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Abstract 

Aim: The purpose of this research is to present a model for research empowerment of high school 

students in Hormozgan province. This research is classified in the mixed research group of sequential 

exploratory design 

Methodology: The research method in the qualitative part is content analysis. The potential contributors 

in the qualitative section included experts with research records related to the field of research 

empowerment. The research method in the quantitative part is descriptive-analytical. The statistical 

population in the quantitative section includes all secondary school students of Hormozgan province in 

the academic year 2019-1400, whose number is equal to 126,274 people. To determine the participants, 

in the qualitative part, a purposeful sampling method based on criteria was used, and after 20 interviews, 

the data reached theoretical saturation. To determine the sample size in the quantitative part, using 

stratified random sampling method based on Morgan's table, 265 first and 119 second high school 

students were selected. The data collection tool in the qualitative part was semi-structured interviews. 

The validity of the data was determined by using the techniques of reliability and transferability through 

researchers' self-review and data alignment, and reliability was determined by carefully directing the 

flow of information collection and researchers' alignment. Also, for more certainty, the method of 

agreement between two coders and the Kappa coefficient have been used. In the quantitative part, the 

data collection tool was a researcher-made questionnaire with 33 closed-ended items. To measure the 

validity of this questionnaire, using the item analysis method, the correlation coefficient between the 

items and the total score of the respective questionnaire was calculated 

Results: In this research, 5 main themes were identified: the spirit of research, inhibiting factors, 

improvement solutions, facilitators of research empowerment and effective factors of research 

empowerment. 

Conclusions and suggestions: The existence of educational and research facilities and opportunities can 

facilitate the necessary conditions for increasing research empowerment. In this way, the existence of 

appropriate educational and research capacities and facilities promotes research empowerment through 

the possibility of creative thinking and motivation 

Innovation and originality: identifying the inhibiting factors, ways of improvement, effective factors 

and facilitating factors and providing a model for research empowerment 
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 چکیده :

. است هرمزگان استان متوسطه آموزان دانش پژوهشی توانمندسازی برای مدلی ارائه حاضر پژوهش هدف: هدف

 .شودمی بندیطبقه متوالی اکتشافی طرح نوع از آمیخته پژوهش گروه در پژوهش این

مشارکت کنندگان بالقوه در بخش کیفی، در  .است پژوهش در بخش کیفی، تحلیل محتواروش : شناسیروش

پژوهش نظران دارای تألیفات و سوابق پژوهشی مرتبط با حوزه توانمندسازی پژوهشی بود. روش  برگیرنده صاحب
آموزان دوره جامعه آماری در بخش کمی، شامل تمامی دانش .است یلتحلی – یفیروش توص در بخش کمی

نفر بوده است. برای تعیین  ۱۲6۲74با که تعداد آنها برابر  ۱۳99 -۱400متوسطه استان هرمزگان در سال تحصیلی 
مصاحبه،  ۲0پس از که  استفاده شد مبتنی بر معیار گیری هدفمندمشارکت کنندگان، در بخش کیفی از روش نمونه

 ای گیری تصادفی طبقهروش نمونهبا استفاده از حجم نمونه در بخش کمی برای تعیین  .دیرس نظری اشباع به هاداده
 نفر انتخاب شدند. ۱۱9آموزان متوسطه دوم و دانش ۲65بر اساس جدول مورگان از بین دانش آموزان متوسطه اول 

ی هاکیها با استفاده از تکناعتبار داده. ساختاریافته بودهای نیمهها در بخش کیفی مصاحبهابزار گردآوری داده
 قیدق تیبا هدا  یریپذو اعتماد هاداده یسوسازگران و همپژوهشی نیخودبازب قیاز طر یریپذو انتقالی ریاعتبارپذ

روش توافق  از شتریب نانیاطم یبرا نیشد. همچن نییگران تعپژوهش یسوسازاطالعات و هم یآورجمع انیجر
ها پرسشنامه محقق ساخته ای  در بخش کمی، ابزار گردآوری داده. کاپا استفاده شده است بیبین دو کدگذار و ضر

ا استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی سنجش روایی این پرسشنامه ب یهای بسته پاسخ بود. براگویه ۳۳
 ها با نمره کل پرسشنامه مربوطه محاسبه شد. بین گویه

 بازدارنده، عوامل گری،پژوهش روحیه که عبارتند از: شناسایی شد اصلی مضمون 5در این پژوهش : هایافته

 توانمندسازی پژوهشی. مؤثر عوامل و پژوهش توانمندسازی گرانتسهیل ارتقاءبخش، کارهایراه

 افزایش برای را الزم شرایط تواند می پژوهشی و آموزشی فرصتهای و اناتامک وجود: گیری و پیشنهاداتنتیجه

 واسطه به پژوهشی و آموزشی مناسب مکاناتا و ظرفیتها وجود که ترتیب این به. کند تسهیل پژوهشی توانمندسازی
 .دهد می ارتقا را پژوهشی سازی توانمند انگیزه، و خالق تفکر امکان

گر و ارایه مدلی شناسایی عوامل بازدارنده، راه های ارتقا بخش، عوامل موثر و  عوامل تسهیل: اصالت نوآوری و

 برای توانمندسازی پژوهشی
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 مدل، 
 پژوهشی، توانمندسازی
 آموزان، دانش
 متوسطه  مدارس

 
 نویسنده مسئول:کلثوم نامی

 

knami88@gmail.com : ایمیل                                                                                       آدرس: دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، ایران 
 
 



 

 هرمزگان  استان  متوسطه آموزان   دانش پژوهشی توانمندسازی برای مدلی ارائه 78

 فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی دو

Journal Educational Planning Studies 

 

  76-94دوره یازدهم، شماره بیست و یکم ، صفحات 

Extended Abstract  

Introduction:   Research and innovation develops in societies for which the educational and cultural system has 

provided a suitable context. Therefore, research can be considered as one of the most important goals of education 

along with education, and among them, schools and teachers have a very important and sensitive task that can, in 

addition to research activities, the spirit and motivation of research and the right methods of research in Institutionalize 

students. Helping students connect their academic research with their creative writing processes is a challenge, but if 

realized, it can provide a valuable pathway between their personal experiences and the social world under study . The 

educational system of any country, the basis of any idea, depends on the support of the educators of that country. One 

way to strengthen students' research and problem-solving skills is to empower them with research. Expanding this 

capability is one of the basic missions of educational organizations. Research along with education is one of the 

important tools of educational organizations in the production of science and knowledge that should be given special 

attention. Education, as the mother of all organizations, has a decisive role in the development of research activities 

in any country, and the process of education, which is a tool for the development of science, can be achieved through 

research. 

Methods: This research was an applied research and its method was exploratory mixed research according to the 

objectives of the research. In this approach, first qualitative data are collected and analyzed, then in the second stage, 

quantitative data were collected and analyzed. Finally, both qualitative and quantitative analysis were examined 

together.The field of research in the qualitative sector The field of research in the qualitative sector included experts 

with research writings and records related to the field of research empowerment. To select the sample, purposive 

sampling method was used. The basis for stopping sampling was based on theoretical saturation in the data. In this 

study, sampling and interviewing with participants continued to the point (20 interviews) that the researcher was 

convinced that conducting subsequent interviews would not add anything to the data and categories.The statistical 

population of the research in the quantitative section at this stage (model test) includes the statistical population in the 

quantitative section, including all high school students in Hormozgan province in the academic year 1300-1499, whose 

number was equal to 126274 people, of which 384 (265 of First high school students and 119 high school students 

will be selected and studied through Krejcie Morgan table and stratified random sampling.In the qualitative part, data 

were collected through semi-structured interviews with (key experts and informants in the field of research were used 

in all educational institutions, as well as individuals with research writings and records related to the field of research 

empowerment).A questionnaire was used to collect quantitative data of this study. The questionnaire was developed 

by the researcher based on the achievement of the qualitative stage of the research and the proposed model of research 

empowerment. This questionnaire has 33 items that include 6 dimensions (research spirit, deterrents, promotion 

strategies, empowerment facilitators, the role of the education institution and international factors). To answer the 

questions, there are five options. Likert has been used as strongly agree (5), agree (4), have no opinion (3), disagree 

(2) and strongly disagree (1). Therefore, the minimum score of each subject in this questionnaire was 33 and the 

maximum was 165. To assess the validity of this questionnaire using item analysis method, the correlation coefficient 

between items with the total score of the relevant questionnaire was calculated. The lowest and highest correlation 

coefficients of the items were in the range of 0.62-0.86, which was significant at the level of 0.0001. The reliability 

of the whole instrument was calculated using Cronbach's alpha method of 0.80. 

