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تبیین علی گرایش به اقدام پژوهی در معلمان مقطع ابتدایی مبتنی بر سرمایه
روان شناختی و بهزیستی حرفه ای
جعفر امیری فرح آبادی
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1دکتری ،علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین علی گرایش به اقدام پژوهی در معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران مبتنی بر سرمایه روان -
شناختی و بهزیستی حرفه ای بود .به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از نمونهگیری تصادفی  292نفر از معلمان مقطع
ابتدایی که طی سالهای  1991- 99در دورههای ضمن خدمت اقدام پژوهی شرکت کرده بودند ،انتخاب شدند .در گردآوری
دادهها از پرسشنامه  12گویهای سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (  ) 2009و پرسشنامه  41گویهای بهزیستی حرفهای
هینکین (  ) 1991استفاده شد .در راستای شناسایی عوامل فردی موثر بر گرایش به اقدام پژوهی در معلمان ،مصاحبههای نیمه
ساختارمند با  14نفر از معلمان که به صورت هدفمند و بر اساس سابقه اقدام پژوهی در حوزه فعالیت خود ،انتخاب شده بودند،
تا رسیدن به اشباع نظری انجام پذیرفت .پس از تحلیل مضمون دادههای مصاحبهها ،پرسشنامهای مشتمل بر  11گویه توسعه
یافت .در مرحله بعد ،دادههای حاصل از اجرای پرسشنامهها ،به منظور مدل یابی معادالت ساختاری ( ،) SEMبا استفاده از نرم -
افزار  AMOSنسخه  21تحلیل شد .نتایج نشان دهنده تایید تجربی مدل مفهومی پژوهش بود .با توجه به بارهای عاملی گزارش
شده ،ابعاد خودکارآمدی و خوش بینی سرمایه روان شناختی و خودمختاری در شغل و روابط سازمانی مثبت بهزیستی حرفهای
تاثیر بیشتری بر گرایش به اقدام پژوهی معلمان مقطع ابتدایی داشتند .بنابراین میتوان گفت ،توجه به ظرفیتهای روانشناسی
مثبتگرا مانند سرمایه روانشناختی و همچنین بهزیستی حرفهای ،میتواند منجر به مشارکت بیشتر معلمان در برنامههای
اقدام پژوهی شود و از این رهگذر موجب کاربرد نظریه در کالس درس ،در جهت رفع مسا ئل آموزشی گردد.
واژههای كلیدی :اقدام پژوهی ،سرمایه روان شناختی ،بهزیستی حرفه ای
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در سالهای اخیر ،اقدامپژوهی  -با رویکردی عملگرایانه و انتقادی متاثر از آرای اندیشمندانی همچون دیوئی و هابرماس
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(رک :وست 2011 ،6؛ احمدی و کشاورز - ) 1994 ،نقش فزاینده ای در حوزه تعلیم و تربیت ایفا کرده است (نصر و دیگران،
 ) 1999و جایگاه پژوهش در آموزش را ،به تدریج متمرکز بر تدریس و ایجاد تحول در آموزش (ساکی ) 1912 ،و نظام تحقیق و
توسعه (هاشمی و ستایشفر ) 1996 ،نموده است .بازاندیشی درباره نقش معلمان درطرحریزی پژوهشهای آموزشی به امید
ارتباط بیشتر این پژوهش ها با عمل ،مورد تاکید پژوهشگران زیادی قرار گرفته است (ووگان و برنافورد  ) 1 :2016 ،9و روند
صعودی مشارکت معلمان در برنامه اقدام پژوهی و شرکت گسترده آنان در دورههای ضمن خدمت و به تبع آن افزایش کیفی
طرح ها و اقبال روزافزون به اهمیت تفکر و عمل مبتنی بر پژوهش ،در مجموعه آموزش و پرورش گواه این مدعاست (پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش .) 1999 ،اقدام پژوهی با عنوانهای گوناگونی از قبیل بررسی مشارکتی  ،1بررسی عملی  ،9اقدامپژوهی
مشارکتی  ،10تحقیق عملی اجتماع محور  ،11تحقیق مشارکتی  12و بررسی مشارکتساز ( 19ماهر و ربانی ،) 1996 ،به عنوان
فرایندی نظاممند در جهت بهبود کنشهای آموزشی (میلز  ) 4 :2009 ،11و مشارکت در بررسی این کنشها ،به منظور بهبود
فرایند یاددهی – یادگیری (کاپوبیانکو و فیلدمن 2010 ،14؛ جانسون  ) 2012 ،16مدنظر قرار گرفته است .اقدام پژوهی به جای
تولید دانش ،با بهبود کار ارتباط داشته و ابزاری برای ارتقا سطح دانش شغلی و اعتباریابی آن در عمل ،تلقی میشود (الیوت ،19
1991؛ کوچران و دیگران1999 ،؛ امام جمعه و سعیدی رضوانی .) 1912 ،این رویکرد ،در مقام آزمون نظریه حین عمل ،به
