كه به كار گرفته مي شن خودشون پژوهشگر باشن تا بتونن پژوهشگر تربيت كنن. منِ «
ان را وزآمدانشمعلم اگر اين روحيه را داشته باشم و به سمت نوآاوري و تغيير برم مي تونم بهتر 

  )».8تربيت كنم ...(م 
  فرهنگي -عوامل اجتماعي

  ي فرهنگ پژوهش در جامعه بسيار اساسي است.ريگشكلو باورهاي جامعه در  هاارزش
بايد جامعه باور راستين به پژوهش داشته باشه پژوهشگر در جامعه جايگاه مناسبي داشته باشه حتي «

  .)»1 (م جامعه محيط مناسبي براي پژوهش كردن باشه...
اي فرهنگ پژوهشي باشه هيچ كس به خوش اجازه نميده موضوعي را قبول يعني اگر در جامعه«

  )»2 شه ...(مكنه كه نه تو تخصصشه نه تو حيطه
  ي فرهنگ پژوهش برشمرده شده است.هامؤلفهرعايت اخالق پژوهش از ديگر 

يت آگاهانه و محرمانه بودن را ... براي مشاركت كننده در پژوهش ارزش قائل باشند و اصل رضا«
  )».3هاي خود در نظر بگيرن و در كل حقوق شهروندي را رعايت كنن (م در پژوهش

  گيريبحث و نتيجه

هاي اجتماعي و اي مهم در محيطدر عصر حاضر كه توانايي انجام پژوهش و تحقيق سرمايه
ن مهم در حمايت ان يكي از اركاآموزدانشهاي پژوهشي شود، صالحيتعلمي تلقي مي

ان در طول فرآيند پژوهش است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. نتايج مطالعات پيكتون، آموزدانش
هاي با يافته 1392و وحدتي و همكاران،  1393؛ سلمانزاده ممقاني و همكاران، 2015؛ نبيعي، 2016

مسأله كه توجه  محور، كودكان با طرح سؤال و بيانپژوهش حاضر همسو است. در روش پژوهش
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ها شواهد كند در توسعه راهبردهاي يادگيري خود نقش فعالي دارند. آنها را درگير ميو تفكر آن
هاي مختلف دنياي پيرامون خود استفاده كنند و از آن براي ساخت معني جنبهآوري ميرا جمع

مؤثري براي ارتقاي ها نشان داده كه انجام كار عملي در زمينه پژوهش راه حل كنند. پژوهشمي
  ).2006، 1ان است (وو و هسيهآموزدانشهاي پژوهشگري مهارت

)، 1392دار، ؛ جعفري و لياقت2012، 2هاي مختلف نشان داده پرسشگري (آندرسونپژوهش
؛ جعفري ثاني، حسيني، سادات هاشمي و 1393كنجكاوي و كاوشگري (مختاري و همكاران، 

هاي فكري از فق است. با وجود تأكيد بر افزايش مهارت) نقطه شروع پژوهش مو1393لطفي، 
ان در الگوي جديد آموزش و پرورش، آموزدانشجمله پرسشگري، كنجكاوي و تفكر انتقادي 

اند انديشيدن، پرسيدن و درست انتقاد هاي آموزش فعلي نتوانستهدهد كه برنامهشواهد نشان مي
  ).1390يي و موسوي، ان ارتقا دهند (طباطباآموزدانشكردن را در 

توان به فرهنگ تواند ذهن جستجوگر و خالق يادگيرنده را فعال نگه دارد مياز عواملي كه مي
هاي انجام شده توسط گنجي هاي مطالعه حاضر، پژوهشخانوادگي اشاره كرد. همسو با يافته

خانوادگي در ) نيز نشان داد عوامل 1387پور () و علي2015)، بودسانكوم و همكاران (2016(
ان به پژوهش بسيار مؤثر است. محيط خانواده اولين محيطي است كه الگوهاي آموزدانشتمايل 