Results: According to the research findings and the integration and summary of the basic content obtained from 

interviews with potential research participants, the following results were obtained. The basic themes extracted were 

placed within the framework of five factors as the first level organizing themes. These components include (research 

spirit, deterrents, promotion strategies, research empowerment facilitators and effective factors in research 

empowerment). All of these organizing themes each have a number of basic themes that should be considered in 

achieving the selective theme of the research empowerment model. This structure of research spirit includes: 

personality factors, intrinsic factors, educational factors, planning skills, self-monitoring skills, the role of information 

analysis, goal setting skills and time management, communication role, the role of creativity, the role of intellectual 

perspective, The role of problem solving ability is cyber search skills and teamwork skills. Deterrents include: lack of 

parental support, lack of teacher support, administrative bureaucracy, students' research capacity, lack of budget and 

infrastructure, and lack of counselors and people familiar with research work in schools. Upgrading strategies include: 

approving the budget, creating a family culture, hiring researchers, and changing the evaluation method. 

Empowerment facilitators include: activating research centers, empowering principals, empowering teachers, 

establishing effective communication between school and research center, and writing research-oriented textbooks. 
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Effective factors include: establishing effective communication between school and research center, writing research-

oriented textbooks, research-oriented schools separate from education-oriented schools, training of research guides, 

communication with international research centers and learning English, which should be developed in your model. 

Student management should be considered. 

Conclusion: By holding educational workshops, scientific sessions, critique chairs and theorizing in the field of 

research empowerment in teachers and other educational staff, the field of increasing research empowerment among 

students will be provided. To apply and realize more research empowerment, change traditional teaching methods and 

evaluate and replace them with new methods and change and update the content to suit the needs of learners, as well 

as change teachers' attitudes toward knowledge Learners and their abilities are essential. It is growing regularly and 

the educational environments and methods governing them play a key role in achieving these goals. Fostering student 

research to promote this spirit among them is another suggestion of this research.. 
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 : مقدمه

  برخی   بخشی تحقق  جهت  حرکت  این  .است   گیری شکل  حال  در  ایمالحظه  قابل   حرکت  پژوهش   و   آموزش  در  آموزاندانش  پررنگ   حضور  به منظور
  اجتماعی   ساز  و  ساخت   فرایند  یک  به   را   یادگیری  اند تالش  در  و دانشگاه  مدرسه   محققان .  است  پذیرفته  صورت  پرورش وآموزش  نظام  در  تغییرات
کنند.   جستجو را خویش سؤاالت پاسخ شوند قادر آموزاندانش که نمایند راهبری ایگونهبه را های درسیکالس به  مربوط تحقیقات و کنند مبدل
 هایروش  اساس  بر   باید  تدریس  و  کنند  تجربه  را  پژوهشی  هایفعالیت  باید  سطوح  تمام  در  آموزان دانش  که   است  معتقد  بومر   خصوص  این  در

کند که نظام آموزشی و  ای توسعه پیدا میپژوهش و نوآوری در جامعه   .  )Throne & Bourke,2022 1995;, Burton(باشد  پژوهشی
وپرورش توان در کنار آموزش یکی از اهداف بسیار مهم آموزشفرهنگی، زمینه و بستر مناسبی را برای آن تدارك دیده باشد. لذا پژوهش را می 

های توانند عالوه بر فعالیتر این میان مدارس و معلمان دارای وظیفه بسیار مهم و حساسی هستند که میتوجه قرار گیرد و د  دانست که باید مورد
یادگیری و    .(Taghvaeeyazdi, 2021)آموزان نهادینه کنند  های درست پژوهش را در میان دانشتحقیقاتی، روح و انگیزه تحقیق و روش

عنایت نبوده است؛ اما با توجه به روشن شدن نقش، نتایج، آثار و فواید آن در عصر   ان موردآموزی درگذشته در کشور ما چندپژوهشگری دانش
 (Khaksar, Malekpour Afshar, 2021). توجه قرارگرفته است حاضر این مهم مورد
است، اما در صورت تحقق،  شان یک چالش  آموزان برای پیوند دادن تحقیقات آکادمیک خود با فرآیندهای نوشتاری خالقانه کمک به دانش 

. نظام آموزشی هر کشوری (Moriarty, 2018) مطالعه فراهم کند    تواند مسیر ارزشمندی بین تجربیات شخصی آنها و دنیای اجتماعی موردمی
ای بستگی به حمایت متصدیان تعلیم و تربیت آن کشور دارد. یکی از راهکارهای اثربخش برای گسترش فرهنگ پژوهش  پایه و اساس هر اندیشه 

 باعث که است شرایطی و کاهش شناسایی طریق  از  شایستگی تقویت فرآیند از  است عبارت هست که  ۱توانمندسازی پژوهشیدر دانش آموزان  

 زمینه و وظایف در گیریتصمیم قدرت و پژوهشگران  به بیشتر اختیار دادن  با شود. توانمندسازیمی آنان انگیزه کاهش و هانآ در قدرتیبی احساس

 فلسفی و ساختاری هایرهیافت شامل که اندمطرح کرده را پژوهشگران توانمندسازی برای رهیافت دو ،دارد. محققان ارتباط با موضوع مرتبط

 ترهای پایینرده به  باالتر هایرده از گیریتصمیم اختیار تفویض  همچون توانمند ساز،  مدیریتی و اقدامات تجارب روی  بر  ساختاری رهیافت هست.

 .است متمرکز ادراکات توانمندسازیبر   فلسفی تمرکز دارد. رهیافت ترپایین سطوح در پژوهشگران برای منابع و اطالعات به دسترسی افزایش و
 (Conger & Kanungo, 2000)داد  افزایش را  پژوهشگران عملکرد طور مستقیمبه  احتماالً توانمی رهیافتی چنین در

  استفاده قرار   شان موردعلمی محیط در پژوهشگران بیشتر خشنودی و وریبهره کارآمدی، خلق برای پژوهشی توانمندسازی اخیر هایسال در
شوند،  می تلقی نامربوط دیرین الگوهای و نیستند مناسب چنانکه باید، موجود، انسانی منابع هاینظام از بسیاری دانشی، هایسازمان گرفته است. در

 جدید، تبدیل رویکردی به را آن باید و است بوده ناتوان مناسب نقشی ایفای از سنتی نگرش و کادر آموزشی مدارس با مدیریت که رسدمی نظر به

 ایجاد در  بتواند  تا است نوآورانه  هایروش و ها، رویکردها سیستم تازه، تفکر  نوعی  مستلزم دانش آموزان  با برخورد نحوه  و  مدیریت  نمود. چگونگی

 نو  تجربیات کسب و  افکار تعامل برای مناسب هایزمینه فراهم بودن  در امر پژوهش یاری رساند.  را اثربخش، آنان  و  تازه رویکردهای اعمال و

 ,Rubin, Martinez, Tse)است   امروز های آموزشیسازمان و جوامع در معرفت و دانایی رشد سرمایه شرط ترینمهم آموزاندانش برای

Brugge, Hacker, Pirie &, 2016) 
  این دوره   است، آموزاندانش  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  مؤثر  و  حساس  مهم،  های  دوره  از  متوسطه  از بین دوره های مختلف تحصیلی، دوره

 حلقه   دو  هر  عملکرد  بر  مستقیماً  دوره  این  در  نوع خألیی  هر  رو  این  از  است  مهمی  بسیار  دورة  اجتماعی  و  روانی  زیستی،  فلسفی،  مبانی  لحاظ  از
  نسبت   تعهد  احساس  مانند  هایینگرش  رویاین    از  (Rabi, Asghari, Nasim, 2022)  خواهد داشت   بسزایی  تأثیر  عالی  و   عمومی  آموزش

 روحیه  به  یافتن  علمی، دست  قوانین  و  ها  یافته  تغییر  اصل  داشتن  باور  دانشمندان،  به  احترام  علم،  به  نسبت  مثبت  هاییافتن دیدگاه   علمی،  تفکر  به
 هامهارت  این مجموع  و  شود   تقویت  و   ایجاد  آموزان دانش  باید  مرور به    نیز گروهی-  علمی  هایفعالیت  و  همکاری  به   عالقه  پژوهش،  و  کاوشگری

 Wilson).کند  ایجاد می  آموزاندانش  در  ترعمیق  و  بهتر  یادگیری  برای را  مداری  خود  و  استقالل  پژوهش،  روح خالقیت،  مرور،   به هانگرش  و

& Flanagan, 2021) 
ها و عوامل مرتبط با توانمندسازی  مبحث توانمندسازی پژوهشی تأکید داشتند. مولفههای متعدد بر ضرورت توجه به  در همین راستا، پژوهش

اشاره     (Taghvaeeyazdi, 2021)  تقوایی یزدیتوان به پژوهش  می اند. به عنوان نمونه  بندی شدههای متفاوتی دستهپژوهشی از دیدگاه
ی ، کاربرد فرایند استدالل و کاربرد فرایند تحلیل توسط معلمان با تقویت و توسعه گیری خالقیت آموزان در بکارتشویق دانش   کرد که نشان دادند که 
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نشان داد که در مجموع بین تفکر پژوهشی معلمان بر تقویت و    این پژوهشداری وجود داشت. نتایج  ی معنیآموزان رابطه تفکر پژوهشی دانش 

دانش توسعه  پژوهشی  تفکر  استی  داشته  وجود  رابطه  پور  .آموزان  کاظم  شکیبایی    نبیئی،   & ,.Nabiei, E., Kazempour, E)و 