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عنوان وسیلهای برای بهبود عملکرد معلمان مورد توجه می باشد (هیگویک و دیگران  .) 2012 ،11به بیان دقیقتر ،اقدام پژوهی به
معنای همزمانی شناسایی مشکالت آموزشی و جستجوی راهحل و کاربست آن ،به صورت هدفمدار ،پایدار ،بازگشتی و پویا
می باشد (بروس و پاین  ) 9 :2010 ،19و از این منظر همچون پلی نظریه را به عمل مرتبط میکند (کاربنی و دیگران :2009 ،20
.) 41
به زعم مهرمحمدی اقدام پژوهی به وسیله معلمان ،قابلیت پژوهندگی را در معلمی متبلور میسازد و به مدد ظرفیتهایی مانند
تجربه ،بصیرت و ژرف نگری نسبت به موقعیتهای تربیتی ،درونفکنی ،ادراکات شهودی و تخیل؛ دست به آزمودن راهحلهای
مختلف ،در برخورد با مسائل خاص ادراک شده ،در موقعیت های ویژه و منحصر به فرد انسانی زده و با تامل در نتایج مثبت یا
منفی به دست آمده ،در تولید دانش حرفهای سهیم و شریک می شود .از این رهگذر ،معلم درگیر یک فعالیت پژوهشی خواهد
شد که طی آن فرضیاتی در کالس درس به محک تجربه گذاشته می شود تا صحت وسقم آن مشخص شود (کچوئی و دیگران،
 .) 1999در این راستا اقدام پژوهی در مقیاسی وسیع ،فزاینده عدالت اجتماعی قلمداد میشود (بروس و پاین9 :2010 ،؛ لورنزتی
و والش 2011 ،21؛ گیبز و دیگران .) 2016 ،22
با این وجود به نظر میرسد علیرغم اهمیت روزافزون اقدام پژوهی در کشور ،همچنان جایگاه این مفهوم در کنشهای آموزشی
معلمان در فرایند یاددهی  -یادگیری مغفول مانده است .تجارب چند ساله پژوهشگر به عنوان مدرس دورههای اقدامپژوهی در
آموزش و پرورش نشان میدهد که با وجود سالها برنامه ریزی در راستای بهینه ساختن این مهم و پیوسته نمودن آن با فرایند
یاددهی  -یادگیری در چارچوب کالس و مدرسه؛ توسط نهادهایی همچون پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،شورای
تحقیقات استان ها و سایر نهادهای وابسته ،گرایش معلمان به این فرایند ،بسیار کمتر از آن چیزی است که مدنظر سیاست -
گذاران آموزش و پرورش بوده است .این گسست ،متاثر از عوامل مختلف فرهنگی ،انگیزشی و سازمانی است .با توجه به
مطالعات نظری صورت گرفته ،به نظر میرسد متغیرهای سرمایه روانشناختی  29و بهزیستی حرفهای  21با تاکید بر مولفههایی
که قابلیت و ظرفیت توان افزایی و تاثیرگذاری در مشارکت ،انگیزش و توانمندی کارکنان را در محیطهای سازمانی ،میتوانند
پیوستگی مفهومی نزدیکی را به لحاظ علی با گرایش به اقدام پژوهی در بین معلمان مقطع ابتدایی داشته باشند.
همراستا با تغییر مفهوم منابع سازمانی از منابع مشهود و مادی به سرمایه انسانی  24و اجتماعی ،مفاهیمی همچون سرمایه روان -
شناختی اهمیتی روزافزون یافتهاند (الرسن و لوتانز .) 99 :2006 ،سرمایه روانشناختی؛ وضعیت مثبت روانشناختی در راستای
توسعه فردی است که چهار مشخصه خودکارآمدی  ،26خوشبینی  ،29امید  21و تابآوری  29را دربرمیگیرد (لوتانز و دیگران ،90
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9 :2009؛ رگو و دیگران  .) 129 :2012 ،91خودکارآمدی :به معنای اطمینان داشتن و در نتیجه اثربخش بودن و صرف کردن
تالش الزم برای موفقیت در وظایف سخت و دشوار؛ خوش بینی :به عنوان اسناد مثبت درباره موفقیت در حال و آینده؛ امید :به
معنای دا شتن پشتکار در رسیدن به اهداف و در صورت لزوم هدایت کردن مسیرها به سمت رسیدن به اهداف به منظور موفق
شدن و تاب آوری :در راستای مقاوم بودن و مداومت در هنگام مواجهه با مشکالت متعدد و پیچیده به منظور دستیابی به
موفقیت تعریف میشوند (نعامی و دیگران .) 94 :1999 ،بنیانهای این مفهوم را باید متاثر از روانشناسی مثبتگرا دانست
(لوتانز و همکاران ) 922 :2009 ،که در حیطه رفتارسازمانی به مطالعه و کاربست نقاط قوت وظرفیتهای روانشناختی منابع
انسانی ،به منظور مدیریت موثر می پردازد (لوتانز و دیگران .) 911 :2019 ،سرمایه روانشناختی از جهت پیش بینی خالقیت
فردی و سازمانی ( عباس و راجا  ،2011 ،92سوئیتمن و دیگران 2011 ،99؛ رگو و دیگران ) 129 :2012 ،و تفکر اکتشافی و اقدام
(ایوی و دیگران  ) 2011 ،91به عنوان ظرفیتی اساسی در انگیزه انسانی و در نتیجه ارتقای عملکرد کارکنان حائز اهمیت زیادی