شود و نقش مهمي در تعالي و پيشرفت فرد ايفا ريزي ميجسمي، عاطفي و شخصيتي فرد در آن پي
ل دوره اي بر تكامل فرد در طوكند. تحقيقات نشان داده است تجارب خانوادگي تأثير عمدهمي

هاي زندگي كودك از جمله موفقيت و كودكي و بعد از آن دارد و ارتباطات خانوادگي ساير جنبه
  ).1393دهد (الريجاني، پيشرفت تحصيلي او را تحت تأثير قرار مي

اي معلم، روش هاي پژوهش نشان داد عوامل آموزشي از جمله صالحيت حرفههمچنين، يافته
هاي رزشيابي بر گسترش پژوهش در مدارس مؤثر است. نتايج پژوهشيادگيري، محتوا و ا- ياددهي

و  1393؛ سلمانزاده ممقاني و همكاران، 2015؛ سابيروا و زاكيروا، 2015؛ نبيعي، 2016(گنجي، 
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هاي پژوهش حاضر همسو است. آموزش يادگيرندگان در دنياي غني ) با يافته1390كالهدوزي، 
هاي جديد در تدريس و يادگيري است. رويكردهاي يادگيري ه، نيازمند شيو21از تكنولوژي قرن 

ان آموزدانشكند و هاي يادگيري غني را براي يادگيرندگان فراهم ميمحور فرصتپژوهش
هاي پيرامون خود بپردازند توانند به صورت فعال درگير يادگيري شده و به كاوش پديدهمي

هاي مطالعات نظري طرح سند بنيادين آموزش افتهدر گزارش تلفيق ي .)2012(آلبريت و همكاران، 
و پرورش، هشتاد و شش بار از واژه شايستگي براي معلمان استفاده شده است (مهدوي هزاوه، 

). همچنين، شيوه ارزشيابي معلم هم عاملي است كه 1396پور، ملكي، مهرمحمدي و عباس
ها و گر ارزشيابي معلم مبتني بر شاخصانگيزد. اان را براي كميت و كيفيت تالش بر ميآموزدانش

هاي بديع، خالقانه و فارغ از چارچوب كتاب باشد، اين نوع ارزشيابي موجب تحول و فرآورده
هاي عملكردي خواهد شد به سوي اكتساب و آماده شدن براي آزمون آموزدانشهدايت 
  ).1384نژاد و شريفي، (مهري

عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش برشمرده شد. در اين پژوهش، جو مدرسه نيز از ديگر 
) و 2015)، سابيروا و زاكيروا (2015)، بودسانكوم و همكاران (2009هاي پرويس (نتايج پژوهش

هاي آموزشي مدرسه بايد در فضايي ) با يافته پژوهش حاضر همسو است. فعاليت1391هاشمي (
ه و انجام شود تا معلم در تدريس و شاگرد در ان تهيآموزدانشمناسب و بر اساس نيازها و عاليق 

  ).1393يادگيري احساس رغبت و انگيزه كنند (باقري و سامعي، 
ها آشكار شد كه فرهنگ مشوق پژوهشگري يكي از عوامل مؤثر بر همچنين، از تحليل مصاحبه

 ) با يافته اين پژوهش همسو2002گسترش فرهنگ پژوهش در مدارس است. نتايج پژوهش كتز (
هاي دروني و بيروني توانند با ارائه پاداشاست. از طرفي، مديران و مسئوالن آموزش و پرورش مي

ان را به كارهاي پژوهشي تشويق كنند. از طرف ديگر، آموزدانشهاي پژوهشي و برپايي جشنواره
 و ارتقاي در معرض عموم قرار دادن كارهاي پژوهشي معلمان، افزايش حقوق و دستمزد معلمان

  ها نسبت به انجام پژوهش دارد.ها تأثير چشمگيري در ايجاد عالقه و رغبت آنشغلي آن
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 اند؛اغلب تحقيقات منابع و امكانات مالي را يكي از موانع گسترش فرهنگ پژوهش ذكر كرده
بنابراين، تخصيص بودجه براي انجام پژوهش و فراهم كردن امكانات مطلوبي همچون تجهيز 