Shakibaei, 2020) ( سازی و کارآمدی نیروی انسانی،  های محیطی، توانمندگذاری کالن، قابلیتاولویت پژوهش در سیاستدر پژوهش خود
آموزان در نظام آموزش عمومی  های توسعه تفکر پژوهشی دانشابعاد و مؤلفه  را به عنوان     (له محور و توسعه ساختاری و مالیأنظام آموزشی مس

در پژوهش   (Shafii Sarostani, Jahani, Mousavipour, 2017)    موسی پور  جهانی و  شفیعی سروستانی،  شناسایی کردند.ایران  
که از   ند( نشان داد۱۳96فر )  یرنجدوست و بهار  ی،زالرا مورد تأیید قرار دادند.    گری  های یادگیری در پرورش روحیه پژوهشنقش سبک   خود  

دانش  پژوهش نظر  روحیه  تقویت  پژوهنده عوامل فردی در  دانش آموزان  امکاناتگری سایر  دارد همچنین  تأثیر  مدرسه عوامل مدیریتی    آموزان 
گر سطح آگاهی معلمان موقعیت مالی و درآمد خانواده و سطح سواد خانواده آموزان پژوهشگری موثر است. از نگاه دانش مدرسه در روحیه پژوهش 

که هم عوامل آموزشی    نشان داد  (Howard, 2021)هوارد  نتایج پژوهش    .آموزان موثر استگری سایر دانش بر تقویت و ارتقای روحیه پژوهش 
شناختی و عاطفی، شامل  گذارند. عوامل روان تری وجود دارند که بر ارزیابی انتقادی تجربیات پژوهشی تأثیر میو هم مالحظات اجتماعی گسترده

 & ,Jacobs) در پژوهش دیگر  جاکوبز، کان.  شناسایی شدند  در امر پژوهش  عنوان یک مانع کلیدی برای درگیری  های اضطراب به مؤلفه

Kane, 2021)      امنیت بیشتر در درك تحقیقات، اعتقاد بیشتر به توانایی انجام تحقیق، مهم بودن تحقیق در آینده شغلی آنها و نشان دادند
فرصت و  آموزش  است.  خواستن  موثر  پژوهشی   توانمندسازی  در  تحصیل   دوران  در  بیشتر  تحقیق  لیهای  و  رینهاردت   ,Feng) فنگ، 

Reinhardt & Li, 2019)  که توانمندسازی پژوهشی یک ابزار امیدوارکننده، معتبر و قابل اعتماد برای ارزیابی صالحیت   ندنتایج نشان داد
نشان دادند که جهت توانمندسازی پژوهشی می توان از آموزش تفکر      (Dostál, & Gregar, 2017)دوستال و گریگار  پژوهشی است.  

 زیرا فرایند پژوهش به تمرین و توسعه مهارت های تفکر نزدیک است. ژرف اندیشانه استفاده کرد 
آموزان را از لذت اندیشیدن و کاوشگری و خالقیت  های سنتی و محدود خود، دانش های آموزشی با روش نظامبر خالف اهمیت روحیه پژوهشی،  

  & Bejerholm) کنند  می را در ذهن آنان ذخیره میجای پرورش اندیشه و خالقیت، مشتی از حقایق و مفاهیم علسازند و به محروم می

Björkman, 2011)    دانش  ما کشور درنیز  را  نمی   یزمینه   آموزان  توانمند  کهپژوهشی  بررسی  تحقیقات نتایج نمایند   شدهانجام هایدر 

 مدارس دهد کهمی  نشان کشور ایران  در  وپرورشآموزش  است. سنجش کرده اثبات نوین  شرایط  با برخورد در  را  های آموزشیسیستم ناکارآمدی

به   (Seyed Abbaszadeh, 2000)  انجامددر امر تحقیق و پژوهش می  آموزدانش  کلی توانمندی به لزوماً نه  و هستند محور آموزدانش  نه
قدرت و دانش و تحقیقات علمی، ذی نفعان  ی گسترش مرزهای  نیز بر این باور است در بحبوبه  (Oldfather, 1995)همین جهت، آلدفدر  

توانند سازندگان محیط یادگیری خود باشند؛ زیرا آنها اند. در حالی که آنها میآموزان، مورد غفلت واقع شدهاصلی آموزش و پرورش؛ یعنی دانش
عملکردی معتبر  مورخان  فردترین  به  منحصر  و  ادراکاتشان  و  تجارب  متخصصان  در  بهترین  که   ۱بومراین خصوص  شان هستند.  است  معتقد 

با     (Roeini, 2016).های پژوهشی باشد  های پژوهشی را تجربه کنند و تدریس باید بر اساس روشآموزان در تمام سطوح باید فعالیتدانش
  در   موجود  فطری  کنجکاوی  هایرگه  و  هازمینه  نظام،  این  نگوییم که  کشور  تعلیم و تربیت  نظام  کنونی  وضعیت  ارزیابی  در  وجود این انتظار، اگر 

  تربیت نسل  و   یادگیرندگان  سطح  در  پژوهش   از  مقصود  که  آنچنان  ما  کنونی   نظام  که  کرد  ادعا  تواناطمینان می  با  برد،می  میان  از   را   فراگیران
 .(Mehdipour Shirvani, 2019)سازد نمی  بارور را تمایلی چنین است،  پژوهشگر و محقق

 را بزرگسالی دوره در زندگی مسائل  با مقابله توان و امید تنها  نه  های روزمره زندگیدر مقام مقابله با چالشآموزانی  دانشاز این رو چنین  
؛ ترجمه مرعشی و امینی،  ۲هستیم )اسکات  آنان عواطف  و احساسات سلیم رشد  و ابتکار  خالقیت، قوه در رشد کمترین نیز شاهد ما بلکه ندارند، 
 خود به  بحرانی  امروزه حالت ولی است.  بوده آموزش  در ایپیچیده مسأله آموزان، همیشهدانش ، توانمندسازی پژوهشگریهمین جهت؛ به (۱۳97

 (Myers ;Abili, 2014).است  گرفته
  محسوب   آموزان در حوزه پژوهشمیزان توانمندی دانش  برونداد  ارزیابی  ابزار  ترینمعمول  شده  منتشر  پژوهشی  هاییافته  که  آنجایی  از  نهایت  در
ی عوامل مرتبط با آن و شناسایی  توانمندسازی پژوهشی، بیشتر در حوزه   ارزیابی   و   سنجش   مطالعات  از  حاصل  هاییافته  اینکه   به   توجه   و با  شوند می

  انجام   آموزاندانش  پژوهشی  توانمندسازی  برای  مدلی  ارائه  در مورد  مدونی  و  جامع  کار  تاکنون  های توانمندسازی پژوهشی است. و لیکن مولفه
تدوین مدل مناسب برای ارزیابی توانمندسازی پژوهشی در وهله نخست، مستلزم بررسی مبانی نظری و توسعه مفهومی و تدوین است.    نگرفته 

 
1 - Boomer 
2- Scott   
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  معتقدند   محققین  بیشتر؛ زیرا  های توانمندسازی پژوهشی استیک چارچوب نظری کارآمد و برخورداری از پشتوانه علمی در خصوص ابعاد و مؤلفه
  و   قوت  نقاط  به  محیط  در  آنان  که  دهد  و اجازه  داده  ارائه  علمی  محیط  فرایند  به  نسبت  را   مناسب  بازخورد  توانمندسازی پژوهشی باید  ارزیابی  که

  پژوهشگران   و  محققان   نتایج  علیرغم  نهایت  درنمایند.    برآورده  را  انتظارات  تا  ها بکوشندضعف  کاهش  و  هاقوت  تقویت   جهت  در   و  پی برده  خود  ضعف
به ارائه مدل توانمندسازی پژوهشی پرداخته باشد. بر این مبنا، اساس پژوهش   که نشد یافت توانمندسازی پژوهشی پژوهشی خصوص در مختلف،

 آموزان بنا نهاده شده است. دانش پژوهشی توانمندسازی  برای مدلیبر پایه تدوین 
 

 روش شناسی : 

 ابتدا  کردیرو  نیا  در .  بود  یاکتشاف  خته یآم  قیتحق  روش  صورت  به  پژوهش  اهداف  به  توجه  با  آن  روش  و  یکاربرد   قاتیتحق  نوع  از  پژوهش  نیا
  ی کم  و   یفیک  ل یتحل  دو  هر  تینها  در .  شد   لیتحل  و  یگردآور  یکم  یهاداده  دوم   مرحله  در   سپس  شوند، یم   لیتحل  و   یورآگرد  یفیک  یها  داده
 . گرفت قرار ی بررس مورد کجای

 یبرابود.    یپژوهش  یمرتبط با حوزه توانمندساز  یو سوابق پژوهش  فاتیتأل  ینظران داراصاحب  رندهیدر برگ  ،یفیحوزه پژوهش در بخش ک
  گیری نمونه  پژوهش،   این  در.  بود  ها داده  در  نظری  اشباع  براساس   گیری،  نمونه  توقف   مبنای  شد   استفاده  هدفمند  یریگنمونه   روش  از   نمونه،   دنیبرگز
  هامقوله  و  هاداده  به   بعدی،  هایمصاحبه  انجام  که  شد   متقاعد  پژوهشگر  که(  مصاحبه  ۲0)افتی  ادامه  جایی  تا   کنندگانشرکت  با  مصاحبه  انجام  و