است (گوتی و دیگران  ،2009 ،94پیترسون 121 -129 :2011 ،96؛ لوتانز و دیگران11 :2010 ،؛ داتو و دیگران 1 :2011 ،99؛ لوتانز
و دیگران2009 ،؛ کاران و دیگران  ) 1 :2019 ،91و توجه به آن می تواند توسعه بهینه منابع انسانی را در جهت خلق مزیت
رقابتی برای سازمانهای امروزی ،در پی داشته باش د (لوتانز و دیگران ،11 :2010 ،لوتانز و دیگران .) 220 :2001 ،اگر اقدام -
پژوهی را در راستای رفتار انطباقی معلمان در فرایند یاددهی  -یادگیری تلقی شود ،از این منظر سرمایه روانشناختی به عنوان
زیرساختی برای عملکرد مثبت و سازگاری با موقعیت های شغلی پویا ،به منظور برای اثربخشی هر چه مطلوبتر عملکرد فردی
و نیز سازمانی معلمان ضروری و اجتناب ناپذیر است (مهداد و مهدیزادگان.) 19 :1991 ،
درباره متغیرهای چهارگانه سازه سرمایه روانشناختی ،به استناد پژوهشهای صورت گرفته میتوان گفت خودکارآمدی باال
احتماالً منجر به گزینش اهداف چالشی تر از سوی افراد شده و در راستای دستیابی به این اهداف ،ضمن مداومت در برابر موانع،
منابع انگیزشی و تالش خود را به کار خواهند گرفت (رگو و دیگران ،191 :2012 ،لوتانز و یوسف ) 2001 ،99؛ افراد امیدوار از
انگیزهای درونیتر و لذت بیشتر در پیگیری اهداف خود برخوردارند و به دنبال روشهای خالقانهتری در اجرای وظایف محوله
هستند (شالی و گیلسون ) 2001 ،10؛ همچنین خوش بینی به رخداد وقایع مطلوب در زندگی ،عزت نفس افراد را تقویت نموده
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که این امر به نوبه خود میتواند منجر به خالقیت بیشتر شود (لیبرومسکی و دیگران ) 2006 ،11؛ ویژگی تابآوری نیز در افراد
سبب بروز توانمندی بیشتر در غلبه کردن ،راهبری ،جسارت ،دستیابی به دانش و تجارب جدید ،روابط عمیقتر با دیگران و
نهایتاً یافتن معنا در زندگی خواهد شد (لوتانز و دیگران ،) 129 :2009 ،کارکنان تابآور و مقاوم رویکرد پر تحرکتر نسبت به
زندگی دار ند و تجربیات جدید را با آغوش باز می پذیرند (رگو و دیگران ،) 191 :2012 ،افراد تابآور توانمندی بیشتری در
التیام بخشی به احساسات منفی خود و متمایل ساختن آنها در جهت احساسات مثبت دارند .پیشینه پژوهشی داللت بر ارتباط
تنگاتنگ احساسات مثبت و افزایش خالقیت در میان کارکنان دارد (فیلیپ و دیگران  ،2009 ،12فردریکسن .) 2001 ،19
یکی دیگر از سازههایی که به جهت برخورداری از متغیرهایی توانمندساز ،میتواند رابطهای علی با گرایش به اقدامپژوهی
معلمان داشته باشد ،بهزیستی حرفه ای است که ارتباط تنگاتنگی با وظایف آموزشی معلمان دارد ،این مساله به نوبه خود با
توانایی معلمان در بازبینی و توسعه اقدامات آموزشی مرتبط است و میتوان کنشهای مرتبط با فرایند اقدام پژوهی را مرتبط با
سازه بهزیستی حرفهای دانست .بهزیستی حرفهای به عنوان ارزیابیای مثبت از جنبههای مختلف شغلی شخص ،از جمله ابعاد
عا طفی ،انگیزشی ،رفتاری ،شناختی و روانی تعبیر میشود .کیفیت فرایندهای آموزشی ]از جمله اقدامپژوهی[ را میتوان با
بررسی اینکه پیششرط بهزیستی حرفهای برای معلمان تسهیل می شود یا خیر ،مورد ارزیابی قرار داد (سوئنی و دیگران ،11
 .) 994- 999 :2010ریف  ،14سازه بهزیستی حرفهای را در شش بعد :روابط سازمانی مثبت  ،16خودپذیری حرفهای ،19
خودمختاری در شغل  ،11هدفمندی شغل  ،19تسلط بر محیط  40و پیشرفت در شغل  41معرفی میکند (شولتز .) 29 :2001 ،42
با توجه به مباحثی که گذشت هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی روابط ساختاری و علی بین متغیرهای سرمایه روانشناختی و
بهزیستی حرفهای با گرایش به اقدام پژوهی در معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران بوده است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع رابطهای در قالب مدل یابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش متشکل از شرکتکنندگان در
دورههای آموزش اقدام پژوهی طی دوره زمانی  1991- 99در مناطق منتخب شهر تهران شرکت داشتهاند ،بوده است .که تعداد
آنها  1221نفر گزارش شده است .شایان ذکر است که جامعه پژوهش متمرکز بر مناطقی بوده است که نویسنده اول مقاله در

