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هدف از پژوهش حاضر ،تعیین رابطه میان حمایت ســازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش
ی رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان مقطع ابتدایی بوده است .روش پژوهش توصیفی از نوع
میانج 
همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است .جامعه آماري شامل همۀ معلمان مقطع ابتدایی
شــهر بهشهر به تعداد  359نفر در سال تحصیلی  1397-98بوده است .نمونه آماری با استفاده
از جدول کرجسی و مـورگان ،به تعداد  186نفر و بهشیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای برحسب
جنسیت انتخاب شده اسـت .برای گردآوری دادهها از سه پـرسشنام ه حـمایت سـازمانی آلن و
همکاران ( ،)2008خودکارآمدی پژوهشی صـالحی ( )1390و رشـد توانایی آیندهپژوهی لشکری
( )1399استفاده شده اســت .روايي صوری ابزارها را صاحبنظران و متخصصان مربوطه تأييد
کردهاند .پايايي آنها با بهکارگیری فرمول آلفاي كرونباخ برای هریک به ترتیب برابر 0/79 ،0/82
و  0/80بهدست آمده است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،از روشهای آمار توصیفی
و استنباطی و مدلیابی معادالت ساختاری ،بهکـمک نـرمافزار آمـاری لیزرل بهره گرفته شده
اســت .نتایج نشان دادند که میان حمایت سازمانی و رشد توانایی آیندهپژوهی با خودکارآمدی
پژوهشی معلمان رابطه معنادار وجود دارد .با تـوجه بـه مدل نهـایی میتوان گـفت که حمایت
سازمانی با میزان ضریب مســیر  0/44بر خودکارآمدی پژوهشی اثر مثبت دارد و رشد توانایی
آیندهپژوهی نیز با ضریب مسیر  0/49بر خودکارآمدی پژوهشی اثر مثبت دارد و حمایت سازمانی
با میزان ضریب مسیر  0/71بر رشد توانایی آیندهپژوهی اثر مثبت دارد .همچنین نقش میانجی
رشــد توانایی آیندهپژوهی در رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی تائید شد.