ها و استفاده از فضاي مجازي و الكترونيكي در مدارس از وظايف ها، سايتمايشگاهها، آزكتابخانه
هاي پژوهش ). همسو با يافته2008هاي مسئوالن آموزش و پرورش است (لرتپاترك، و رسالت

 1392؛ وحدتي و همكاران، 2015؛ نوبهار، 2015؛ نبيعي، 2016هاي پيكتون، حاضر، نتايج پژوهش
  نشان داد كه منابع مالي از عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش است. 1390و كريميان، 

)؛ وحدتي و 1389)، آزادفر (2016هاي پيكتون (هاي اين پژوهش، پژوهشهمسو با يافته
اند. در وهله ) به نقش مؤثر عوامل سازماني در گسترش پژوهش اشاره كرده1392همكاران (

در اين مورد تعيين كننده است (وحدتي، مظلومي، هاي حاكم بر نظام آموزشي نخست، سياست
)، مثالً اينكه تا چه اندازه آموزش و پرورش در ترويج پژوهش در مدارس 1392سليمي و اقبال، 

هاي پژوهشي در سطح مدارس اقدام ورزد و نسبت به برگزاري مسابقات و جشنوارهاهتمام مي
گيري معلمان پژوهشگر و توانمند، نشر و هاي مناسب در راستاي به كاركند. اتخاذ سياستمي

فراهم كردن محيط نقد و بررسي،  ها،گيري بر اساس يافتههاي پژوهشي و تصميماستفاده از يافته
ها بخصوص ارتباط دانشگاه و آموزش و پرورش نيز از وظايف و ارتباط داشتن با ديگر سازمان

  هاي حوزه ستادي آموزش و پرورش است.مسئوليت
)، آزادفر و حضرتي 2008( 1)، لرتپاترك2015)، نبيعي (2016هاي گنجي (پژوهش نتايج 

هاي اين پژوهش ) با يافته1387) و تيرگر (1394تبريزي (فرد، محتشمي و تدريس)، عليزاده1389(
فرهنگي در گسترش فرهنگ پژوهش در مدارس همسو است. در  -مبني بر نقش عوامل اجتماعي

ه ارزشي براي پژوهش و پژوهشگر قائل نباشند، باور قلبي به پژوهش نداشته واقع، اگر افراد جامع
اي به ان هم رغبت و عالقهآموزدانشمحور نباشد، و به طور كلي، فرهنگ جامعه پژوهش باشند

  شوند.هاي خود با مشكل مواجه ميدهند و حتي در انجام پژوهشانجام پژوهش نشان نمي
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شناخت عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش مطالعه كيفي حاضر به منظور 
اندركاران آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفت. همانطور كه ابتدايي از منظر اساتيد و دست

ان، آموزدانشهاي پژوهشگري صالحيت«مضمون اصلي  8هاي اين پژوهش در مالحظه شد، يافته
رهنگ مشوق پژوهشگري، منابع مالي، عوامل عوامل خانوادگي، جو مدرسه، عوامل آموزشي، ف

دهد كه پژوهش ها نشان ميبندي شد. توجه در متن دادهطبقه» فرهنگي- سازماني و عوامل اجتماعي
اي مسائل و موانع از قبيل موانع آموزشي، تجهيزاتي، اقتصادي و مالي، در جامعه ما به دليل پاره

و يكي از الزامات آن  قبولي برخوردار نيستمديريتي و ساختاري از وضعيت مطلوب و قابل 
سازي بستر ساختاري مناسب و اشاعه فرهنگ علمي در جامعه است، به نحوي كه بين علم، زمينه

ريزان و پژوهشگران ارتباط مناسب برقرار شود. در يك محيط غني آموزشي مديران، برنامه
هاي خود را ه كاوش بپردازد، آموختهبايد بدون جهت دادن به طور آزاد و متفكرانه ب آموزدانش