 .کرد نخواهد اضافه چیزی
آموزان دوره دانش   یشامل تمام  ،یدر بخش کم  یجامعه آمار  رندهیدربرگ(  مدل  آزمون)  مرحله  نیا  در  یکم  بخش  در  پژوهش  یآمار  جامعه

دانش آموزان    از  ۲65)  ۳84  آنها  انیم  از   کهنفر بوده است    ۱۲6۲74که تعداد آنها برابر با    ۱۳99  -۱400  یلیمتوسطه استان هرمزگان در سال تحص
  مورد  و انتخاب ایطبقه یتصادف رییگنمونه روش  به و مورگان یکرجس جدول قیطر  از( نفر از دانش آموزان متوسطه دوم   ۱۱9  و متوسطه اول

 . گرفتند خواهند قرار مطالعه
نظران و مطلعین کلیدی حوزه پژوهش در تمامی موسسات آموزشی استفاده  صاحببا )  افتهیساختار  مهی ن  مصاحبه   با  ها  داده  یفیک  بخش  در
-دلیل استفاده از مصاحبه نیمه  .دیگرد  یآور  جمع   ،(  همچنین افراد دارای تألیفات و سوابق پژوهشی مرتبط با حوزه توانمندسازی پژوهشی  شد

یابی به اهداف پژوهش  تواند بحث و موضوع مصاحبه را برای دست دارد، مییافته این بود که افزون بر آنکه امکان تبادل اندیشه وجود  ساختار
هدایت کند. همچنین در طول فرایند مصاحبه امکان مشاهده احساسات و رسیدن به نظرات و دیدگاههای مصاحبه شوندگان درباره موضوع پژوهش  

 . نیز وجود دارد
هنا و تفسنننیرهنای صنننورت گرفتنه، ترکیبی از معینارهنا و ینابی از کیفینت دادهاطمینناندر این پژوهش، برای سننننجش بسننننندگی پژوهش و 

نظران از روش  یافته با صنناحبسنناختارهای بدسننت آمده از مصنناحبه نیمهگیرد. برای بازکاوی دادهراهبردهای یاد شننده مورد اسننتفاده قرار می
شوندگان در قالب مصادیق عینی، استعارات و مفاهیم شروع شده و کالمی مصاحبه هایشد. این فرایند از بررسی گزارهکدگذاری نظامند استفاده 

های مرتبط رسننیده اسننت. در حقیقت، پس از چند بار خواندن متن هر یک از  با خواندن چندین باره متن مصنناحبه، به مفاهیم نخسننتین و مقوله
تواند بسنان کد نخسنتین در نظر گرفته شنود، مشنخب و بسنان مفهوم های پژوهش میها و هدفهایی که با توجه به پرسنشها قسنمتمصناحبه

سنازی  های تشنکیل دهنده توانمندمولفه  بای باالتر که دارای اشنتراك هسنتند در قالنخسنتین انتخاب شند. در ادامه مفاهیم نخسنتین در طبقه
 ازی پژوهشی طبقه بندی شدند. سها در ابعاد شکل دهنده توانمندآموزان تعریف شد و سرانجام مولفهپژوهشی دانش

های کمی این پژوهش از ابزار پرسننشنننامه اسننتفاده گردید. پرسننشنننامه بر پایه دسننتاورد مرحله کیفی پژوهش و مدل برای گردآوری داده
مل  بعد )روحیه پژوهشنگری، عوا  6گویه اسنت که   ۳۳پیشننهادی توانمندسنازی پژوهشنی توسنط پژوهشنگر سناخته شند. این پرسنشننامه دارای 

برای    گیرد.پرورش و عوامنل بین المللی( را در بر میوتسنننهینل گران توانمنندسنننازی، نقش نهناد آموزش  بخش،ءبنازدارننده، راهکنارهنای ارتقنا
 (۱( و کامالً مخالفم )۲(، مخالفم )۳(، نظری ندارم )4(، موافقم )5ای لیکرت به صنورت کامالً موافقم )پاسنخگویی به سنئواالت از طیف پنج گزینه

 بود. ۱65و حداکثر  ۳۳استفاده شده است. بنابراین، حداقل نمره هر آزمودنی در این پرسشنامه 
های بدسنت آمده از های به دسنت آمده و مندر  در پرسنشننامه بر پایه مولفهدرباره روایی محتوایی پرسنشننامه با توجه به اینکه ابعاد و مولفه

باشنند. همچنین روایی  توان پنداشننت که ابزار از روایی الزم برخوردار میهای کیفی بودند، پس میمرحله کیفی پژوهش و کامالً منطبق بر یافته
 رسد.محتوایی این پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور می
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طه محاسنبه ها با نمره کل پرسنشننامه مربوبرای سننجش روایی این پرسنشننامه با اسنتفاده از روش تحلیل گویه، ضنریب همبسنتگی بین گویه
دار گردید. پایایی کل ابزار نیز با  معنی 000۱/0به دسنت آمد که در سنطح  6۲/0 -86/0ها بازه شند. کمترین و بیشنترین ضنریب همبسنتگی گویه

 .محاسبه گردید 80/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 
 و پایایی پرسشنامه محقق ساخته  ها با نمره کل پرسشنامهضریب همبستگی بین گویه

 ابعاد
طیف ضریب 
 همبستگی

 پایایی 

 69/0 65/0 -79/0 روحیه پژوهشگری

 8۲/0 7۳/0 -84/0 عوامل بازدارنده 

 8۱/0 7۱/0 -80/0 بخش ءراهکارهای ارتقا

 7۲/0 79/0 -86/0 گران توانمندسازی تسهیل

 7۳/0 6۲/0 -78/0 نقش نهاد آموزش  و پرورش 

 77/0 7۱/0 -8۳/0 المللیعوامل بین 

 80/0 6۲/0 -86/0 کل

های اصلی و فرعی ساختاریافته با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و استخرا  مضمونهای نیمههای استخرا  شده از مصاحبهداده
  های اصلی و چرخش واریماکس()کاربرد روش استخرا  مولفه و در بخش کمی داده ها با استفاده از معادالت ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با  

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 یافته های پژوهش: 

 آموزان کدامند؟دانش یپژوهش یتوانمندساز یهامولفه نیترینظران اصلصاحب  دگاهیاز دسوال اول : 

ها با استفاده از روش  های کیفی مبتنی بر تحلیل مصاحبهاستفاده شد. یافتهدهی به سوال اول پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی برای پاسخ
کدگذاری باز و محوری مورد واکاوی قرار گرفت و این فرایند تا رسیدن به مقوالت گسترده که طبقات جزئی را زیر مجموعه خود سازد، ادامه  

 یافت. 
 

 مضمون های مرتبط با توانمندسازی پژوهشی -1جدول

 مضامین سازمان دهنده  مضامین پایه

  -ویژگی شخصیتی، ویژگی ذاتی، عوامل اجتماعی
 ها تربیتی، مهارت

 های فراشناختی مهارت

 ریزی، نظارت، تنظیمبرنامه
 تفکر انتقادی 

وتحلیل اطالعات، ارتباطات، خالقیت، دیدگاه تجزیه
های  روشنفکرانه، توانایی حل مسئله، کار گروهی، مهارت

 پژوهشی 

 موزان توانمند آهای دانشویژگی

نبود امکانات، بودجه، فقدان زیرساخت پژوهشی، نبود  
حمایت مشاور و افراد آشنا به کار تحقیق در مدارس، عدم

 اولیا و معلم، بوروکراسی اداری 

 
 

 
 عوامل بازدارنده توانمندی پژوهشی 
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باید از یک طبقه ویژگی شخصیتی برخوردار باشد.  گوید :  برای توانمند شدن در پژوهش، فرد می ۲در رابطه با عوامل شخصیتی، مصاحبه شونده 
 هاست. کاری ازجمله این ویژگی پذیری و داشتن وجدانپذیری، صبر و پشتکار، ریسکمسئولیت

گوید : برای توانمندی در پژوهش عواملی مانند انگیزه پیشرفت، کنجکاوی ذهنی، هوش باال و  می   4در رابطه با عوامل ذاتی، مصاحبه شونده  
 ت ذاتی الزم است و هرکسی توانایی پژوهشگر شدن را ندارد. خالقی

  - و سطح اقتصادی  ورزی، محیط زندگیعواملی چون خودمختاری، جرأت  گوید :می  ۱۱تربیتی، مصاحبه شونده    –در رابطه با عوامل اجتماعی  
 اجتماعی خانواده تأثیر دارد. 