 مقدمه

فصلنامه خانواده و پژوهش
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نظام آموزشوپرورش و به عبارت بهتر تعلیم و تربیت ،بالقوه یکی از محوریترین و تعیینکنندهترین
نهادهای اجتماعی در تحققبخشیدن به توسعه کشور بهشمار میآید .یکی از اساسیترین وظایف هر نظام
تربیتی ارائه تصویری روشن از انسان مطلوب است و گویاترین شاهد بر ضرورت وجود یک نظام آموزشی،
توجه به آیند ه اســت ،زیرا کارکرد آن درواقع تجهیز معلمــان و دانشآموزان به دانش و مهارتهای الزم
برای مشارکت مؤثر در جامعه چه در زمان حال و چه در زمان آینده است (همتی ،گودرزی و حاجیانی،
 .)59 :1394رشد و توسعه علمی جامعه از طریق پژوهش حاصل میشود و در پناه توسعه تفکر پژوهشی
در معلمان و دانشآموزان میتوان زمینههای فکری و عملی الزم را برای دســتیابی به اهداف بلندمدت
نظام آموزشوپرورش ایجاد کرد .لیکن شرایط حاکم بر مدارس کشور بهگونهای نیست که معلمان جذب
پژوهش شــوند و برای جذب معلمان ،همچنین زمینه باروری اســتعدادهای آنان در زمینۀ فعالیتهای
پژوهشــی فکر اساسی نشده است ،ازاینرو بررســی خودکارآمدی پژوهشی در معلمان سبب میشود تا
آنان بیشتر به توانایی ،شایستگی و قابلیت خویش در انجام دادن فعالیتهای پژوهشی اعتقاد و اطمینان
پیدا کنند و از آن بهمنظور اجرای یک سلسله کارها برای رسیدن به عملکردهای قابلقبول در پژوهش
استفاده کنند .در این راستا مدیران میتوانند افرادی را که برای کارهای پژوهشی مناسب هستند انتخاب
کنند تا از این طریق در جهت پیشرفت امور پژوهشی قدم بردارند و از هدر رفتن منابع به علت انتخاب
افراد نامناسب برای فعالیتهای پژوهشی جلوگیری شود (تقوایییزدی .)1396 ،از اینرو سازمان آموزش
و پرورش میتواند برای همکاری ،مساعدت و حمایت از اعضای خود ارزش قائل شود و نگران و دلواپس
خوشبختی و آینده شغلی آنها باشد و با حمایت سازمانی و ارزش قائل شدن به مشارکت آنان از طریق
دادن بازخورد ارزیابی مثبت به عملکردشان ،سبب ارتقا و تقویت خودکارآمدی پژوهشی در معلمانشود.
همچنین نگرش بهسوی آینده و آیندهنگری قلمرو سازمان آموزش و پرورش را از حال به آینده گسترش
میدهد و یکی از مهمترین شــرایط برای ســاختن هدفمند آینده کشور تقویت خودکارآمدی پژوهشی
در معلمان است .لذا اگر نظام آموزشی مبتنی بر آیندهپژوهی باشد و بتواند توانایی آیندهپژوهی اعضای
خــود را ارتقا دهد ،قادر خواهد بود تــا بروندادهای مفیدی را به جامعه ارائه دهد و با بهرهگیری از اصل
آیندهپژوهی میتواند بســیاری از فرصتهای خود را از طریق ارائه دستاوردهای قابلعرضه در زمینههای
پژوهشی بهدست آورد (نیازآذری .)1397 ،پژوهش ،يادگيري و آموزش آن از فرايندها و مهارتهاي مهم
و اساســي براي معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی است و نقشی مهم در بهبود فرايندهاي آموزشي و
گسترش خدمات علمي در مدارس دارد .يكي از موضوعات مورد تأكيد در اين حيطه ،باورها و نگرشهاي
پژوهشي بهویژه باورهاي مربوط به خود پژوهشگر دربارۀ پژوهش است .باورهاي پژوهش براي اجتناب يا
انجام تحقيق ،تأثيرات مهمي دارد و خودکارآمدی معلمان ميتواند عامل مهمي براي انجام يا عدم انجام
پژوهش باشد (گراوند ،کارشکی و آهنچیان.)1393 ،
خودكارآمدي ،درجهاي از احســاس تسلط فرد در مورد توانايياش براي انجام دادن فعالیتهاي خاص
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اســت .تأکید تئوري خودكارآمدي بــر نقش اعتماد و اطمينان و عزتنفس فرد نســبت به تواناييهايش
در انجــام دادن رفتار خواستهشــده از وي اســت .خودكارآمدي پژوهشــي 1معلمان ميــزان اعتماد آنها
به تواناييشــان در انجام دادن فعالیتهاي مختلف پژوهشــي ،از پژوهش كتابخانــهاي گرفته تا طراحي و
تكميل پروژههاي علمي را نشان ميدهد و موجب پيگيري حرفههاي پژوهشي ميشود (کاظمیوردنجانی،
حیدریسورشــجانی و دریس .)1396 ،درواقع ،خودکارآمدي پژوهشی را قضاوت و پیشداوري هر فرد در
زمینۀ توانمنديهاي او میدانند که در جهت ســازماندهی و انجام دادن سلسله مراحلی براي دستیابی به
فعالیتهاي پژوهشی از پیش تعیینشده باشد .انتظارات فرد در مورد تواناییهایش برای انجام دادن اعمال و رفتار
صحیح در ایجاد انگیزههاي مناسب ،مؤثر خواهد بود .افراد خودکارآمد نسبت به حل مسائل خویش اطمینان
دارند .آنان سعی میکنند قابلیتها و باورهاي خود را بشناسند ،به خطاهاي خود پیببرند و به موفقیت دلخواه
دست یابند .اینچنین افرادي بهخصوص در هنگام روبهرو شدن با مشکالت ،در مقایسه با کسانی که نسبت
به تواناییهایشان تردید دارند ،همت و پشتکار بیشتري از خود نشان میدهند (رضاییان ،زارعبیدکی ،باختر
و هادیمقدم .)1394 ،اگر عوامل مؤثر بر خودكارآمدي پژوهشي اين قشر از افراد جامعه مورد بررسي قرار
گيرد ،مسائل و مشکالت ناشي از عد م توانايي در انجام دادن پژوهش كه گريبانگير معلمان است ،شناسايي
میشود و سازمان آموزش و پرورش میتواند با در نظر گرفتن برنامههایی در رفع این مشکالت به معلمان
ياري رســاند .همچنین آگاهي مدیران و مســئوالن از خودكارآمدي پژوهشي معلمان نيز میتواند نقشی
بسزا در تربيت و انتخاب معلمان پژوهشگر داشته باشد .بنابراين ،اين مطالعه میتواند پاسخگوي بسياري از
مسائل و مشكالت انگيزشي معلمان در فعالیتهای پژوهشی و همچنين كمک بزرگي براي سازمان آموزش
و پرورش برای شناســايي نقاط قوت و ضعف معلمان در انجام دادن فعالیتهای مربوط به پژوهش باشــد.
یکی از متغیرهایی که با خودکارآمدی پژوهشــی معلمان ارتبــاط دارد و در این پژوهش موردمطالعه
قرارگرفته ،حمایت سازمانی 2است .ایده حمایت سازمانی را نخستین بار ایزنبرگر 3و همکاران ،در سال 1986
بهصورت رســمی در ادبیات ســازمانی مطرح کردند .درواقع حمایت سازمانی ادراکشده ،کیفیت تبادالت
اجتماعی را منعکس میکند که میان کارمند و کارفرما اتفاق میافتد .حمایت سازمانی اشاره دارد به اعتقاد
کارکنان در رابطه با میزانی که ســازمان ،براي مشارکت ،سالمتی و رفاه آنها ارزش قائل است .آنها حمایت
سازمانی را متأثر از سیاستهایی میدانند که سالمتی و شادابی ،احساس موفقیت ،حس مشارکت مثبت و
دستیابی به اهداف سازمان را ترویج میدهد .کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان
براي ایجاد رفاه ،آسایش و امنیتشان قائل است ،اعتقاد و عالقۀ خاصی به سازمان پیدا میکنند .این اعتقاد،
حمایت ســازمانی نام دارد (نصیریولیکبنی و خدایاری .)1395 ،درک حمایت سازمانی از سوي کارکنان
سبب افزایش این انتظار میشود که تالشهاي آنان که در راستاي اهداف سازمان صورت گرفته است ،مورد