وحدت بخشد و به سوي تعالي گام بردارد. متأسفانه اغلب مدارس نه تنها چنين رسالتي را فراموش 
آبادي، عبدالهي و پور طوالزدهي، زيندارند (حسيناند، بلكه در جهت خالف آن گام برميكرده

  ).1396عباسيان، 
مدارس به عنوان يكي از اهداف اساسي تعليم و تربيت در محوري در كه پژوهشبا توجه به اين

نظر گرفته شده و در سند تحول بنيادين نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ لذا پيشنهادات كاربردي 
  شود:زير ارائه مي

ريزان آموزش و پرورش باور راسخ به پژوهش داشته باشند در درجه نخست مسئوالن و برنامه 
ها در سازمان مورد استفاده قرار دهند. معلمان آشنا با گيريشي را براي تصميمهاي پژوهو يافته

هاي ضمن خدمت معلمان را با پژوهش و رويكرد پژوهشي به كار گيرند و با برگزاري آموزش
  محور آشنا كنند.-رويكرد پژوهش

رسي ريزان درسي در مورد حجم زياد كتب دشود مسئوالن و برنامههمچنين، پيشنهاد مي
اي بينديشند؛ چرا كه معلمان دائم نگران تدريس اين حجم زياد از محتوا هستند و ديگر چاره
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هاي ماند. از طرف ديگر، معلمان هم فعاليتفرصتي براي پژوهش و كاوشگري در كالس باقي نمي
محوري را در كالس به كار گيرند و  -يادگيري و ارزشيابي متناسب با روش پژوهش- ياددهي
  ها در نظر بگيرند.هايي را براي آنو پاداش ان را به پژوهش تشويق كنندآموزدانش
هاي پژوهشي شود مديران و معلمان مدارس والدين را در جريان فعاليتعالوه بر اين، پيشنهاد مي 

الزم را ها راهنماييو با برگزاري جلسات توجيهي براي خانوده محور قرار دهند- و آموزش پژوهش
  توانند از تخصص و توانايي والدين كمك بگيرند.طور ميمينه ارائه دهند و هميندر اين ز

تواند به عنوان يكي از منابع معتبر كه با روش كيفي نتايج حاصل از اين مطالعه مي
پديدارشناسي به گردآوري عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدايي پرداخته 

تر در اين آموزش و پرورش در به دست آوردن اطالعات جامع و همچنين راهنماي عملي است
  هاي كالن استفاده كنند.گذاريكه از آنها براي سياست زمينه باشد

هاي كيفي مبتني بر پارادايم تفسيري است، لذا ممكن است در بخش از آنجا كه تحليل داده
يرگذار بوده باشد. هرچند در ها تأثهاي كيفي ذهنيت محقق در نحوه استخراج مؤلفهتحليل داده

پژوهش حاضر محقق تالش نموده تا حد امكان بدون سوگيري عمل نموده و صرفاً اقدام به رصد 
مندي از توان به عدم بهرههاي اين پژوهش ميكنندگان نمايد. از ديگر محدوديتتجارب مشاركت

هاي راي برگزاري مصاحبهها اشاره كرد. فراهم نبودن شرايط بان در مصاحبهآموزدانشنظرات 
  هاي اين پژوهش بود.هاي كانوني نيز يكي ديگر از محدوديتجمعي به صورت گروه

  منابع

  . تهران: انتشارات علم.پژوهش كيفي از نظريه تا عمل). 1391ابوالمعالي، خديجه (
). 1391امامي سيگارودي، عبدالحسين؛ دهقان نيري، ناهيد؛ رهنورد، زهرا و نوري سعيد، علي (

  .56-63 )،68( 22نگر، پرستاري و مامايي جامعشناسي تحقيق كيفي: پديدارشناسي. روش
). عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ پژوهشگري از ديدگاه 1389آزادفر، مريم و حضرتي صومعه، زهرا (