گویند : از دیگر ویژگیهای  می  ۱۱و    4،  ۲های  گروهی و مهارتهای پژوهشی، مصاحبه شوندهدر رابطه با مهارتهای فراشناختی، تفکر انتقادی، کار  
ریزی، نظارت و تنظیم، مهارت تفکر انتقادی دارای ابعاد تجزیه و تحلیل، ارتباطات،  آموزان توانمند، مهارتهای فراشناختی که شامل برنامهدانش

 و همچنین ویژگی کار گروهی و مهارتهای پژوهشی است. مسألهخالقیت، دیدگاه روشنفکرانه و توانایی حل
ازدارنده در ی بلعنوان عام  ها و فضای فیزیکی مناسب به زیرساخت  ،ودن تجهیزاتبفراهم نگوید :  می  ۱در رابطه با نبود امکانات مصاحبه شونده  
آزمایشگاه، کامپیوتر، اینترنت، مواد آزمایشگاهی و سایر اقالم است  باشد. کارهای تحقیق نیازمند کتابخانه،  جهت رشد پژوهش محوری قلمداد می

 . مسلماً وقتی ساختارها وجود ندارد، توانمندی در پژوهش نیز ممکن نیست. ستبر اکه همگی هزینه
دارند تا پژوهشی و این موضوع  اکثر معلمان سواد نظری  گوید :می 6در رابطه با نبود مشاور و افراد آشنا به کار تحقیق در مدارس مصاحبه شونده 

 آموز محقق است.  مانعی جدی برای پرورش دانش
به دلیل مهم بودن نتیجه محوری و آمار نهایی دروس برای مدیر و معلم دور از     گوید :می  8حمایت اولیاء و معلم مصاحبه شونده    در رابطه با عدم

ها نداشته باشند. انجام پژوهش نیازمند میزان متفاوتی از هزینه و زمان است که همکاری  حوزهای به سایر  انتظار نیست که اولیاء و معلمان عالقه
 آموز وجود ندارد. ی برای محقق نمودن دانشمندعالقه اجتماعی کنونی حمایت و  -کند. در جو روانیوالدین را طلب می  –دوسویه مدرسه 

کلی مجوز است از حراست گرفته تا کتابدار. این موضوع د : برای یک تحقیق کوچک نیاز به گویمی  8در رابطه با بوروکراسی اداری مصاحبه شونده  
های مالی طرح، شود افراد از پژوهش دلسرد شوند. عالوه بر این مراحل تصویب طرح پژوهشی نیز مانعی بر سر راه است. پرداخت هزینهباعث می

 بری طوالنی دارد و مانع رشد پژوهشی است. مشابه زمانتأئید اخالق تو کمیته اخالق و سایر موارد 
-های اقتصادی در این زمینه میاز منظرگاه معلمان افزایش بودجه پژوهشی و حمایت گوید : می ۱8در رابطه با تصویب بودجه مصاحبه شونده 

 واند کمک شایان توجهی به توانمندی پژوهشی کند. ت

 مضامین سازمان دهنده  مضامین پایه

 
 

خانواده، استخدام افراد  سازی تصویب بودجه، فرهنگ
 پژوهشگر متعهد، تغییر شیوه ارزشیابی 

 
 
 پیشنهادی راهکارهای

 

های پژوهشگری، توانمندسازی مدیران و تشکیل هسته
 معلمان، برقراری ارتباط مؤثر مدرسه و پژوهش سرا

 عوامل تسهیلگر 

 وپرورشآموزش نقش
محور  تألیف کتب درسی پژوهش محور، مدارس پژوهش 

 جدا از مدارس آموزش محور، تربیت راهنمایان پژوهشی 

 ی المللنیب عوامل

المللی، فراگیری زبان ارتباط با مراکز پژوهشی بین
 انگلیسی 

 موثر  عوامل
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گوید : خانواده توقع نمره پایانی در کارنامه را دارد و از اینکه فرزندش برای پژوهش به  می  ۱8ه شونده  سازی خانواده مصاحبدر رابطه با فرهنگ 
 سازی نشده که چه لزومی دارد و جایگاهش در مدرسه کجاست. کند و بحث پژوهش فرهنگ نت مراجعه کند، شکایت میکافی

گوید : وجود افراد خبره در کار پژوهش الزمه توانمندی پژوهشی هست. فردی  می  ۱۱در رابطه با استخدام افراد پژوهشگر متعهد مصاحبه شونده  
گردد. وجود چنین فردی و پروپوزال را بداند باعث ارتقاء پژوهش می  های علمی را بشناسد، نگارش مقالهکه روش تحقیق را مسلط باشد، پایگاه

 شود.پژوهشگری تسهیل می های تحقیقاتی تحت نظارتش شده و فرایندمنجر به انجام پروژه
حافظه محوری و شیوه ارزشیابی که به حفظ اهمیت   گوید : می ۱۱در رابطه با تغییر شیوه ارزشیابی و در نظر گرفتن نمره پژوهشی مصاحبه شونده 

 آموز باید شیوه ارزشیابی عوض شود.  دهد آفت اصلی تفکر پژوهشی است. برای تغییر در دانشمی
با   رابطه  به    گوید :می  ۱9های پژوهشگری مصاحبه شونده  تشکیل هستهدر  افراد  از  تعدادی  نیازسنجی کنند، هستهاگر  اتاق فکر،  های عنوان 

 یابد. ها توانمندی بروز میآموزان نیز دخیل در این فرایند بشوند از دل این هستهپژوهشی برای حل معضالت انجام دهند و دانش
توانمندی پژوهشی مدیر و معلم امری تأثیرگذار در توانمندی دانشجو    گوید :می  ۱9دیران و معلمان مصاحبه شونده  در رابطه با توانمندسازی م

 کند. های پژوهشی اقدام به عمل میدهد و در گام باشد. معلم یا مدیری که مسلط بر روش اقدام پژوهی باشد، مسئله را تشخیب میمی
آموزی سراهای دانش  برای رونق پژوهش و تحقیق، پژوهش    گوید :می  9رسه و پژوهش سرا مصاحبه شونده  در رابطه با برقراری ارتباط مؤثر مد

 های تحقیقاتی تشکیل بدهند.باید فعال بشوند، دست به استعدادیابی بزنند و کمیته
کالن و هم خرد اتفاق بیفتد تا به ثمر بنشیند.  گوید : مسلماً هر رشدی باید هم در سطح  می   ۱8وپرورش مصاحبه شونده  در رابطه با نقش آموزش 

داشتند تألیف  آموزان مؤثر می وپرورش نیز در سطح کالن در خط مقدم تغییرات است. معلمان ازجمله مواردی که در توانمندی دانشبنابراین آموزش 
   محور و تربیت راهنمایان پژوهشی بود. اندازی مدارس پژوهشکتب درسی پژوهش محور، راه

آموز پژوهشگر تربیت کند باید کتب  وپرورش اگر قصد دارد دانشآموزش:    گویدمی  ۱8ر رابطه با تألیف کتب درسی پژوهش محور مصاحبه شونده  د

 درسی نیز حول همین موضوع تألیف شود. 
ی تأکید زیادی بر قبولی در کنکور گوید : نظام آموزشی کنونمی  ۱8در رابطه با مدارس پژوهش محور جدا از مدارس آموزش محور مصاحبه شونده  

گذارد. از دیدگاه معلمان توانمندی مؤثر در پژوهش در نظام اندازه کافی زیاد است و جایی برای پژوهش نمیعالوه حجم کتب درسی به دارد. به 
 اندازی شود. راهای با نظام متفاوت دهد و برای این امر شاید بهتر باشد که مدارس جداگانهوپرورش کنونی رخ نمیآموزش

آموزی پژوهشگر وجود راهنمای پژوهشی مسلط به فرایند از برای داشتن دانش گوید :می 8در رابطه با تربیت راهنمایان پژوهشی مصاحبه شونده 
اهنمای پژوهشی قرار  معلم را جدا از تربیت استاد روپرورش بخواهد به هدف خود برسد باید تربیت الزامات اساسی است. در همین راستا اگر آموزش 

 دهد.
های روز دنیا و  گویند : یکی از عوامل مؤثر مورد تأکید معلمان نقش ارتباط با پژوهشمی ۱7و 9های المللی مصاحبه شوندهدر رابطه با عوامل بین 

 روز بودن است. دانش زبان انگلیسی برای به 
 تواند مثمر ثمر باشد. المللی میگوید : ارتباط با مراکز پژوهشی بینمی 9شونده المللی مصاحبه در رابطه با ارتباط با مراکز پژوهشی بین

 تواند در ارتقای پژوهشی کمک نماید.  گوید : فراگیری زبان انگلیسی میمی ۱7در ارتباط با فراگیری زبان انگلیسی مصاحبه شونده 

 
  4و اعتمادپذیری ۳ها سوسازی دادهو هم گراناز طریق خودبازبینی پژوهش  ۲پذیری و انتقال ۱اعتبارپذیری  های تکنیک  از استفاده ها باداده اعتبار

 روش همچنین برای اطمینان بیشتر از ( تعیین شد. ۱985گران )لینکلن و گوبا، سوسازی پژوهش آوری اطالعات و همبا هدایت دقیق جریان جمع 

گر دیگری در حوزه تعلیم و تربیت بدون اطالع از نحوه ادغام  شده است. بدین صورت که پژوهش استفادهکدگذار و ضریب کاپا   دو بین توافق
بندی کدها و مفاهیم نموده سپس با مفاهیم ارائه شده فعلی مقایسه شده است. در نهایت با توجه به تعداد  کدها و مفاهیم ایجاد شده، اقدام به دسته 

زیادی  اطمینان قابلیت پژوهش، از نتایج دهدمحاسبه شده است که نشان می   76۲/0وت، ضریب کاپا برابر با  مفاهیم ایجاد شده مشابه و متفا
 برخوردارند. 