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی
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پاداش قرار خواهد گرفت .هنگامیکه این انتظار بارورتر شود ،چرخه مبادله متقابل استمرار بیشتري میگیرد.
بهطورکلی زمانی که سازمانها با کارکنان برخورد مطلوب داشته باشند و آنها را موردتوجه خود قرار دهند،
منتقلکننده این پیام به کارکنان خود هستند که سازمان براي آنها ارزش قائل است ،درنتیجه کارکنان بهرهورتر
خواهند بود و نگرشهاي مطلوبتري نسبت به سازمان خواهند داشت (شاهی ،اندرز ،اندرز و یاسینی.)1396 ،
یکــی دیگر از متغیرهای مهم و اثرگذار بر خودکارآمدی پژوهشــی معلمان که در این پژوهش به آن
توجه شــده ،توجه به رشــد توانایی آیندهپژوهی معلمان است .آموزش درگذر از فعالیتهای سنتی گذشته
و درحرکت بهســوی جهانیشــدن ،درگیر مفاهیمی جدید در حوزه تدریس و آموزش شده است .یکی از
چالشهای روبهروی آموزش توجه به رشد توانایی آیندهپژوهی در معلمان است .شناخت آینده در دهههای
پایانی قرن بیســتم در قالب علم آیندهپژوهی بنیانگذاری شده است .اصطالح مذکور به معنای پیشبینی
و تجســم آیندهای محتمل و نه قطعی با اســتفاده از تجزیهوتحلیل منابع ،شرایط و اقتضائات زمان حال و
برنامهریزی برای آمادگی مواجهه با آنها است .در این نوع از آموزش ،هدف توانایی پیشبینی آینده نامعلوم و
آمادهسازی معلمان برای نقشهای احتمالی در آینده است .زمانی که معلم بتواند به آینده نامعلوم بیندیشد،
با اعتمادبهنفس بیشتری میتواند به آینده وارد شود .فعالیتهای آیندهپژوهی میتواند فرصتی را برای معلمان
فراهم سازد تا آنان را از مصرفکننده صرف دانش به تولیدکننده دانش تبدیل کند .همچنین این فعالیتها
ابزاری فراهم میسازند تا آموزش بر اساس نیازهای فردی استوار شود .یادگیری توانایی آیندهپژوهی میتواند
خالقیت ،تصویرسازی ذهنی و ابداعات معلمان را افزایش دهد (تابعبردبار ،شفیعیسروستانی و موسویپور،
 .)1397آیندهنگر کسی است که به پژوهش درباره آینده میپردازد و میآموزد که چگونه با استفاده از ارزشها
و اهداف ،وضعیت حال را بررســی و با تحلیل اطالعات حاصلشده ،وضعیتهای محتمل آینده را شناسایی
کند .بهطورکلی آیندهنگری و سازماندهی فعالیتهای علمی برای پیشبینی آینده ضرورتی انکارناپذیر است.
در این زمینه میتوان ادعا کرد که اگر نظام آموزشــی هر کشــور مبتنی بر آیندهنگری نباشــد و توانایی
آیندهنگری اعضای خود را ارتقا نبخشــد ،قادر نخواهد بود تا برونداد چنــدان مفیدی ارائه دهد؛ چراکه با
عدم بهرهگیری از اصل آیندهپژوهی بسیاری از فرصتهای خود را بدون ارائه دستاوردی قابلعرضه از دست
میدهد .بنابراین آیندهپژوهی به معلمان کمک میکند تا تصورات خود از آینده را محک بزنند و از این طریق
کیفیت تصمیمهایی که برای آینده میگیرند ،بهبود یابد تا در برابر آینده منفعل نباشند و بتوانند فعاالنه بر
آینده اثرگذار باشــند (مرزوقی ،حیدری و حیدری .)1393 ،با انجام دادن این پژوهش میتوان از وضعیت
موجود حمایت سازمانی ،خودکارآمدی پژوهشی و رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان آگاه شد و برنامههای
الزم را برای افزایش خودکارآمدی پژوهشــی و رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان از طریق حمایت سازمانی
ارائه کرد .درواقع با انجام دادن این پژوهش میتوان به مسئوالن آموزشوپرورش پیشنهاد داد که در راستای
ارتقای خودکارآمدی پژوهشی معلمان چه اقدامهایی انجام دهند تا بر اساس آنها کمیت و کیفیت پیامدها،
بروندادها ،نتایج و تأثیر حمایت ســازمانی و رشــد توانایی آیندهپژوهی بر خودکارآمدی پژوهشی معلمان
مشــاهده و ارزیابی شــوند .درنهایت ،این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا میان

رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش
ی رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان
میانج 
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1. Sulistyo & Suhartini
2. Nikhil & Arthi
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ی رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان رابطه وجود دارد؟
حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش میانج 
مهداد ،ادیبی و صفاری ( )1397در پژوهشــی با عنوان «پیشبینی خودکارآمدی از طریق عزتنفس
و حمایت سازمانی ادراکشده» نشــان دادند که میان حمایت سازمانی ادراکشده و خودکارآمدی ،میان
حمایت ســازمانی ادراکشــده و عزتنفس و میان عزتنفس و خودکارآمدی رابطــۀ معنادار وجود دارد.
همچنین میان حمایت سازمانی ادراکشده ،عزتنفس و خودکارآمدی رابطه چندگانه ترکیبی وجود دارد.
حمایت ســازمانی ادراکشده و عزتنفس توانستند تا  30درصد از واریانس خودکارآمدی را تبیین کنند.
نتایج پژوهش تابعبردبار و همکاران ( )1397با عنوان «رابطه ســبکهای یادگیری و قابلیت آیندهپژوهی با
نقش واســطهای خودکارآمدی پژوهشی» نشان داد که میان ابعاد سبکهای یادگیری بهعنوان متغیرهای
برونزای مدل با خودکارآمدی پژوهشی و قابلیت آیندهپژوهی همبستگی وجود دارد .خودکارآمدی پژوهشی
عالوه بر اثرات مســتقیم توانست رابطه میان سبکهای یادگیری و قابلیت آیندهپژوهی را مورد واسطهگری
قرار دهد .نتایج پژوهش تقوایییزدی ( )1396با عنوان «رابطه آیندهپژوهی با تجربه پژوهشی و خودکارآمدی
پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد» نشان داد که ارتباط همزمان میان آیندهپژوهی با تجربه پژوهشی
و خودکارآمدی پژوهشــی در دانشــجویان وجود دارد .کاظمیوردنجانی و همکاران ( )1396در پژوهشی
با عنوان «بررســی مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی» نشان دادند که
وضعيت خودكارآمدي پژوهشــي و مؤلفههای آن در میان دانشجويان تحصيالت تكميلي اين دانشگاه در
طيف متوسط قرار داشته است .همچنین میان اجرای طرح پژوهشی یا مشارکت در طرح بهعنوان همكار
با خودكارآمدي پژوهشــي ارتباط مستقیم وجود دارد .مشــتاقیانابرقویی و رضایی ( )1396در پژوهشی
با عنوان «رابطه ادراك از حمايت سازماني ،خودكارآمدي شغلي و عزتنفس سازماني در كاركنان» نشان
دادند که میان حمايت درکشده سازماني و خودكارآمدي شغلي کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرهنگ ،غالمی و حسینی ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه حمایت سازمانی با خودکارآمدی
معلمان مدارس مقطع ابتدایی شهر زاهدان» نشان دادند که میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی معلمان،
همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد .طهماسبی ،صالحی و قلتاش ( )1394در پژوهشی با عنوان
«رابطه بین حمایت ســازمانی و خودکارآمدی شــغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان» نشان دادند که
میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی شغلی با رفتار شهروند سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد و
از ابعاد خودکارآمدی شغلی ،ابعاد پافشاری بر انجام کار و میل به ادامه انجام کار با رفتار شهروند سازمانی
رابطه مستقیم معنادار دارند .نتایج پژوهش سولیستیو و سوهارتینی )2019( 1با عنوان «نقش تعهد کاری
در تعدیل تأثیر ویژگیهای شــغلی و حمایت سازمانی ادراکشده بر خودکارآمدی و رضایت شغلی» نشان
داد که ویژگیهای شغلی و حمایت سازمانی ادراکشده بر رضایت شغلی و خودکارآمدی تأثیر دارند .نیخیل
و آرتی )2018( 2در پژوهشــی با عنوان «نقش حمایت ســازمانی ادراکشــده در افزایش خودکارآمدی