  .67-87 )،3(1المللي، هاي سياسي و بينپژوهش هاي استان قزوين.استادان دانشگاه
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ان. آموزدانش). تأثير فضاهاي آموزشي در پيشرفت تحصيلي 1393و سامعي، محمد اسماعيل (باقري، شيوا 
  ، مرودشت.شناسينخستين همايش ملي علوم تربيتي و روان

). بررسي كيفيت مدارس و شناسايي عوامل 1396اله و ياريقلي، بهبود (الدين؛ مهديون، روحپاهنگ، نظام
  .173-193 ،1يت مدرسه، مديرمؤثر بر آن: پژوهشي تركيبي. 
محوري در واحدهاي دانشگاه ). موانع عمده توسعه پژوهش1387محمد (تيرگر، هدايت و طهراني، حسن
  .99-118 ،18و  17دانش و پژوهش در علوم تربيتي، آزاد اسالمي استان كرمان. 

بررسي تأثير روش ). 1393جعفري ثاني، حسين؛ حسيني، مجتبي؛ سادات هاشمي، فروزان و لطفي، مليحه ( 
راهبردهاي در درس علوم تجربي.  انآموزدانشتدريس كاوشگري علمي بر رشد دانش فراشناختي 

  .31-48 )،2(1شناختي در يادگيري، 
 ي تحقق آن.هانهيزم). روحيه پرسشگري: عوامل و 1392، سيد محمد (داراقتيلجعفري، فاطمه و 

  .14-17 )،29(1آموزشي،  تكنولوژي
). جامعه 1396؛ عبدالهي، بيژن و عباسيان، حسين (رضاحسني، آبادنيزوالزدهي، شهره؛ ط پورنيحس

  .7- 24 )،16( 63ي آموزشي، هاينوآور(يك پژوهش پديدارنگارانه).  محورپژوهشي احرفهيادگيرنده 
مي ). بررسي موانع و مشكالت عمده پژوهش در دانشگاه آزاداسال1387خليلي، فرزانه و رجايي، يداله (

  .79-116 ،6علوم مديريت، واحد ابهر و ارائه راهكارهاي مناسب. 
بررسي عوامل انگيزه ). 1393سلمانزاده ممقاني، داوود؛ كاردان حلوايي، ژيال و ياسين زاده، مهدي (

دختر و پسر مقاطع راهنمايي و متوسطه مناطق آذرشهر و ممقان از ديدگاه  انآموزدانشپژوهشگري 
  نخستين همايش ملي علوم تربيتي و روانشناسي، مرجع دانش. .انوزآمدانشمعلمان و 

). بررسي تأثير برنامه فلسفه براي كودكان در پرسشگري و تفكر 1390طباطبايي، زهرا و موسوي، مرضيه (
  .73-90)، 1(2تفكر و كودك، پايه هاي سوم تا پنچم ابتدايي.  انآموزدانشانتقادي 

و آزمون تجربي آن با استفاه از  محورپژوهشي مدرسه سازمدل). 1394عباسي اسفجير، علي اصغر (
مطالعات  ي معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئي در مدارس استان مازندران.سازمدل

  .157-182 )،3(4فرهنگي،  -توسعه اجتماعي
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ان مقطع آموزشدان نيدر ب يپژوهشگر هيو گسترش روح تيتقو يهامطالعه راه). 1387پور، قادر ( يعل
: يدرس يزيرارشد در رشته برنامه يكارشناس نامهانيپا .67 -87 يليمتوسطه شهرستان بانه در سال تحص

  تهران. نوراميدانشگاه پ
 بر والدين آموزش برنامه اثربخشي ).1394، سوسن؛ محتشمي، طيبه و تدريس تبريزي، معصومه (فردزادهيعل

  .89-107)، 1(5، ي يادگيريهايناتوانمجله يادگيري.  ناتواني داراي كودكان اجتماعي هايمهارت
). بررسي عوامل مؤثر در استقرار مدرسه زندگي در 1395فرحبخش، سعيد؛ ستار، آزيتا و محمدي، طاهره (

