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   چكيده
 تيهو يعلم يها و انجمن يآموزش يها گروه يريگ با شكل رانيپروش ا در نظام آموزش و يعلم اجتماع

يِ علم اجتماعبا توجه به خال تحقيقاتي و نيز اهميت و كاركردهاي چندگانه ي . كرده است دايپ يواقع
 هاي آموزشي و بررسي جايگاه گروه طالعهمهدف اصلي اين ، پروش در نظام آموزش و رسميرسمي و غير

اين مطالعه به روش پيمايشي . در شهرستان ساري استآموزش و پرورش  هاي علمي نزد معلمان انجمن
پژوهش  جامعه آماري. انجام شده است و اطالعات آن از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است

 نفر و به شيوه 276حجم نمونه آماري . شهرستان ساري بوده است 2و  1شامل كليه معلمان نواحي 
ميزان : هاي مهم اين مطالعه عبارتند از برخي از يافته. ب انتخاب شده استاي نامتناس گيري طبقه نمونه

رابطه , علمي پايين هست هاي انجمنهاي آموزشي و  معلمان با وظايف و اختيارات گروهآشنايي 
بطه براي آموزشي وجود دارد، اما اين را هاي گروهداري بين سن پاسخگويان و مشاركت در  معني

 مردان نسبت به زنان مشاركت بيشتري در ،دار نيست علمي معلمان معني هاي انجمنمشاركت در 
ي آموزش هاي گروهدارند؛ بين سابقه خدمت و مشاركت در  معلمان يعلم هاي انجمنو  يآموزش هاي گروه

 اركت درداري بين سابقه خدمتي و مش داري وجود دارد اما رابطه معني يك رابطه منفي معني
 معلمان و ميزان مشاركت آنها در بين مقطع تدريسي, وجود نداشته استمعلمان  يعلمهاي  انجمن
داري وجود نداشته است، اما بين مدرك  رابطه معني معلمان يعلم هاي و انجمن يآموزش هاي گروه

اد با تحصيالت افر. ي رابطه معني داري وجود داردآموزش هاي گروه تحصيلي معلمان و مشاركت آنها در
ها  اند، ولي سطح تحصيالت معلمان با مشاركت آن هاي آموزشي داشته باالتر مشاركت بيشتري در گروه

ميزان آشنايي معلمان با وظايف و اختيارات اين . داري نداشته است رابطه معني يعلم هاي انجمن در
ت دو عامل عمده و مهم براي ميزان اجتماعات علمي و نيز اعتقاد اين معلمان به مفيد بودن اين اجتماعا

  .شان در اين اجتماعات است مشاركت
ريزي  برنامه هاي علمي؛ انجمن؛ هاي آموزشي غير رسمي؛ گروهاجتماع علميِ رسمي و  :كليدي هاي هواژ

 .آموزش و پرورش ؛آموزشي

                                                            
   razeghi@umz.ac.ir) نويسنده مسئول(استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران،  - 1
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  مقدمه 
كردهاي اين نهاد كار. آموزش و پرورش استنهاد  در همه كشورها، مهم يكي از نهادهاي 
 تربيتاجتماعي كردن افراد، مهارت آموزي و توانمند سازي انسانها و  . متعدد و متنوعي دارد

چگونگي ساختار آموزش و  .از جمله ي اين نقش ها و كاركردهاستكشور ي آينده  دانشمندان
ر با توجه به تغيي. پرورش مي تواند بر كميت و كيفيت عملكرد اين نهاد اثر اساسي داشته باشد

بوجود آمده است،  ايران وزارت آموزش و پرورشساختار هاي اخير در  و تحوالتي كه در سال
و انجمن هاي ) اجتماع علمي رسمي(ي آموزشي ها گروه. عناصر جديدي به آن اضافه شدند

دو عنصر نسبتاً جديد در نهاد آموزش و پرورش )  رسمي غير اجتماع علمي(علمي معلمان 
حلقه واسط و عامل انتقال عمده ترين  اجتماع علمي به عنوان اين دو  .دمحسوب مي شونايران 

ش آموزان محسوب مي و همچنين دانبه معلمان  نهاد هاي علميتجربيات علمي آموزشي از 
توانند بطور مستقيم و غير مستقيم اثرات مهمي در توسعه علمي و آموزشي  آنها مي. شوند

علمي در آموزش و پرورش نقش مهمي در  هاي انجمنو  هاي آموزشي گروه .كشور ايفا نمايند
ي جايگاه حساس و ريزي آموزشي، جلب مشاركت معلمان، ايجاد انگيزه و نشاط علم برنامه

توانند پاسخگوي نياز هاي نوين آموزشي معلمان و موجبات رشد و ارتقاي  مهمي دارند و مي
ي جامعه  مي در دنياي امروز مطالعهي اهميت اجتماعات عل با همه .آموزشي را فراهم نمايند