. Lyubomirsky et al
. Philippe et al
. Fredrickson
. Soini et al
. Ryff
. Positive Organizational Relationships
. Professional Self-Acceptance
. Job Autonomy
. Job Purpose
. Environmental Mastery
. Job Growth
. Schultz
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دوره های مذکور به عنوان مدرس شرکت داشته است .نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران  292نفر برآورد شد .به منظور
تحلیل دادههای پژوهش و آزمون فرضیهها از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSنسخه  21استفاده شد.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه سرمایه روانشناختی :در پژوهش حاضر جهت سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه  12مادهای لوتانز و همکاران
(  ) 2009که مشتمل بر  1خرده مقیاس امیدواری (  1گویه) ،خوش بینی (  2گویه) ،خودکارآمدی (  9گویه) و تابآوری (  9گویه)
می باشد ،استفاده شد که اقتباس شده از پرسشنامه  21گویهای لوتانز  ،یوسف و اویلو (  ) 2009می باشد .پاسخها در مقیاس 6
درجهای لیکرت از ( 1بسیار مخالفم) تا ( 6بسیار م وافقم) تنظیم شده است .لوتانز و همکاران (  ) 2009پایایی این پرسشنامه را
در حد مطلوب و نعامی و دیگران (  ) 1999در پژوهش خود پایایی این ابزار را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  49به صورت کلی
 0 /16گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر پایایی کلی ابزار مذکور  0 /11و برای خرده مقیاس امیدواری  ،0 /19خوشبینی ،0 /11
خودکارآمدی  0 /10و تابآوری  0 /99بوده است.
پرسشنامه بهزیستی حرفهای :برای سنجش این متغیر از مقیاس بهزیستی حرفهای هینکین (  ) 1991استفاده شد .هینکین این
مقیاس را بر اساس مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (  ) 1919اصالح نموده و در شش بعد و  41گویه ،به منظور به کارگیری
در محیط سازمانی ارائه کرده است .شولتز (  ) 2001با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی  41روایی هر شش بعد آن را در حد
مطلوب گزارش کرده است .نعامی و دیگران (  ) 1999نیز در پژوهش خود پایایی مقیاس مذکور را با استفاده از آلفای کرونباخ
برابر  0 /90گزارش کرداند .در پژوهش حاضر پایایی کل این ابزار  0 /11و برای خرده مقیاسهای ششگانه نیز پایایی در حد
مطلوب به دست آمد.
پرسشنامه عوامل فردی موثر بر اقدام پژوهی معلمان :به منظور دستیابی به عوامل مذکور ابتدا با توجه به مطالعات نظری صورت
گرفته ،م حورهای کلی مدنظر قرار گرفت ،سپس مصاحبههای نیمهساختارمند ،بر اساس نمونهگیری هدفمند  44و با استفاده از
رویکرد گلوله برفی  ،46با  14نفر از معلمانی که در حوزه کاری خود پژوهشهایی در راستای اقدام پژوهی انجام داده بودند ،انجام
گرفت .مبنای خاتمه مصاحبهها ،رسیدن ب ه اشباع نظری  49بود .برای تحلیل مصاحبهها از فن تحلیل مضمون  41استفاده شد .این
روش در حداقل خود ،دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصف میکند ،اما میتواند از این فراتر رفته و جنبههای موضوع
پژوهش را تفسیر کند (رستم لو و دیگران( ) 1999 ،شکل  .) 1طی این فرایند  11عامل فردی موثر در گرایش به اقدامپژوهی
معلمان در قالب  9بعد دانش (  1عامل) ،نگرش ( 6عامل) و مهارت (  1عامل) ،شناسایی شد (جدول  .) 1در پژوهش حاضر پایایی
محاسبه شده برای این پرسشنامه  0 /19بدست آمد .مدل مفهومی پژوهش در شکل  2ارائه شده است.
«خیلی مهم است که معلم در وهله اول بتواند یک فرایند
پژوهشی را درست صورتبندی کند و مثال مساله را تشخیص
عینی