 
1 credibility 
2 transferability 
3 data triangulation 
4 dependability 
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وجو شده و مورد ارزیابی قرار گرفته از سوی دیگر؛ در طول فرآیند پژوهش، منابع استفاده شده توسط استاد راهنما به صورت مستقل جست
دهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع، بحث درباره نتایج نتایج جستجوها، شکل  : بحث درباره  پژوهشی به منظورهای هفتگی تیم  است. جلسه

ها و موارد شامل اختالف نظر تا حوزه   های مورد توافق و مذاکره دربارهراهبردهای ارزیابی مطالعات، تثبیت حوزه  گیری دربارهها و تصمیمارزیابی
ها و تغییرات در روند کار و نتایج صورت پذیرفت لذا از اعتبار توصیفی، گزار گردید. همچنین مستندسازی از تمام فرایندها، رویه رسیدن به اجماع بر
 باشد.  برخوردار می  (Sandelowski, M. and Barroso, 2007)و پراگماتیک  تفسیری، نظری

نفر از    8شد. در این راستا گروه کانونی با شرکت   گرفته بهره شده انجام هایکدگذاری خصوص در موضوعی نظریات خبرگان از همچنین
 بر مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده توافق حاصل گردید.     محوراساتید حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد و با استفاده از رویکرد توافق

 

 ان از اعتبار الزم برخوردار است؟آموزان متوسطه استان هرمزگ:  آیا مدل توانمندسازی پژوهشی دانش دوم سوال 

آموزان متوسطه، ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی، با کاربرد روش استخرا   عاملی توانمندسازی پژوهشی دانش  برای ارزیابی ساختار پنج
 استفاده شد.   ۱های اصلی و چرخش واریماکسمولفه

انجام شد. قبل از استخرا  عوامل    ۳/0و بار عاملی مساوی و بزرگتر از قدرمطلق    ۱بزرگتر از  این تحلیل با پذیرش شرط ارزش ویژه مساوی یا  
 های تحلیل عاملی بررسی شدند.  به عنوان پیش فرض  ۳و آزمون کرویت بارتلت  ۲اولکین -یرمه -برداری کایزرآزمون، کفایت نمونه 

به دست آمد که نشان از کفایت نمونه برای کاربرد روش تحلیل عاملی    88۱/0رابر  اولکین ب  -یرمه  -برداری کایزرنتایج آزمون کفایت نمونه 
 -Chi=  ۲789دار بود  )دهد نیز معنیهای پژوهش را برای استخرا  یک ساختار عاملی خاص را نشان میدارد. آزمون کرویت بارتلت که توان داده

Square  ،00۱/0=Pدرصد از واریانس مقیاس را   ۱0/49شافی به یک راه حل پنج عاملی انجامید که  (. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکت
  ۱دار با ارزش ویژه مساوی یا بزرگتر از آموزان متوسطه دارای پنج ماده یا عامل معنی تر، توانمندسازی پژوهشی دانش نمود. به بیان دقیق تبیین می 

 است. 
درصد از واریانس کل آزمون، عامل    08/۲8قادر به تبیین    4۲/8است، عامل اول با ارزش ویژه  : نشان داده شده    4-۳5همانطور که در جدول  

درصد از واریانس    08/5قادر به تبیین    5۲/۱درصد از واریانس کل آزمون، عامل سوم با ارزش ویژه    ۲0/7قادر به تبیین    ۱6/۲دوم با ارزش ویژه  
 ۱8/4قادر به تبیین    ۲5/۱درصد از واریانس کل آزمون، عامل پنجم با ارزش ویژه    56/4به تبیین  قادر    ۳7/۱کل آزمون، عامل چهارم با ارزش ویژه  
 درصد از واریانس کل مدل بوده است. 

 
 ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده بر اساس عوامل پنج گانه -2جدول -

 
 عامل

۱ ۲ ۳ 4 5 

 ۲5/۱ ۳7/۱ 5۲/۱ ۱6/۲ 4۲/8 ارزش ویژه 

 ۱8/4 56/4 08/5 ۲0/7 08/۲8 واریانس تبیین شده درصد 

 ۱0/49 9۲/44 ۳6/40 ۲8/۳5 08/۲8 درصد تراکمی واریانس 

بندی شنده اسنت. در سنوال اسنت که این سنواالت در پنج عامل دسنته ۳۳آموزان متوسنطه   دارای  بنابراین »مدل توانمندسنازی پژوهشنی دانش

 گانه گزارش شده است.ها برروی عوامل پنجبارهای عاملی هر کدام از گویه ۳جدول 

 

 
1 Varimax 
2  Kaiser -Meyer- Olkin (KMO) 
3  Kervit Bartlett 
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 آموزان متوسطه عاملی توانمندسازی پژوهشی دانشچرخش واریماکس برای مدل پنج  های اصلی باتحلیل مؤلفه-۳جدول  -

 5عامل  4عامل  ۳عامل  ۲عامل  ۱عامل  ها خالصه گویه ردیف 

     684/0 عوامل شخصیتی   ۱

     7۲9/0 عوامل ذاتی مانند ۲

     6۲6/0 اجتماعی   -عامل اقتصادی ۳

     504/0 عوامل تربیتی  4

     5۳8/0 ریزی مهارت برنامه 5

     6۳9/0 مهارت نظارت بر عملکرد خود  6

     6۱۱/0 نقش تجزیه و تحلیل اطالعات  7

     574/0 مهارت تنظیم اهداف و تنظیم وقت  8

     8۳9/0 نقش ارتباط  9

     704/0 نقش خالقیت ۱0

     6۱0/0 نقش دیدگاه روشنفکرانه  ۱۱

     5۳8/0 نقش توانایی حل مسأله  ۱۲

     48۳/0 جستجو در فضای مجازی مهارت  ۱۳

     5۲5/0 مهارت کار گروهی  ۱4

    5۳0/0  فقدان حمایت اولیا ۱5

    589/0  فقدان حمایت معلم ۱6

    699/0  بوروکراسی اداری  ۱7

    7۳8/0  توانمندی پژوهشی دانش آموزان  ۱8

    479/0  کمبود بودجه و زیر ساخت  ۱9

    5۱۱/0  افراد آشنا به کار تحقیق در مدارسنبود مشاور و  ۲0

   6۳9/0   تصویب بودجه  ۲۱

   769/0   فرهنگ سازی خانواده  ۲۲

   59۱/0   استخدام افراد پژوهشگر  ۲۳

   78۳/0   تغییر شیوه ارزشیابی  ۲4

  67۱/0    سراهای فعال کردن پژوهش ۲5

  68۲/0    توانمندسازی مدیران  ۲6

  7۱۱/0    توانمندسازی معلمان  ۲7

  5۲9/0    سرابرقراری ارتباط موثر مدرسه و پژوهش ۲8

 867/0     تألیف کتب درسی پژوهش محور  ۲9

 7۳9/0     مدارس پژوهش محور جدا از مدارس آموزش محور  ۳0

 5۳8/0     تربیت راهنمایان پژوهشی  ۳۱

 80۱/0     المللی ارتباط با مراکز پژوهشی بین ۳۲

 66۲/0     فراگیری زبان انگلیسی  ۳۳
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آموز چون کنجکاوی، ذهن باز و .... در توانمندسازی پژوهشی چقدر است؟ ، این عامل  با توجه به سئواالتی مثل »نقش عوامل شخصیتی دانش 

باشد. این عامل  آموزان متوسطه می های تأثیرگذار در توانمندسازی پژوهشی دانش گری  نام گرفت که متشکل از عوامل و مهارت»روحیه پژوهش 

 تشکیل شده است.   8۳9/0تا  48۳/0ویه با دامنه بار عاملی بین گ ۱4از 

بازدارنده توانمندی پژوهشی دانش گویه توان بازداری دارد؟  عوامل  های عامل دوم همانند »از میان عوامل  آموزان، فقدان حمایت معلم چقدر 

گویه با دامنه بار    6  نامگذاری شد. این عامل از  عوامل بازدارنده»کند لذا  آموزان متوسطه بررسی می بازدارنده را در توانمندسازی پژوهشی دانش 

 تشکیل شده است.  699/0تا  479/0عاملی بین 

  سازی خانواده چقدر راهکار موثری در جهت توانمندسازی پژوهشی است؟  به بررسی واالتی نظیر »به نظر شما فرهنگساز آنجا که عامل سوم با   