  .71-85 )،1( 4مديريت مدرسه،  .آبادخرممدارس ابتدايي شهر 
ي پژوهش و هاچالش). بررسي موانع و 1390(، بهرام پورصدقكريميان، زهرا؛ صباغيان، زهرا و صالح 

  .15-28)، 4( 3انجمن آموزش عالي ايران، ي علوم پزشكي. هادانشگاه توليد علم در
محور در دانشگاه جامع پژوهش يهاآموزش يو الگو ي). مبان1390( ميمر ،ياحمد و كوثر ،يكالهدوز

  .139-168 ،19 ،ياسالم تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل(ع).  نيامام حس
دوره راهنمايي شهر  انآموزدانش). نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي 1393الريجاني، محمد معتقد (

  .211-222)، 10( 31ي تربيتي، شناسروانتهران. 
ي از مندبهره). سنجش ميزان 1393مختاري، مصطفي؛ زارعي زواركي، اسماعيل و مفيدي، فرخنده (

پايه پنجم ابتدايي شهر تهران.  انآموزدانشژوهشگري در ميان ي ارتباطي، تفكري و پهامهارت
  .80-102)، 3(10ي نوين تربيت، هاشهياند

). برنامه درسي 1396، عباس (پورعباسمهدوي هزاوه، منصوره؛ ملكي، حسن؛ مهرمحمدي، محمود و 
پژوهش در پرورش. تربيت معلم دوره ابتدايي: ارائه الگويي همسو با سند تحول بنيادين نظام آموزش و 

  .47-74 )،1( 1تعليم و تربيت، 
). بررسي اثربخشي تدريس به شيوه حل مسأله و ارزشيابي 1384( پاشاحسنمهري نژاد، ابوالقاسم و شريفي، 

  .9-37 ،14ي آموزشي، هاينوآور ي پژوهشگرانه در پرورش روحيه پژوهشگري.هاشاخصبراساس 
). بررسي موانع 1393يد؛ سليمي، طاهره و اقبال، عبدالعظيم (وحدتي، منصوره؛ مظلومي محمودآباد، سع

مركز مطالعات . 1392ي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاپژوهشانجام 
  .33-40)، 15( 2و توسعه علوم پزشكي يزد، 



   Journal of school psychology, spring 2020                                       1399شناسي مدرسه، بهار رواني مجله     
                  
 Vol.9, No.1/30-53                                                                     30-1/53ي ، شماره9ي دوره          

    51 

به پژوهش در  ). تدوين يك مدل مفهومي و عملياتي براي ايجاد عالقه و انگيزه1391هاشمي، نظام (
  .43-60 )،8(23ي تربيتي، شناسرواندانشجويان دانشگاه علوم انتظامي. 
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Effective factors on developing research culture in 
elementary education: study with the phenomenology 

approach 

E. Daryapour1, F. Dortaj2, A. Abbaspour3, E. Saadipour4, A. Delavar5 

 

Abstract 

This study was done with the aim of identifying factors affecting the 
development of research culture in elementary education in academic year 
of 2017. In this research, qualitative method with phenomenological 
approach was used. The participants in the study were selected among the 
faculty members and experts in the field of education. The purposeful 
sampling method was used for which deep and semi-structured interviews 
were conducted with 20 participants. The data were saturated in the twelfth 
interview, but to confirm the results, the data were gathered until the 20th 
interview and the data were analyzed using a Colaizzi method. Then, the 
results of this study were presented to the participating faculty members in 
this study and the results of the study were confirmed. The findings were 
extracted in 980 initial codes, 26 sub-themes and 8 main themes, including 
students researching skills, family factors, educational factors, school 
climate, research encouragement culture, financial resources, organizational 
factors and social – cultural factors. 

Keywords: Research Culture in Elementary Education, Research 
Competence, Educational Factors 
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