بدهد و تغییرات الزم را مدنظر داشته باشد و متوجه اهدافی

گزاره های مصاحبه

که به دنبال آن است ،باشد»
صورت بندی کردن مساله؛ مشخص نمودن اهداف ،اهداف،

دسته های مفهومی

سواالت و فرضیات پژوهش؛ توانمندی در گردآوری دادههای
ذیربط؛ ؛ توانایی در تجزیه ،تحلیل وتفسیر دادهها و...

. Cronbach's Alpha
. Confirmatory Factor Analysis

ارتقا توانمندیهای پژوهشی

عوامل

بعد مهارت

ابعاد

. Purposeful Sampling
. Snowball Sampling
. Theoretical
 Saturationانتزاعی
شکل - 1خالصه ای از گام های طبقهبندی یافته های کیفی پژوهش
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. Thematic Analysis
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سرمایه روانشناختی

گرایش به اقدام پژوهی

بهزیستی حرفهای
شکل - 3مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
 متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر گرایش به اقدام پژوهی معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران تاثیر مثبت و معنادار دارد؛
 متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر بهزیستی حرفهای تاثیر مثبت و معنادار دارد؛
 متغیر بهزیستی حرفهای بر متغیر گرایش به اقدامپژو هی معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران تاثیر مثبت و معنادار دارد؛
 متغیر سرمایه روان شناختی با میانجیگری متغیر بهزیستی حرفهای بر متغیر گرایش به اقدام پژوهی معلمان مقطع ابتدایی
شهر تهران تاثیر مثبت و معنادار دارد.
یافتههای پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین علی گرایش به اقدام پژوهی در معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران مبتنی بر سرمایه روان -
شناختی و بهزیستی حرفهای بود .در این راستا از پرسشنامههای لوتانز و همکاران (  ) 2009برای متغیر سرمایه روانشناختی و
هینکین (  ) 1991برای متغیر بهزیستی حرفهای استفاده شد .به منظور دستیا بی به عوامل فردی موثر بر گرایش معلمان به
اقدام پژوهی نیز با استفاده از رویکرد کیفی و انجام مصاحبههای نیمه ساختارمند 11 ،عامل در قالب سه بعد دانش ،نگرش و
مهارت شناسایی شد (جدول  .) 1همچنین به جهت اطمینان از نرمال بودن دادههای گردآوری شده از آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف  49استفاده شد که نتایج نشاندهنده تایید فرض نرمال بودن دادهها بود و بنابراین پیششرط انجام آزمونهای
پارامتریک و مدل یابی معادالت ساختاری محقق شد.
جدول  - 8عامل های فردی موثر بر گرایش به اقدامپژوهی
ردیف

عامل

ابعاد

2

آشنایی با مفهوم یادگیری حرفهای  -سازمانی

9

دانش

1

آشنایی با رویکردهای یاددهی  -یادگیری
آشنایی با اهداف تحصیلی  -آموزشی

4

دغدغهمندی نسبت به بهبود کیفیت فرایند یاددهی  -یادگیری

6

گرایش به توفیق طلبی

9

باور به اهمیت توسعه حرفهای در ارتقا شغلی

1

نگرش

1

آشنایی با روشهای ارزشیابی آموزشی

باور به دانشآموز محوری

10

انگیزش درونی نسبت به موفقیت حرفهای

11

توانمندیهای پژوهشی

12

مهارت در توسعه شبکههای تسهیم دانش

19
11

مهارت

9

باور به تاثیر پژوهشهای عملیاتی در بهبود فرایند یاددهی  -یادگیری

توانمندی در توسعه مهارتهای ارتباطی
مهارت در سازگاری محیطی و عملکرد انطباقی

. Kolmogorov–Smirnov test

9
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جدول  2گویای ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش می باشد .بر این اساس همبستگی متغیر سرمایه روان -
شناختی با متغیر بهزیستی حرفهای  0 /11و با متغیر گرایش به اقدامپژوهی  0 /49گزارش شده است که در سطح  0 /01مثبت و
معنادار بودهاند .در همین راستا همبستگی متغیر بهزیستی حرفهای به عنوان متغیر میانجیگر ،همبستگی  0 /91را با متغیر
گرایش به اقدام پژوهی نشان میدهد که در سطح  0 /01مثبت و معنادار می باشد.
متغیر

جدول  - 2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
بهزیستی حرفهای
سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی

1

بهزیستی حرفه ای

0/11

1

گرایش به اقدامپژوهی

0/49

0/91

گرایش به اقدامپژوهی

1

شکل  9مدل پژوهش را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد .با توجه به ضرایب مسیر و همچنین مقادیر آماره  Tگزارش
شده در جدول  ،2تمامی فرضیههای پژ وهش مورد تایید واقع شده است مالک تایید یا رد فرضیات پژوهش قرار داشتن در
خارج از محدوده  - 1996تا  1996بوده است.