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

کارکنان» نشان دادند که حمایت سازمانی ادراکشده بر خودکارآمدی کارکنان تأثیر دارد .نتایج پژوهش
ســیزنز و استینگلهامبر )2014( 1با عنوان «رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده و تعامل کاری :نقش
خودکارآمدی و پیامدهای آن» نشــان داد که میان حمایت ســازمانی ادراکشده و تعامل کاری با نقش
میانجی خودکارآمدی رابطه وجود دارد .عالوه بر این ،تعامل کاری ســبب افزایش رضایت شغلی ،کاهش
فشار روانی و بهبود عملکرد میشود .مته ،زینجیرکیران و تیفتیک )2014( 2در پژوهشی با عنوان «رابطه
بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و خودکارآمدیشان» نشان دادند که میان حمایت سازمانی و میزان
خودکارآمدی کارکنان رابطه آماری وجود دارد .زبردست ،بشارت و حقیقتگو ( )2011در پژوهشی با عنوان
«رابطه بین خودکارآمدی و چشمانداز زمان در دانشجویان» نشان دادند که میان خودکارآمدی و چشمانداز
زمان آینده همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین هر چه سطح خودکارآمدی دانشجویان بیشتر
باشد ،آیندهنگری مثبتتری دارند.
با توجه به مطالعات داخلی و خارجی انجامشــده ،پژوهشگر به این نتیجه رسید که در زمینۀ رابطه
ی رشــد توانایی آیندهپژوهی معلمان،
میان حمایت ســازمانی و خودکارآمدی پژوهشــی با نقش میانج 
پژوهشی انجامنشده است .از این رو پژوهش حاضر به تعیین رابطه میان این متغیرها پرداخته و مطالعه
حاضر با مطالعات دیگر در این زمینه متفاوت اســت .این پژوهش در راستای پژوهشهای پیشین انجام
شده است و به تکمیلکردن پیشینههای قبلی در زمینۀ موضوع پژوهش کمک میکند .در ضمن هدف
ی رشد توانایی
پژوهش حاضر ،تعیین رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش میانج 
آیندهپژوهی در معلمان و ارائه پیشنهادهای کاربردی به مسئوالن آموزشوپرورش بر اساس نتایج پژوهش
است .چارچوب نظری پژوهش حاضر را با توجه به متغیرهای پیشبین ،مالک و میانجی در آن ،همچنین
مطالعات و پژوهشهای پیشین ،میتوان بهصورت شکل شماره  1ارائه کرد .در این مدل حمایت سازمانی
به عنوان متغیر پیشبین ،خودکارآمدی پژوهشــی به عنوان متغیر مالک و رشــد توانایی آیندهپژوهی
بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.

حمایت
سازمانی

خودکارآمدی
پژوهشی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
1. Caesens & Stinglhamber
2. Mete, Zincirkiran & Tiftik
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رشد توانایی
آیندهپژوهی
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ی رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان
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 روششناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصيفي از نوع همبســتگی بوده است .جامعه
آماری این پژوهش شامل همۀ معلمان مقطع ابتدایی شهر بهشهر ،به تعداد  359نفر در سال تحصیلی
 1397-98بوده اســت .نمونه آماری  186نفر بوده که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای برحســب
جنسیت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدهاند.
 ابزارهای پژوهش
 .1پرسشنامه حمایت سازمانی :برای ارزیابی متغیر حمایت سازمانی از پرسشنامه استانداردشده
آلن 1و همکاران ( )2008اســتفاده شــده است که دارای ســه مؤلفه ویژگیهای شغلی ،تنشهای
شــغلی و فعالیتهای سازمانی است .این پرسشــنامه در  59گویه تنظیمشده و بر اساس مقیاس
هفتگزینــهای لیکرت بهترتیب با گزینههای کام ً
ال مخالفم ،مخالفم ،تقریباً مخالفم،نظری ندارم،
تقریباً موافقم ،موافقم و کام ً
ال موافقم طراحی و تنظیم شده است که به ترتیب از  1تا  7نمرهگذاری
میشود .پایایی ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برابر  0/82محاسبه شده که
میتوان گفت از پایایی الزم برخوردار است.
 .2پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی :برای سنجش متغیر خودکارآمدی پژوهشی از پرسشنامه
صالحی ( )1390اســتفاده شــده اســت که دارای هفت بعــد خودکارآمدی آمــاری و تحلیلی،
خودکارآمــدی در مفهومپردازی ،خودکارآمدی در روش اجــرا ،خودکارآمدی در پژوهش کیفی،
خودکارآمدی گزارشنویســی ،خودکارآمدی در مهارتها و تبحرها و خودکارآمدی در اخالق است.
این پرسشنامه حاوی  56سؤال است که بر اساس مقیاس پنجگزینهای لیکرت به ترتیب با گزینههای
بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیارزیاد تدوینشده است و به ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری میشود.
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی خودکارآمدی پژوهشی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده
که مقدار آن برابر  0/79بهدست آمده که میتوان گفت از پایایی مطلوبی برخوردار است.

1. Allen
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 .3پرسشنامه رشــد توانایی آیندهپژوهی :برای سنجش متغیر رشــد توانایی آیندهپژوهی از
پرسشنامه لشکری ( )1399استفاده شده که دارای دو بعد سازمانی و عملکردی و  30گویه است.
این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنجگزینهای لیکرت به ترتیب با گزینههای کام ً
ال مخالفم ،مخالفم،
نظری ندارم ،موافقم و کام ً
ال موافقم طراحی و تنظیم شده است که به ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری
میشود .مقدار پایایی مقیاس رشد توانایی آیندهپژوهی در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برابر  0/80بهدست آمده که ضريبی قابل قبول است.

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

درنهایت برای تجزیهوتحلیل دادهها و تبدیل آنها به اطالعات معنادار و همچنین آزمون ســؤالها
و برازندگی مدل پژوهش از مدلیابی معادالت ســاختاری به کمک نرمافزار لیزرل بهرهگیری شــده
است.