گویه با دامنه   4این عامل از  کارهای ارتقاءبخش  نام گرفت.  ؛ »راهپردازدآموزان متوسطه میانمندسازی پژوهشی دانشدر تو  کارهای ارتقاءبخشراه

 تشکیل شده است.   78۳/0تا  59۱/0بار عاملی بین 

ن توانمندسازی   نامگذاری  گراعامل چهارم نیز با سئواالتی مثل »برای رونق پژوهش و تحقیق، توانمندسازی مدیران چقدر موثر است؟ ، »تسهیل

گویه با دامنه بار عاملی   4دهد. این عامل از  آموزان متوسطه را مورد ارزیابی قرار می گر در توانمندسازی پژوهشی دانش شد چرا که عوامل تسهیل

 تشکیل شده است.   867/0تا  5۲9/0بین 

ر ارتقای توانمندی موثر است؟ ، »نقش عوامل  نامگذاری شد چرا که  محور چقدر دعامل پنجم نیز با سئواالتی مثل »تألیف کتب درسی پژوهش

آموزان متوسطه  پرورش کشور و اقدامات آنان در جهت توانمندسازی پژوهشی دانش وریزی متولیان آموزشگذاری و برنامهبه بررسی نقش سیاست 

 تشکیل شده است.   867/0تا  5۳8/0گویه با دامنه بار عاملی بین  5پرداخته است. این عامل از 

 در آزمودنی  هر نمرة مجموع پرسشنامه، این در نهایت، از این پرسشنامه، پنج نمره برای هر یک از عوامل و یک نمرة کل به دست میآید. در

گزارش شده (  4ای در جدول )گویه  ۳۳است. ماتریس همبستگی بین پنج عامل و نمرة کل پرسشنامه   ۱65 و حداکثر ۳۳ حداقل پرسشنامه کل

 است. 

 

 ماتریس ضرایب همبستگی پنج عامل و نمره کل  -4جدول  -

 5 4 3 2 1 عوامل 

     ۱ گری روحیه پژوهش (۱

    ۱ 0/ 76*  عوامل بازدارنده  (۲

   ۱ 0/ 8۳*  0/ 55*  کارهای ارتقابخش راه (۳

  ۱ 0/ 7۳*  0/ 69*  0/ 69*  گران توانمندسازی تسهیل (4

 ۱ 0/ 89*  0/ 76*  0/ 58*  0/ 66*  عوامل مؤثر  (5

 0/ 77*  0/ 74*  0/ 8۳*  0/ 69*  0/ 87*  نمره کل

 

 معنادار است. 000۱/0( مشخب است، همبستگی نمنرة کل با هر پنج عامل در سطح 4همان گونه که در جدول )
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در مدل طراحی شده فرض بر این است که هرکدام از    .شد استفاده ییدیأت عاملی روش تحلیل از  فوق عاملی پنج ساختار بیشتر ارزیابی هدف با
آموزان  گری دانشتوانند عامل مرتبه باالتری که همان توانمندسازی پژوهششوند، می های مربوط به خود شناسایی می عوامل که به واسطه گویه 

 است را بازنمایی کنند.

 
 ی پژوهشتوانمندسازی  : مدل نهایی  4شکل  -

 

 گیری: بحث و نتیجه 

های  با توج  ب  یافت متوسره  اسرتان ه مانان بون     آموزانمدلی ب ای توانمندسرازی پژوهیری نانش  هدف از پژوهش حاضر  اااه 

این نتایج حاصر  درد     نندنان بالقوز پژوهش  سرازی ممرمون پای  بدسرم آمدز از مبراحا  با میراا مپژوهش و انغام و خالصر 

درام    هامولف ن فتند  این  نهندز سره  او،  ر ااچااچوب پنج عام  ب  عنوان ممرامنن سرازمان ممرامنن پای  اسرتا اش دردز نا

نا توانمندسرازی   و عوام  مؤث   پژوهیری  ن ان توانمندسرازیتسرین   ن ی  عوام  بازنااندز  ااهکااهای ااتقاءباش اوحن  پژوهش)

یابی ب  بایسرم نا نسرمنهندز ه   دام نااای تعدانی ممرامنن پای  اسرم    میبادرد  تمامی این ممرامنن سرازمانمی  پژوهیری 

عوام    ن ی دررام   وهشنن ند  این سرراختاا نا موان اوحن  پژا ممررمون ناینیرری مد، توانمندسررازی پژوهیرری موان توج  ر ا

ایای  میاان نظاان ب  عملک ن خون  نقش تجای  و تحلن  اطالعان  میاان دررابررنتی  عوام  ،اتی  عوام  ت بنتی  میاان ب نام 

مسأل   میاان جستجو نا فمای تنظنم ورم  نقش ااتااط  نقش خالرنم  نقش نیدناز اودنفک ان   نقش توانایی ح    تنظنم اهداف

 بادد   مجازی و میاان  اا ن وهی می
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 ,Baharifar,Ranjdost & Zali) ف   انجدوسررم و و زالی نتایج پژوهش بیاایهای  ها با نتایج پژوهشاین باش از یافت 

  (Heidari- Soureshjani, Drees, kazemi, Torabi-Farsani, 2018) همکااان  و سررروادرررجانی حندای  و  (2018

از         ندنیرران ناننا پژوهش خون      (Baharifar,Ranjdost & Zali, 2018)  ف   انجدوسررم و و زالی بیاایهماوانی ناان  

عوام     آموزان تأثن  ناان همچننن امکانان مداسر ن ی سرای  نانشپژوهشآموزان پژوهندز عوام  ف نی نا تقویم اوحن   نظ  نانش

مورعنم مالی و ناآمد    آموزان پژوهیرره  سرره  آناهی معلمانن ی موث  اسررم  از نهاز نانشمدی یتی مداسرر  نا اوحن  پژوهش

    اسمآموزان موثن ی سای  نانشخانوانز و سه  سوان خانوانز ب  تقویم و ااتقای اوحن  پژوهش

  نیران نانند    (Heidari- Soureshjani, Drees, kazemi, Torabi-Farsani, 2018)و همکااان یسروادرجان یدانح

توان نفم    نا تاننن این باش می ناان   ناا وجون یب  پژوهش ااتااط مثام معن  یبا عالرمند  یپژوهیرر -یآموزدرر طنمحبنن 

 ب  ااجع ت یعمنق و بنیررت  اطالعان  نند م اح  یک تحقنق علمی اا طی  نند ومی آموزان با اوحن  پژوهیرره ی تال نانش

نااند  این  های پژوهیریفعالنم انجام ب ای بنیرت ی انهناة و ب ندمی لذن تحقنق انجام از  نند  آنیا  سر  پژوهش موضرو  موان

 عاااتی ب   .بادرد نادرت  نانش تغنن  نا سرعی سرپ  و بپ نازن اطالعان تفسرن  و تحلن  آموز ب  تجای  درون  نانشاوحن  باعث می

 تحلن  و تفسررن  ب  رانا میررکالن مواجی  با هنهام نا بپ نازن  همچننن نانش تولند ب  باید یاننن ی ف ایند نا آموزنانش نیه  

  ند ب  میک  غلا  نا سعی مناس  اباااهای از استفانز با و بادند میک 

  فقدان حمایم معلم  بواو  اسرری اناای  توانمندی پژوهیرری  ءفقدان حمایم اولنا دررناسررایی درردز دررام    عوام  بازنااندز  

های این پژوهش با  یافت   بادررد آموزان   ماون بونج  و زی  سرراخم و ناون میرراوا و اف ان آدررنا ب   اا تحقنق نا مداا  مینانش

ن  دررام  عوام  آموزدرری  خانواننی   چیاا عام  تسررین      (Sabbaghi & et al, 2021)و همکااان    ,یهای صررااغ پژوهش

اا نا پژوهش خون درناسرایی   محنهی و انهنادری و پنج عام  بازنااندز درام  عوام  ف نی  اجتماعی  ااتااطی  آموزدری و سرازمانی  

  هماوانی ناان  نند  

متعدنی توانمندسرازی پژوهیری  ااندز  نا تاننن این باش می توان نفم    نا در ایط  نونی نا مداا   یروا ما عوام  بازن

وجون ناان    چند موان از آن نا این پژوهش درناسرایی درد    ضر وای اسرم پنش از پ ناختن ب  محدونیم ها نا زمان  فمرا و 

 اطالعان و نیه  موانع ب  س  ااز معلمان و والدین ب ای پ وا  نانش آموزان پژوهیه  دناسایی ددز و محتم  اسم بعد از ب  ط ف

 سازی آن  عوام  بازنااندز ننا م تفع ن نن 

سرازی خانوانز  اسرتادام اف ان پژوهیره      تبروی  بونج   ف هن   درام درناسرایی دردز نا این پژوهش   ااهکااهای ااتقاءباش 

  سر اهای   نن پژوهشفعا، درام   درناسرایی دردز نا این پژوهش   ن ان توانمندسرازی تسرین   بادرد تغنن  درنوز اازدرنابی می

سررر ا و تألنت  ت  ناسررری   توانمندسرررازی مدی ان  توانمندسرررازی معلمان  ب ر اای ااتااط موث  مداسررر  و پژوهشآموزینانش