جدول  1نمایانگر ضرایب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش می باشد .بر این اساس اثر مستقیم متغیر سرمایه
روانشن اختی بر گرایش به اقدام پژوهی معلمان  0 /99و بر بهزیستی حرفهای  0 /96گزارش شده است .همچنین اثر غیرمستقیم
سرمایه روانشناختی بر گرایش به اقدام پژوهی معلمان  0 /91بوده است .بنابراین در مجموع متغیر سرمایه روانشناختی به
عنوان متغیر پیش بین ،تاثیری  0 /61بر متغیر مالک پژوهش یعنی گرایش به اقدام پژوهی در معلمان مقطع ابتدایی داشته است.
با توجه به مقادیر جدول  9میتوان گفت که در سطح  0 /01فرضیههای پژوهش ،معنادار بوده است.
به منظور بررسی برازندگی مدل پژوهش از شاخصهای نکوئی برازش استفاده گردید که در جدول  4ارائه شده است .با مقایسه
مقادیر مجاز این شاخصها و حدود به دست آمده ،می توان گفت که مدل مفهومی پژوهش به صورت تجربی نیز حمایت و تایید
شده است.
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جدول  - 3بارهای عاملی استاندارد شده ،ضرایب تعیین و آماره  Tبرای متغیرهای پژوهش
بعد

بار عاملی

ضریب تعیین ()R2

آماره )T Value( T

امید

0/19

0/96

9941

خوشبینی

0/90

0/11

9992

خودکارآمدی

0/99

0/49

9929

تابآوری

0/94

0/90

6991

روابط سازمانی مثبت

0/66

0/11

6909

خودپذیری حرفهای

0/11

0/66

4991

خودمختاری در شغل

0/69

0/11

1966

هدفمندی شغل

0/96

0/41

9996

تسلط بر محیط

0/91

0/61

1914

پیشرفت در شغل

0/19

0/96

6919

دانش

0/11

0/99

1921

نگرش

0/99

0/16

11909

مهارت

0/99

0/62

6942

متغیر

سرمایه روان شناختی

بهزیستی حرفهای

گرایش به اقدامپژوهی

جدول  - 4مسیرهای آزمون شده در مدل معادالت ساختاری
اثر غیر مستقیم
اثر مستقیم
اثر سرمایه روانشناختی بر
0/99
گرایش به اقدامپژوهی

اثر کل
0/99

0/96

بهزیستی حرفه ای

0/96
0/91

گرایش به اقدامپژوهی از طریق بهزیستی

0/61

حرفه ای
اثر بهزیستی حرفه ای بر گرایش به اقدام -

0/11

0/11

پژوهی

ش اخص برازندگی

جدول  - 5مقادیر شاخص های نیکوئی برازش مدل پژوهش
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
χ2/df

NNFI

IFI

مقادیر قابل قبول

<2

<091

>099

>099

>099

>099

0-8

مقادیر محاسبه شده

88612

08061

0.12

0.10

0.15

0814

0.18

بحث و نتیجهگیری
طی سالهای اخیر ،در راستای نهادینه ساختن پژوهشهای کاربردی در حوزه آموزش و پرورش ،درگیر نمودن معلمان به
عنوان جزء اصلی فرایند یاددهی – یادگیری ،توسعه حرفهای معلمان و کاربست نظریههای آموزشی در میدان عمل؛ نهادهای
سیاستگذار و تصمیم گیر آموزش و پرورش همچون پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،شورای تحقیقات استانها و غیره
تاکید ویژهای بر توسع ه و تقویت فرایند اقدام پژوهی توسط معلمان داشتهاند .به همین منظور دورههای ضمن خدمت نیز به
صورت متناوب به این مهم اختصاص یافته است .اما شواهد موجود بیانگر گسستی عمیق بین اهداف مورد نظر و واقعیت موجود
در زمینه گرایش معلمان به این فرایند بوده است .پرواضح است سرمایهگذاری در این دورهها ،مادامی که آموختههای معلمان،
در کالس و اجتماع مدرسه بروز نیابد ،چندان منطقی نمی باشد .آنچه تاکنون در جهت بهبود روند کنونی اقدام پژوهی معلمان،