 یافتهها

بررسیها نشان میدهند که  38/16درصد از پاسخگویان مرد و  61/84درصد زن هستند .سن 20/4
درصد افراد کمتر از  30سال 43 ،درصد میان  30تا  40سال و  36/6درصد بیشتر از  40سال بوده است.
 26/9درصد افراد سابقه کاری کمتر از  10سال 39/8 ،درصد سابقه کاری  11تا  20سال و  33/3درصد
آنها ســابقه کاری بیشتر از  21سال داشتند .همچنین بیشترین فراوانی ازنظر سطح تحصیالت به افراد
دارای مدرک لیسانس ( 70/4درصد) تعلق دارد .پساز آن ،افراد دارای مدرک فوقلیسانس و فوقدیپلم
به ترتیب با  19/4و  10/2درصد را به خود اختصاص دادهاند.
يكي از مهمترین مراحل موجود در مدلسازی معادالت ساختاري آزمون مدل و فرضیههای پژوهش
است .درواقع هیچگونه تحليلي صورت نميگيرد ،مگر اینکه پژوهشگر ابتدا مدل را که دربارۀ روابط ميان
متغيرهاست ،بيان و مشخص كند .یکی از مهمترین نتایج حاصل از نرمافزار لیزرل ارائه ضرایب همبستگی
بین متغیرهای پژوهش اســت که در جدول  1ضرایب همبســتگی بین متغیرهای اصلی پژوهش قابل
مشاهده است.
جدول  .1ضریب همبستگی میان متغیرهای اصلی پژوهش
سازهها

حمایت سازمانی

رشد توانایی آیندهپژوهی

خودکارآمدی پژوهشی

0/539

0/628

حمایت سازمانی

خودکارآمدی پژوهشی

0/628

0/699

P <0/05

بر اســاس نتایــج جدول  1ارتباطی معنادار میان حمایت ســازمانی ،رشــد توانایــی آیندهپژوهی
و خودکارآمــدی پژوهشــی وجــود دارد .نتایج این جدول نشــان میدهد که میان حمایت ســازمانی
بــا خودکارآمدی پژوهشــی ( )r=0/628ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .میان حمایت ســازمانی با
رشــد توانایی آیندهپژوهی ( )r= 0/539ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین میان رشد توانایی
آیندهپژوهی با خودکارآمدی پژوهشی ( )r= 0/699ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
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رشد توانایی آیندهپژوهی

0/539

0/699
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2/23

سازمانی

7/47

عملکردی

8/49

K1

7/78

K2

9/11

K3

8/72

K4

9/17

K5

8/03

K6

8/89

K7

11/44

آیندهپژوهی

H1

9/97
4/91
9/81

4/75

7/05
8/39

6/77

97-112

9/32

حمایت سازمانی

9/21

5/51
H2

9/24

17/98
H3

خودکارآمدی

8/23

0/00

9/55
7/90

شکل  .1مدل آزمونشده متغیرهای پژوهش بر مبنای T-value
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همانطور که در شــکل  1نشــان دادهشده اســت ،مقدار  T-valueمحاسبهشده میان دو متغیر
حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی برابر  4/75است که بیانگر وجود رابطۀ معنادار میان این دو
متغیر است .مقدار  T-valueمحاسبهشده میان دو متغیر حمایت سازمانی و رشد توانایی آیندهپژوهی
برابر  9/97است که بیانگر وجود رابطه معنادار میان این دو متغیر است .مقدار  T-valueمحاسبهشده
میان دو متغیر رشــد توانایی آیندهپژوهی و خودکارآمدی پژوهشــی برابر  4/91است که بیانگر وجود
رابطه معنادار میان این دو متغیر اســت .مقدار  T-valueمحاسبهشده برای مؤلفههای خودکارآمدی
پژوهشــی به ترتیب برای خودکارآمدی در مفهومپردازی با مقدار  ،9/81خودکارآمدی در روش اجرا
با مقدار  ،7/05خودکارآمدی در پژوهش کیفی با مقدار  ،8/39خودکارآمدی گزارشنویســی با مقدار
 ،6/77خودکارآمــدی در مهارتهــا و تبحرها با مقدار  9/55و خودکارآمــدی در اخالق با مقدار 7/90
و همچنین برای مؤلفه عملکرد در متغیر رشــد توانایی آیندهپژوهی برابر با  11/44گزارش شــده که
گواهی بر وجود رابطۀ معنادار میان آنهاست.

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

0/12

سازمانی

0/42

عملکردی

0/51

K1

0/39

K2

0/69

K3

0/56

K4

0/72

K5

0/42

K6

0/61

K7

0/94
0/76

آیندهپژوهی

H1

0/71

0/70
0/49
0/78

0/63

حمایت سازمانی

0/44

0/55
0/66

0/53

0/62

0/35
H2

0/61

0/97
H3

خودکارآمدی

0/60

0/07

0/76
0/62

شکل  .2مدل آزمونشده متغیرهای پژوهش بر مبنای ضرایب مسیر
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در شکل  2ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است ،مشاهده میشود .اندازه ضریب مسیر نشاندهندۀ
قدرت و قوت رابطه میان دو متغیر است .برخی پژوهشگران بر این باورند که ضریب مسیر بزرگتر از ،0/1
میزانی مشــخص از تأثیر در مدل را نشان میدهد .مقدار ضریب تأثیر میان دو متغیر حمایت سازمانی
و خودکارآمدی پژوهشي برابر  ،0/44مقدار ضریب تأثیر میان دو متغیر حمایت سازمانی و رشد توانایی
آیندهپژوهــی برابر  0/71و مقدار ضریب تأثیر میان دو متغیر خودکارآمدی پژوهشــي و رشــد توانایی
آیندهپژوهی برابر  0/49اســت .مقدار ضرایب مســیر برای مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی به ترتیب
بــرای مؤلفۀ خودکارآمدی آماری و تحلیلی برابر  ،0/70خودکارآمــدی در مفهومپردازی برابر با ،0/78
خودکارآمدی در روش اجرا برابر با  ،0/55خودکارآمدی در پژوهش کیفی برابر با  ،0/66خودکارآمدی در
گزارشنویســی برابر با  ،0/63خودکارآمدی در مهارتها و تبحرها برابر با  0/76و خودکارآمدی در اخالق
برابر با  0/62و برای مؤلف ه عملکرد برابر با  0/76و مؤلفۀ ســازمانی برابر با  0/94در متغیر رشــد توانایی
آیندهپژوهی گزارش شده است که نشاندهندۀ تأثیر معنادار این متغیرها بر یکدیگر است .همچنین نتایج
نشــان میدهند که  61درصد از واریانس استفادهشــده از متغیر خودکارآمدی پژوهشی و  50درصد از

رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش
ی رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان
میانج 
97-112

 دکتر ابوالقاسم بریمانی   مبینا باقری

واریانس استفادهشده از متغیر رشد توانایی آیندهپژوهی را متغیر حمایت سازمانی تبیین میکند .بنابراین
نتایج پژوهش نشانگر آن اســت که عوامل پیشنهادشده بهخوبی توانایی اندازهگیری مفهوم موردنظر را
دارند که بر اساس مدل ایجادشده از طریق مدلیابی ساختاری متغیرهای حمایت سازمانی و رشد توانایی
آیندهپژوهی بر خودکارآمدی پژوهشي معلمان مؤثرند.
همچنین مقادیر شــاخصهای برازش این مدل در جدول  2نشان داده شده است که همگی برازش
عالی مدل پژوهش را نشان میدهند.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل اصلی پژوهش
شاخص
نسبت خيدو بر درجه آزادي ()χ2/df

سطح قابلقبول

مقدار محاسبهشده نتیجه آزمون

برابر یا کوچکتر از 2

1/709

تأیید

ريشه ميانگين مربع خطاي برآورد ()RMSEA

برابر یا کوچکتر از 0/08

0/062

تأیید

شاخص نيكويي برازش ()GFI

برابر یا بزرگتر از 0/90

0/93

تأیید

شاخص برازش تطبيقي ()CFI

برابر یا بزرگتر از 0/90

0/98

تأیید

شاخص نیکویی برازش اصالحشده ()AGFI

برابر یا بزرگتر از 0/90

0/96

تأیید

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

برابر یا بزرگتر از 0/90

0/96

تأیید

شاخص برازش افزایشی ()IFI

برابر یا بزرگتر از 0/90

0/98

تأیید

خالصه نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری در جدول شماره  3ارائهشده است.
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نتایج آزمون در جدول  2نشــان میدهد که برآورد نســبت خيدو بر درجــه آزادي ( )df / χ2برابر
با  1/709اســت .چون در اين شــاخص مقدار كمتر از  2نشاندهنده مناسب بودن مدل است ،بنابراین
مدل موردنظر ،برازشــی مناسب را نشان میدهد .همچنین شاخص ريشه ميانگين مربع خطاي برآورد
( 0/062 )RMSEAاســت که در این شــاخص ،مقادیر کمتر از  0/08بیانگر مناسب بودن مدل است.
شاخصهاي خوب بودن مدل به ترتیب شامل :شاخص نيكويي برازش ( )GFIبرابر  ،0/93شاخص برازش
هنجارشــده ( )NFIبرابر  ،0/96شــاخص برازش تطبيقي ( )CFIبرابر  ،0/98شــاخص نیکویی برازش
اصالحشــده ( )AGFIبرابر  0/96و شاخص برازش افزایشــی ( )IFIبرابر  0/98هستند .در شاخصهای
ذکرشــده ،مقادير باالي  0/90نشاندهندۀ برازش مناسب مدل است ،بنابراين بهطورکلی میتوان گفت
مدل ارائهشده ،مناسب بوده و ارتباط میان متغیرها با یکدیگر معنادار است.

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

جدول  .3اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر
اثر غیرمستقیم

اثر کل

نتیجه

مسیرها

آماره  Tاثر مستقیم

حمایت سازمانی خودکارآمدی پژوهشی

4/75

0/44

-

0/44

تأیید

حمایت سازمانی رشد توانایی آیندهپژوهی

9/97

0/71

-

0/71

تأیید

رشد توانایی آیندهپژوهی خودکارآمدی پژوهشی

4/91

0/49

-

0/49

تأیید

0/71*0/49= 0/35

0/79

تأیید

حمایت سازمانی آیندهپژوهی خودکارآمدی پژوهشی

نتایج جدول  3نشــان میدهد که اثر مستقیم حمایت سازمانی بر خودکارآمدی پژوهشی با ضریب
مســیر  0/44و  ،t=4/75اثر مستقیم رشد توانایی آیندهپژوهی بر خودکارآمدی پژوهشی با ضریب مسیر
 0/49و  t=4/91و اثر مســتقیم حمایت سازمانی بر رشــد توانایی آیندهپژوهی با ضریب مسیر  0/71و
 t=9/97معنادار و مثبت است .با توجه به این نتایج ،رابطه میان متغیرهای پژوهش تأیید میشود .برای
بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر خودکارآمدی پژوهشی با نقش میانجی رشد توانایی آیندهپژوهی ،باید
ضریب اثر غیرمســتقیم (حاصلضرب اثر مستقیم حمایت ســازمانی بر رشد توانایی آیندهپژوهی در اثر
مستقیم رشد توانایی آیندهپژوهی بر خودکارآمدی پژوهشی) محاسبه شود .مقدار ضریب اثر غیرمستقیم
حمایت سازمانی بر خودکارآمدی پژوهشی برابر  0/35است که نشان میدهد نقش میانجی رشد توانایی
آیندهپژوهی در رابطۀ میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی معنادار است که بدین ترتیب سؤال
پژوهش تأیید میشــود ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که متغیر رشــد توانایی آیندهپژوهی اثر میانجی
بر رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی دارد.