 مبتني بر اين خأل، مطالعه. بسيار اندك استدر نظام آموزش  و پرورش  ياجتماع علمشناختي 
شهر ساري  در آموزش و پرورشنزد معلمان  ياجتماعات علم تيوضعي بررسبه  حاضر
  .پردازد مي

  
  تحقيق پيشينه

نشان داده اند كه  اجتماعات علمي و   2006والستتر و اسميت در مطالعات خود در سال 
مشاركت و همكاري معلمان با يكديگر اثربخش بوده و در راه رسيدن به اهداف برنامه درسي و 

در تحقيقي ديگر مربوط به ) 2006 ؛اسميت و والستتر( كند هاي آموزشي كمك مي ريزي برنامه
به منظور ارزيابي نقش  )2000(در آمريكا  LAAMP1پروژه مطالعاتي چهار ساله لس آنجلس 

ها در  مشاركت و همكاري معلمان در امور آموزشي مدارس نشان داده است كه همكاري گروه
 .امور آموزش سبب ارتقاي آموزش و برنامه آموزشي معلمان در مدارس شده است

                                                            
1. Los Angeles Annenberg Metropolitan Project 
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آموزشي در  هاي گروهدر بررسي علل عمده كارايي ) 1370(كاشانيان در تحقيق خود  
نمونه دبيران مناطق آموزش و پرورش  130و پرورش استان تهران بر روي مناطق آموزش 

ريزي آموزشي صحيح و مناسب  آموزشي كارا نبوده و نقشي در برنامه هاي گروهاند  نشان داده
  .اند نداشته

 گرايش ميزان بررسي به پژوهشي مطالعه يك در 1385كاردوست در سال  و يعقوبي
 اين .اند پرداخته معلمان آموزشي علمي هاي انجمن به النگي استان متوسطه مقطع دبيران
 اين از آمده بدست نتايج ترين مهم. بوده است نفر 354 پيمايشي با حجم نمونه روش به تحقيق
  به  معلمان مشاركت و آشنايي ميزان با تحصيلي مدرك و سن بين كه داد نشان تحقيق
سكونت،  محل جنس، بين همچنين. دارد وجود داري معني رابطه آموزشي علمي هاي انجمن
 و علمي هاي انجمن به معلمان نگرش نوع و مشاركت ميزان آشنايي، ميزان خدمت با سنوات

   .ندارد وجود داري معني رابطه آموزشي
 و مديران ديدگاه به بررسي 1386شان در تحقيق خود در سال  و همكاران برومندنسب

 با آموزشي هاي گروه كارآيي رابطه و آموزشي هاي وهگر دروني كارايي با رابطه در دبيران
اين مطالعه با روش پيمايشي بر روي . اند پرداخته دبيرستان آموزان دانش تحصيلي پيشرفت

 نشان ، نتايج صورت گرفت خوزستان استان هاي دبيرستان مديران و دبيران از نفر 799 نمونه
 براي مناسب زمينه اند نتوانسته آموزشي هاي گروه داشتند اعتقاد دبيران و مديران داده است

 داشتند اعتقاد آنها همچنين،. آورند فراهم را آموزشي طراحي به مربوط هاي مهارت كسب
 ها آن نظر به نيز و سازند آشنا آموزشي رويكردهاي با را دبيران اند نتوانسته آموزشي هاي گروه
 موفق آموزشي مسايل در نو هاي ديشهان بروز و خالقيت پرورش زمينه در آموزشي هاي گروه
 هاي روش از صحيح استفاده گسترش در آموزشي هايگروه دبيران نظر به كه حالي در. اندنبوده
 نظر از آموزشي هايگروه كه دارند اعتقاد مديران و دبيران همچنين. اند بوده موفق يابيارزش

 هايگروه دروني كارايي رابطه هفرضي نهايت، در. هستند مشكالتي و نقايص داراي ساختاري
 و تحصيلي عملكرد شاخص سه بين و شده تاييد آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و آموزشي
  .دارد وجود داريمعني و مثبت رابطه ها،گروه دروني كارآيي ميزان

هاي آموزشي در انتقال علم و نوآوري در آموزش اند كه گروهتحقيقات ديگر نيز نشان داده
برخي تحقيقات ديگر از برخي جهات ). 1386نيا، سبحاني. (اندتاثير بودهم و يا اينكه بيتاثير ك

هاي ارزيابي و  هاي آموزشي در زمينه شيوهش گروههاي آموزشي مثل نقبر نقش مثبت گروه
در  ).1383شيخ داراني و شواخي   ؛1374حاجي پروانه، (اند هاي طرح سئوال تاكيد داشتهشيوه
هاي ها و گروهبايد گفت كه عمده تحقيقات در خارج از كشور از نقش مثبت انجمن بنديجمع
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 به آموزشي علمي تجربيات انتقالاتصال علم و تجربيات نوين آموزشي  حلقه آموزشي به عنوان
 هاي گروهروي  شور عمدتاًاما در مطالعات داخل ك. اند ذكر كرده آموزان دانش همچنين و معلمان