9

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،81آذر 8311

چندان مورد مداقه دستاندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه آموزش و پرورش ایران قرار نگرفته است ،شناخت بنیانهای علی
این مهم و تاثیرگذاری بر گرایش معلمان به اقدام پژوهی از رهگذر این متغیرها بوده است .به همین منظور پژوهش حاضر سعی
داشته است با محور قرار دادن شناخت بنیانهای علی گرایش به اقدام پژوهی ،گامی در جهت اصالح وضعیت کنونی این مهم
بردارد.
با توجه به مطالعات نظری صورت گرفته و تجارب عملی پژوهشگران در برگزاری دورههای ضمن خدمت فرهنگیان در زمینه
اقدام پژوهی و مدنظر قرار دادن تجارب زیسته  60معلمان در مواجهه با مسایل آموزشی و تحصیلی دانشآموزان در کالس ،بنیان -
های مفهومی و شالوده نظری متغیرهای سرمایه روانشناختی و بهزیستی حرفهای ،به لحاظ علی موثر بر متغیر گرایش به
اقدام پژوهی معلمان تشخیص داده شد .از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین علی گرایش به اقدام پژوهی در معلمان مقطع
ابتدایی شهر تهران مبتنی بر سرمایه روانشناختی و بهزیستی حرفهای بود.
فرضیه اول پژوهش حاضر ،تاثیر مثبت و معنادار متغیر سرمایه روانشناختی بر گرایش بر اقدام پژوهی معلمان بود .یافتههای
پژوهش نشان از تایید این فرضیه داشت .به عبارت دقیقتر میتوان گفت که متغیر سرمایه روانشناختی با ضریب تاثیر 0 /99
توانسته است  0 /11از واریانس ت غییرات متغیر گرایش به اقدام پژوهی معلمان را تبیین نماید .بیشترین تاثیر مربوط به بعد
نگرشی متغیر گرایش به اقدام پژوهی معلمان بوده است .متغیر سرمایه روانشناختی توانسته است  91درصد از واریانس
تغییرات بعد نگرشی گرایش به اقدام پژوهی معلمان را تبیین کند .بنابرا ین توجه به ابعاد چهارگانه متغیر سرمایه روانشناختی
می تواند باعث تقویت نگرش معلمان در کاربست و تحقق بهینه اقدام پژوهی توسط معلمان و اجتماع مدرسه شود .تمرکز قالب
پژوهش های انجام شده بر ارتباط مثبت و سازنده سرمایه روانشناختی بر عملکرد ،پیش بینی خالقیت فردی و سازمانی و تفکر
اکتشافی و اقدام بوده است که از این جهت یافتههای پژوهش حاضر در این فرضیه همسو با نتایج  ،لوتانز و دیگران2009 ،؛
ایوی و دیگران2011 ،؛ عباس و راجا2011 ،؛ سوئیتمن و دیگران2011 ،؛ رگو و دیگران2012 ،؛ گوتی و دیگران2009 ،؛
پیترسون2011 ،؛ لوتانز و دیگران2010 ،؛ داتو و دیگران2011 ،؛ کاران و دیگران ،2019 ،بوده است.
فرضیه دوم پژوهش حاضر مربوط به تاثیر مثبت و معنادار متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر بهزیستی حرفهای بود .در این
راستا یافته های پژوهش نشان از تایید این فرضیه داشت .نتایج پژوهش حاضر در مورد این فرضیه همسو با یافتههای نعامی و
دیگران 1999 ،و شمسی و دیگران 1994 ،بود .سرمایه روانشناختی با بار عاملی  0 /96بر متغیر بهزیستی حرفهای تاثیری
مثبت و معنادار داشت و این متغیر توان تبیین  41درصد از تغییرات واریانس متغیر بهزیستی حرفهای را دارا بوده است  .از این
حیث میتوان گفت که توجه به ابعاد چهارگانه سرمایه روانشناختی اعم از امید ،خوش بینی ،خودکارآمدی و تابآوری و سعی
در توسعه و تقویت این ابعاد در معلمان مقطع ابتدائی می تواند منجر به تاثیر مثبت و معنادار بر متغیر بهزیستی حرفهای و ابعاد
ششگانه آن شود  .این مهم نیز به نوبه خود بر گرایش به اقدام پژوهی توسط معلمان مقطع ابتدائی موثر خواهد بود .بیشترین
تاثیر مربوط به پیشرفت در شغل با ضریب عاملی  0 /66بوده است که به معنای تبیین  19درصد از تغییرات واریانس بعد
پیشرفت در شغل توسط متغیر سرمایه روانشناختی میباشد.
فرضیه سوم پژوهش حاضر به تاثیر مثبت و معنادار متغیر بهزیستی حرفهای بر متغیر گرایش به اقدام پژوهی معلمان اختصاص