  بحث و نتیجهگیری..........................................................................................
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نتایج تحلیل دادهها نشان داد که حمایت سازمانی بر خودکارآمدی پژوهشی معلمان اثر مستقیم
دارد و اثر مســتقیم رشــد توانایی آیندهپژوهی بر خودکارآمدی پژوهشی معلمان نیز معنادار است.
حمایت ســازمانی بر رشــد توانایی آیندهپژوهی معلمان نیز اثر مستقیمدارد .همچنین میان متغیر
خودکارآمدی پژوهشی و همۀ مؤلفههای آن و متغیر رشد توانایی آیندهپژوهی با مؤلفههای آن رابطه
ی رشد
وجود دارد .عالوه بر این رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش میانج 
توانایی آیندهپژوهی در معلمان معنادار اســت .این نتیجه همسوســت با نتایج پژوهشهای مهداد و
همکاران ( )1397که میان حمایت ســازمانی ادراکشده و خودکارآمدی رابطۀ معنادار وجود دارد،

رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش
ی رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان
میانج 
 دکتر ابوالقاسم بریمانی   مبینا باقری
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تابعبردبار و همکاران ( )1397که خودکارآمدی پژوهشــی عالوه بر اثرات مســتقیم توانست رابطه
میان ســبکهای یادگیری و قابلیت آیندهپژوهی را مورد واسطهگری قرار دهد ،تقوایییزدی ()1396
که میان آیندهپژوهی و خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان رابطه وجود دارد ،مشتاقیان ابرقویی و
رضایی ( )1396که میان حمايت ادراکشده سازماني و خودكارآمدي شغلي کارکنان رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد ،فرهنگ و همکاران ( )1395که میان حمایت ســازمانی و خودکارآمدی معلمان،
همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد ،طهماسبی و همکاران ( )1394که میان حمایت سازمانی
و خودکارآمدی شــغلی رابطه مســتقیم معنادار وجود دارد ،سولیســتیو و سوهارتینی ( )2019که
حمایت سازمانی ادراکشده بر خودکارآمدی تأثیر دارد ،نیخیل و آرتی ( )2018که حمایت سازمانی
ادراکشــده بر خودکارآمدی کارکنان تأثیر دارد ،سیزنز و استینگلهامبر ( )2014که میان حمایت
ســازمانی ادراکشده و تعامل کاری با نقش میانجی خودکارآمدی رابطه وجود دارد ،مته و همکاران
( )2014که میان حمایت سازمانی و میزان خودکارآمدی کارکنان رابطه آماری وجود دارد و زبردست
و همکاران ( )2011که میان خودکارآمدی و چشمانداز زمان آینده همبستگی مثبت و معنادار وجود
دارد و نیز هر چه سطح خودکارآمدی دانشجویان بیشتر باشد ،آیندهنگری مثبتتری دارند.
منظور از حمايت سازماني در آموزش و پرورش توجه به میزان مشارکت ،بهبود رفاه و آسایش،
ایجاد امنیت شــغلی و فراهم کردن شرایط موفقیت شــغلی معلمان در راستای تحقق بخشیدن
به اهداف ســازمانی است که این احســاس و باورهاي تعمیمیافته معلمان از حمایت سازمانی در
راستای این است كه سازمان نسبت به همكاري ،مساعدت و حمایتهای الزم از معلمان ،ارزش قائل
ميشود و نگران و دلواپس خوشبختي و آينده شغلی آنهاست .سازمان آموزشوپرورش با حمايت
از معلمان ،میتواند ســهم خود را در روابط پويا و متقابل مثبــت با آنان ادا کند و زمینه افزايش
تالش معلمان را در راستاي تحققیافتن اهداف سازمانی فراهم کند .به این ترتیب معلمان نگرشها
و باورهای مطلوبتری نســبت به سازمان خود پیدا و باور میکنند که برای سازمان خویش فردی
مفید ،ارزشمند و توانمندند؛ بنابراین باور معلمان به اینکه سازمان براي همکاري و مشارکت آنها و
در پی آن براي رفاه آنها ارزش قائل اسـت ،حمایت سازمانی ادراکشده است .خود این باور ميتواند
تجربهاي موفق براي معلمان تلقي شود و به افزایش خودکارآمدي پژوهشی آنها بینجامد .وقتی که
سازمان آموزش و پرورش عملکرد مثبت معلمان را با تشویق و پاداش مناسب پاسخ دهد ،ادراک از
حمایت سازماني در آنها افزایش ميیابد ،ضمن آنکه برايشان تجربهای موفق است و در آنها تمایل
بــه تکرار آن تجربه در موقعیتهاي کاري دیگر نیز افزایــش ميیابد .این معلمان باور میکنند که
توانایي انجام دادن وظایف را دارند و براي تالش به انجام دادن آن برانگیخته میشــوند .همچنین
تشــویقها ،پاداشــها ،حمایتهاي معنوي ،گرفتن تأیید و بازخورد مثبت ،پذیرفته شدن و احساس
اطمینان و امنیت یافتن از سوي مدیران ،همکاران و دانشآموزان در سازمان ،همان منبع ترغیبهاي

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی
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کالمي یا اجتماعي اســت که خود منجر به افزایش خودکارآمدي پژوهشی ميشود .درصورتیکه
ادراک حمایت سازماني که در واقع باور به یک تعامل دوسویه میان معلمان و سازمان مبنی بر نیاز
ســازمان به ایفاي نقش معلمان از یکســو و اهمیت شرایط زندگي معلمان براي سازمان از سوي
دیگر اســت ،جزئي از فرهنگ سازمان باشــد ،آنگاه ميتوان گفت که الگوبرداريهاي دوطرفه میان
گ سازمانی میشود که خودکارآمدي پژوهشی معلمان را نیز بهصورت
مدیران و معلمان یک فرهن 
فزایندهاي افزایش میدهد .به نظر ميرســد که همه اینها بهنوعی بر حاالت عاطفي و فیزیولوژیک
مدیران و معلمان نیز اثرگذار اســت و ميتواند باور خودکارآمدي پژوهشی آنان را تحت تأثیر قرار
دهد (مهداد و همکاران .)1397 ،با توجه به تأثیر مستقیمی که حمايت سازماني بر خودکارآمدی
پژوهشی معلمان دارد ،درواقع سبب افزایش میزان اعتماد ،اطمینان و عزتنفس معلمان نسبت به
تواناییهایشان در انجام دادن فعالیتهای گوناگون پژوهشی میشود؛ یعنی قابلیت و احساس تسلط
معلمان در مورد توانمندیهایشان در انجام درست و صحیح فعالیتهای پژوهشی را بیشتر میکند و
موجب ایجاد انگیزههای مناسب برای حل مسائل و مشکالت پژوهشی در معلمان میشود .هنگامی
که معلمان احســاس کنند که از حمایت ســازمانی برخوردارند آنان نیز به نحوي درصدد جبران
برمیآیند .این جبران میتواند از طریق خودکارآمدی بیشتر آنان در کار و صرف تالش و کوشش
بیشتر براي انجام دادن فعالیتهای پژوهشی صورت پذیرد .معلمانی كه سازمان را حامي و پشتيبان
خود میانگارند ،بهســبب رابطه مبتنی بر مبادله و ایجاد تعهد ســازمانی و افزایش خودکارآمدی
پژوهشــی ناشی از حمایت سازمانی ،در فعالیتهاي پژوهشی سازمان بيشتر درگیر میشوند و براي
دســتيابي به اهداف و جبران رفتار مطلوب ســازمانی ،نهايت تالش و کوشــش را بهكار ميگيرند
(طهماسبی و همکاران.)1394 ،
در میان مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی ،مؤلفههای گزارشنویسی و روش اجرا نسبت به سایر
مؤلفهها کمترین رابطه را با این متغیر داشتهاند که در این راستا مدیران و مسئوالن سازمان آموزش
و پرورش از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی مانند شیوه تهیه و تدوین گزارش تحقیق ،نوشتن
مقالههای علمی ،گزارشنویسی پژوهشــی و روش اجرای پژوهش میتوانند زمینه بهبود و تقویت
خودکارآمدی پژوهشی معلمان را فراهم کنند .معلمان بهمنزلۀ نیروی انسانی مؤثر و کارآمد در رشد
و توسعه جامعه نقشی مؤثر و مهم ایفا میکنند .ازاینرو شناسایی و پرورش معلمانی که تواناییها و
ظرفیتهای خود را باور داشته و واجد توانمندیهای شناختی و تمایالت عاطفی برای پژوهش و نوآوری
باشند ،ضروری به نظر میرسد و سازمان آموزشوپرورش باید به تربیت معلمان خودکارآمد از نظر
پژوهشی همت گمارد .چنانچه معلمان از فرایندهای خودکارآمدی پژوهشی بهره بگیرند ،میتوانند
بهطور مؤثر مطالعه و پژوهش کنند ،بر چگونگی مطالعه درســی و پژوهشــی خود نظارت کنند و
عملکرد آموزشــی و پژوهشی بهتری داشته باشند .مؤلفه عملکرد نسبت به مؤلفه سازمانی تأثیری