و   (Dimitriades, & Kufidu, 2004)    دونرو  وف انزیرت نمیهرای نهرای این پژوهش برا پژوهشیرافتر   برادرررد محوا میپژوهش

نیرران نان     نا زمنن  عوام  توانمندسرراز پژوهیرره ان توانمندی اا ب  چیاا نسررت  از   هماوانی ناان   (Vilhem, 2001) لیمیو

های درابری پژوهیره ان  متغن های اوانیرناختی آنان  عوام  عوام  ب  در   زی  میران نمون   عوام  درابری درام  ویژنی

   اینقییای  اای یا دغلی و عوام  زمنن 

 بنیرت ی مسروولنم و  نت ،    نهدمی اجازز آنیا ب  پژوهیره ان نیران نان    توانمندسرازی     )Vilhem, 2001    پژوهش ویلیم
خنلی  یابد  تم  امی تغنن   اای ف آیندهای هماهنهی و تسرین  ب   نت ، از مدی ان  نقش    حالی بادرند نا نادرت   اادرنان ب 

 آن ب  عالوز .اسرم ن فت  اها ی صروان و  ااوازی  آموز   خوب ااتااطان اوی ب  بنیرت ی تم  ا و نن یتبرمنم اوی ب   می

 افاایش و مؤث  نن یتبررمنم ب ای هامیاان و نف  ب  ااتقای اعتمان ب ای ن وز اعمرراء ب   مک مدی ان  اولن  هاینقش از یکی
ب ای ام  پژوهش ف اهم    یمهلوب  و بسرت  طیدر ا ان  ها می توان ا،عان نادرم   نا تاننن این باش از یافت   .بادردمی ظ فنتیران

ند ناواه  رانا  ندبادر  ب خواناا  ییباال میاان  و نانش از  هم  ردا  ه  و  ندبادر خالق   اسرتعدان  نااای  نانش آموزان     هم  ردا ه   نیرون 

  توانمندسرازی شیافاا ب ای اا الزم طیدر ا تواندنم  یپژوهیر و یآموزدر ف صرتیای  و  امکانان وجون  بون نا ام  پژوهش توانمند بادرند 
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   از نانه  و  خالق  تفک  امکان واسره  ب   یپژوهیر و  یآموزدر  مناسر   امکانان و  تیانظ ف وجون     نت ت نیا ب     ند  نتسریی  پژوهیر

 نهد اا ااتقا می  یپژوهی توانمند سازی

محوا جدا از  محوا  مداا  پژوهشناسری پژوهشسر ا  تألنت  ت   ب ر اای ااتااط موث  مداسر  و پژوهش  عوام  مؤث  درام   

بادرد    باید نا المللی و ف انن ی زبان انهلنسری میمحوا  ت بنم ااهنمایان پژوهیری  ااتااط با م ا ا پژوهیری بننمداا  آموز 

 آموزان موان نظ  ر اا نن ن تدوین مد، خون مدی یتی نانش

 & Zanderzavi,S)یو ر اا یزند اضوو   (Safari & et al, 2015)ن صف ی و همکااا  های این پژوهش با پژوهش یافت 

Farari, 2014)    هماوانی ناان 

نا    ینقش میم  ی سازمان  م یو حما  ی پژوهی  -یامکانان آموزد  نیان نانند    (Safari & et al, 2015) صف ی و همکااان

  ی هایهازیآزما  انماتلت  تجی  یاطالعات   ی هاهازیبا س عم مناس   پا   نت نمیب  ا  ینست س  نیناان  بناب ا  یپژوهی  یهامنانجام فعال

 ان ینانیجو  قینانیهاز و تیو  ی واحد پژوهی  یمال  میحما  ی فت  نپ   ییهاهیآزما  یهانستهاز   نو تی  یعلم  قاننتحق  یب ا  یقاتنتحق

نیه     با    پژوهش     ند  میتقو  ی پژوهی  یهامناا نا انجام فعال  انیمیاا م نانیجو  تواندیب  ط ق ماتلت  م  یلنتکم  الننتحب

میان  اسم         (Zanderzavi,S & Farari, 2014)زند اضوی و ر اای    های این باش از پژوهش نانیک اسم پژوهشیافت 

  ددن صدای آنان  توانمندسازی و اند از   دنندزاث  ناان    عااان پژوهشآموزان نا نانشفعا،    نند    س  پدیدز اصلی ب  حموا

ها او  پژوهیی عملی میاا تی پنینیان ددز اسم    اج ای آن نا م اح  میاا م آنان  ب ای تحقق س  اص  مابوا نا مداس 

ت  و میاا م بنیت  آنان اا ی افاونآموزان وتوانمندسازددن بنیت  صدای نانش  امکان دنندز"نهاز  نند  فک   نند و عم   نند"

آموزان نا فمای اجتماعی مداس   او  پژوهش عملی میاا تی  نانش   نتایج نیان نان ب ای ایجان زمننة حموا مؤث   .آوانف اهم می

 مفند و  ااساز اسم  

تواند تأثن  بساایی ااتقای پژوهش می  آموزی ناتوانمندسازی پژوهیی نا سه  نانشتوان نفم     بندی از نتایج مینا جمع

توان تقویم تمای  و ن ایش اوحن  نا توسع  سناسی  اجتماعی  ارتبانی و ف هنهی نادت  بادد  تقویم توانمندسازی پژوهیی اا می

  نا  ألپژوهان و اعهای میااتیای ض وای ب ای نستنابی ب  پژوهش و  یت مجیو، و یافتن ح  مسطلای نانش  نجکاوی و حقنقم

های اوحن  ب نن ندز مولف  نا سازز این اسم  عاطفی های ویژنی از ایمجموع  پژوهیی توانمندسازی یاززس  .آموزان نانسمنانش

های  مورعنم سمم ب  اا ف ن    بادد ن ان توانمندسازی و عوام  موث  میباش  تسین ء ااهای ااتقان ی  عوام  بازنااندز  اازپژوهش

  ناان  نه  می  پایداا های ناونیتوانایی  از استفانز با و علمی ایدنوز ب  حقنقم  یت زمان تا و نهدمی سوق  ب انهناچالش

نست سی ب     ایای مسووالن نا زمنن  تغنن   ت  ناسی    ب نام نا ااستای افاایش اوحن  پژوهیی می توان پنینیان نان    

اختباص ساعاتی نا ب نام  ناسی ب  آموز  او    ب نااای مسابقان پژوهیی  تالنغان    پایهاز های اطالعاتی ناخ  و خااش  یوا

 می تواند ااههیا بادد   نانش آموزان و انجام تحقنق توسط یپژوهی  ناوح شیتحقنق  نا افاا

نانشهمچننن   پژوهیی  اوحن   تقویم  آموز   نانیجوآموزاننجاندن  ب ای  نواز  ن  نا  ف هنهنانمعلمان  نانیهاز    و    های 

از نیه    آموزی جیم ااتقای این اوحن  نا بنن آنانهای نانشپ وا  ب  پژوهشونانن ناصد بنیت ی از بونج  آموز اختباص

 پنینیانهای نیه  این پژوهش اسم 

پ نازی  های نقد و نظ ی های علمی    سی های آموزدی  نیسمدون  ااناز پژوهیی پنینیان میعوام  بازنااندز    نا ااستای

 نا زمنن  توانمندسازی پژوهیی نا معلمان و سای   انا آموزدی ب نااا ن نن تا از این ط یق زمنن  عوام  بازنااندز از بنن ب ون  

می توان اااه  نان این اسم   مؤث   عوام ی و  توانمندساز  ن ان نتسی   ااتقاءباش  یااهکااهاهای  ااب نی    نا ااستای  پنینیان

ای متناس  های سنتی تدای  و اازدنابی و جایهاینی آنیا با او  های نوین و تغنن  و اوزآمد   نن محتوا  ب  نون تغنن  او    

زمنن  افاایش توانمندسازی   توانمین های آناآموزان و توانایی با ننازهای ف انن ندنان  همچننن تغنن  نه   معلمان نسام ب  نانش

های  ی آنیا رابلنماآموزان ب  یاهایی ب   اا اون    نانش های آموزدی او همچننن ض وان ناان نا ب نام پژوهیی اا ف اهم آوان  

های  ی آموزدی و او هایابد و محنطی منظم ادد میچهون  آموختن اا ب  او  انتظام فک ی بناموزند  زی ا مع فم نا ف ایند اندیی 
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آموزان متوسه  ه مانان  نانش  اوی   ب   حاض    پژوهش  اینک   ب   توج   با  حا م ب  آنیا نا تحقق یافتن این اهداف نقش اساسی نااند 

  سن    ران   دناسی از  جمعنم  متغن های    اانن ی  ب   با   ت نست نز  های نا نمون   پژوهش  این   آیندز  نا   دونمی  انجام ددز  پنینیان

    آید نسم ب  نرنقت ی نتایج  تا  صوان پذی ن تحبنالن و آمدنا مناان   اا  سابق 
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