داشت .یافتههای پژوهش حاضر نشان از تایید این فرضیه داشت .نتایج این فرضیه همسو با یافتههای پژوهش سوئنی و دیگران
 ،2010باتلر و شیباز  2001 ،61و پلتییر و دیگران  2002 ،62می باشد .متغیر بهزیستی حرفهای با ضریب تاثیر  0 /11توانسته
 0 /19از واریانس تغییرات متغیر گرایش به اقدام پژوهی در معلمان را تبیین نماید .از این جهت میتوان گفت به منظور تقویت
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کاربست فرایند اقدام پژوهی توسط معلمان در کالس درس ،مواردی همچون پیشرفت شغلی ،هدفمندی شغل ،روابط سازمانی
مثبت ،خودپذیری حرفهای ،خودمختاری و استقالل حرفهای و تسلط بر محیط حرفهای باید به طور جد ،مورد واکاوی و
بازنگری قرار گیرد تا از این رهگذر مغفول ماندن رویکرد موثر اقدام پژوهی در التیام بخشیدن به مسائل و معضالت آموزشی و
تحصیلی دانشآموزان اصالح گردد.
فرضیه چهارم پژوهش حاضر تاثیر مثبت و معنادار متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر گرایش به اقدام پژوهی توسط معلمان
مقطع ابتدایی را مورد توجه قرار داده بود .تاثیر کل متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر گرایش به اقدامپژوهی معلمان 0 /61
بوده است و این متغیر توانسته است  11درصد از واریانس تغییرات متغیر گرایش به اقدام پژوهی معلمان را تبیین نماید.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان راهکارهای سیاستی زیر را مدنظر قرار داد:
 به جهت تاثیر مثبت و معنادار خودمختاری و استقالل ش غلی در گرایش به اقدام پژوهی معلمان ،میتوان حرکت در جهت
نهادینه ساختن مفهوم مدرسه محوری را مدنظر قرار داد .این مهم عالوه بر کاستن از تمرکز و بوروکراسی موجود در
آموزش و پرورش ،تسهیل کننده مشارکت معلمان و اجتماع مدرسه در مواجهه با مسائل آموزشی و تحصیلی خواهد بود.
همچنان که گفته شد سهمی قابل توجه از مغفول ماندن فرایند اقدام پژوهی در آموزش و پرورش به موارد نگرشی بازمی -
گردد و از این جهت میتوان گفت که نگرش مثبت نسبت به تاثیرگذاری حرفهای و تصمیمگیری شغلی در عملکرد
انطباقی معلمان که اقدام پژوهی نیز مثال بارز آن است ،بسیار راهگشا خواهد بود.
 به جهت تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت شغلی در گرایش به اقدام پژوهی معلمان میتوان گفت که تدوین نظام ارزیابی و
ارتقا معلمان بر اساس شایستگیهای حرفهای میتواند زمینهساز کاربست اقدام پژوهی در واقعیت باشد .در حقیقت به باور
معلمان وضعیت کنونی نظامهای ارزشیابی و ارتقا معلمان چندان بر فعالیتهایی همچون اقدام پژوهی وابسته نیست و این
امر موجب عدم گرایش به این مهم در آموزش و پرورش شده است .همچنین با توجه به اهمیت کسب تجارب جدید در
پیشرفت و توسعه شغلی ،میتوان گفت ایجاد فرصت شرایط الزم به منظور کسب تجارب و مهارتهای جدید نیز میتواند
منجر به تحقق بهینه فرایند اقدام پژوهی در آموزش و پرورش گردد .یکی دیگر از مولفههای تاثیرگذار در پیشرفت شغلی،
بحث یادگیری سازمانی و حرفهای بلندمدت می باشد ،از این منظر برنامهریزان و سیاستگذاران آموزش و پرورش می باید
در جهت خلق موقعیتهای یادگیری ،در تمام دوران فعالیت حرفه ای معلمان ،متناسب با سطح و بلوغ سازمانی آنها گام
بردارند تا از این رهگذر از رکود دانشی که میتواند منجر به عدم تحقق فرایند اقدام پژوهی شود جلوگیری گردد.
 یکی دیگر از موارد موثر در گرایش به اقدام پژوهی معلمان ،روابط سازمانی مثبت بوده است .عموم مولفههای این بعد از
متغیر بهزیستی حرفهای ،کنشهای ارتباطی فردی ،میانفردی و گروهی را مدنظر قرار میدهد .از این جهت میتوان با
کاستن از موانع ارتباطی در سطح سازمان و گروه و همچنین آموزشهای دورهای متن اسب ،ضریب کاربست اقدامپژوهی
توسط معلمان را افزایش داد.
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