رابطه میان حمایت سازمانی و خودکارآمدی پژوهشی با نقش
ی رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان
میانج 
 دکتر ابوالقاسم بریمانی   مبینا باقری
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کمتر بر متغیر رشد توانایی آیندهپژوهی داشته است .در این راستا بهتر است خطمشیهای عملیاتی
طراحیشده پژوهش در سازمان آموزش و پرورش از رسالت پژوهشی معلمان حمایت کنند و همواره
کیفیت برنامههای آموزشی و پژوهشی بهطور مداوم ارزیابی و مورد بازنگری قرار گیرد تا راهکارهایی
برای تکامل فرایند پژوهشــی در مدارس شناسایی و اجرا شوند و از این طریق زمینه رشد و توسعه
توانایی آیندهپژوهی معلمان فراهم شــود .فعالیتهای آیندهپژوهی میتوانند فرصتی را برای معلمان
فراهم ســازند تا آنان را از مصرفکننده صــرف دانش به تولیدکننده دانش تبدیل کنند .همچنین
این فعالیتها ابزاری را فراهم میســازند تا آموزش بر اســاس نیازهای فردی استوار شود .یادگیری
توانایی آیندهپژوهی میتواند خالقیت ،تصویرسازی ذهنی و ابداعات را در معلمان افزایش دهد .انجام
ی مدرسه میتواند به توانایی ارزیابی و خلق
دادن فعالیتهای مرتبط با رشد آیندهپژوهی در کالسها 
دانش معلمان کمک کند .هنگامی که معلمان بتوانند بهجای انتظار رخداد مســائل در آینده به آن
بیندیشــند ،مدیریت آینده به شیوه بسیار منطقی و قابل پیشبینی صورت خواهد گرفت .چنانچه
خودکارآمدی پژوهشی به عنوان پیامد یک فعالیت آموزشی در نظر گرفته شود میتوان گفت رشد
توانایی آیندهپژوهی نقشی اساسی در تدوین آن پیامد خواهد داشت (تابعبردبار و همکاران.)1397 ،
بنابراین پیشنهاد میشود که مســئوالن آموزشوپرورش موضوع حمایت سازمانی معلمان را
بهطــور جدی مورد توجه قرار دهند و برای کاهش و از بیــن بردن رفتارهایی مانند بیعالقگی و
ناکارآمدی پژوهشــی در معلمان ،برنامهريزيهاي مناســب را بهصورت برگزاری کارگاههای منظم
آموزش مهارتهای آیندهپژوهی تدارك ببينند .عالوه بر این مدیران میتوانند از طریق برنامهریزی
و تشکیل دورههای آموزشی و پژوهشی در زمینۀ تقویت حمایت سازمانی معلمان ،شرایط افزایش
خودکارآمدی پژوهشــی و رشــد توانایی آیندهپژوهی معلمان را فراهم کنند و با حمایت و تشویق
معلمان پژوهشــگر ،نخبه و متخصص امکانات الزم را برای ادامه فعالیت آنان در مدارس گردآورند.
یکی از محدودیتهای این پژوهش اســتفاده از پرسشنامه بهعنوان تنها ابزار گردآوری دادهها بوده
اســت .محدودیت دیگر این پژوهش بهکارگیری روش همبســتگی بود که نمیتواند روابط علت و
معلولی میان متغیرها را بررســی کند و با توجه به حجم پایین نمونه و محدود شــدن پژوهش به
معلمان مقطع ابتدایی شــهر بهشــهر ،در تعمیم نتایج آن به سایر معلمان مقاطع تحصیلی باالتر
باید جانب احتیاط را رعایت کرد .بنابراین پیشنهاد میشود در آینده ،مشابه این پژوهش در سایر
شهرهای کشــور و مقاطع تحصیلی باالتر و با بهکارگیری روشهای پژوهشی دیگر و بهکمک سایر
ابزارهای گردآوری دادهها ،اجرا و نتایج آن با یافتههای این پژوهش مقایسه شود .همچنین توصیه
میشود سازمان آموزش و پرورش برای افزایش رشد توانایی آیندهپژوهی معلمان و تقویت و ترویج
حمایت سازمانی از آنان ،حمایت همهجانبه را سرلوحه برنامههای سازمان قرار دهد تا بتواند از این
طریق خودکارآمدی پژوهشی را در معلمان افزایش دهد.
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