برخي   اند كرده و نتايج متنوعي و مبهمي را ارائه متمركز شده) ماع علمي رسمياجت(آموزشي 
آنها را  مفيد و موفق ارزيابي كرده و برخي ديگر آن را ناكارآمد در انتقال مسايل علمي جديد به 

كمتر صحبتي ) اجتماع علمي غيررسمي( علمي معلمان هاي انجمنو از نقش  اند دانستهمعلمان 
  . ه استبه ميان آمد

 

  ادبيات نظري
علم يك نهاد . موضوع اجتماع علمي محور مورد بحث و بررسي جامعه شناسي علم است 

كند  از طريق كنش متقابل اجتماعي با ديگر دانشمندان توسعه پيدا ميو اجتماعي است 
هايي است كه تا  اساسي در پيشرفت علم، تركيب ايده عنصراز آنجائيكه يك ). 1970 ،1كوهن(
هاي  پوشي در فعاليت اند، ارتباط مؤثر بين دانشمندان جزء غير قابل چشم حال وجود نداشته به

تعداد پيوندهايي كه هر دانشمند با ديگر . جهان علم يك كل است) 1370توكل، (علمي است 
كنند، تجلي ميزان اتصال آن به  كند يا ديگران با او برقرار مي دانشمندان آن شبكه برقرار مي

بنابراين توليد معرفت ). 1372حري، (جهاني و مشاركت آن در توليد علم جهاني است شبكه 
به اين معني كه توليد دانش علمي يك فرآيند . علمي، فرآيندي تعاملي و اجتماعي است

 - تواند اعتباري اجتماعي از طرف ديگر اجتماع علمي مي. اجتماعي در درون اجتماع علمي است
آنچه بيشتر از خود ) . 1995، 2كتز(كه عضو آن اجتماع علمي هستند  علمي باشد براي كساني

اجتماع علمي داراي اهميت است، همكاري علمي، تأثيرپذيري و يا تأثيرگذاري اعضاء اجتماع 
ظ و گسترش هر چه بيشتر روابط اجتماعي مداوم، با فاعضا براي ايجاد، ح. باشد علمي بر هم مي

نتيجه همكاري علمي در درون اجتماع، ) 1994و ديگران،  3فلويد(كنند  يكديگر همكاري مي
نقش و تأثير اجتماع علمي بر اعضاء و بر كل سازمان پوشش دهنده آن اجتماع، توليد دانش 

  )1995كتز، (علمي است 
دانشمند و جامعه شناس علم لهستاني كه پيشگام در مطالعه اجتماع علمي  4لودويك فلك

تئوري موقعيت   1935در سال  5"ايي و توسعه واقعيت علميپيد"است در كتاب خود بنام 

                                                            
1. Kuhn , T , S. 
2. Katz , J, Sylvan. 
3. Floyd , Schroeder. 
4. Ludwik Fleck    
5. Genesis and Development of a Scientific Fact 
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بلكه  شوند نميبوسيله افراد كشف  ها واقعيتوي استدالل نمود كه . اجتماعي تفكر را ارائه كرد
ها و تفكرنوين در فرايند  ها، ايده انديشه. و اجتماعات علمي ظاهر مي شوند ها گروهبوسيله جمع 

  ) . 1987 ،1جاكوب( .گيرند ت علمي شكل ميارتباطا
يه خود را در  دو تز فلك را گسترش داد و نظر 2توماس كوهن 60ها بعد در دهه  سال

كه هر دو يادآور    4هاي علمي پاردايم -3 2هاي علمي  اجتماع -1 :شود كرد مفهوم خالصه مي
 5هاي علمي او در چاپ اول كتاب خود بنام ساختار انقالب. تفكر جمعي و سبك تفكر است

اي كه  اما اجتماع واحد و يكپارچه. اند اكيد داشت كه، سطوح علم مبتني بر اجتماع علميت
در هر رشته (اما در چاپ و ويرايش دوم بر اجتماعات مخصوص . دانشمندان بدان تعلق دارند

اجتماع علمي همان وفاق علمي در ميان دانشمندان راجع به يك  تاكيد كرد) علمي خاص
هاي حل مسائل،  اي، مدل هاي حرفه ارادايم در برگيرنده تئوري، مهارتيك پ. پارادايم است

سازي پايه و اساس آموزش دانشمندان  استانداردها، تبعيت از قواعد اجتماع علمي مثال آماده
هاي اجتماع علمي همسان و  توانند كار خود  را با پارادايم هائي كه نمي آن. است) تكس بوك(

بطور كلي مهمترين نكته در انديشه كوهن اين است كه معرفت .  وندش همنوا كنند، ايزوله مي
اند و از طريق كنش متقابل اجتماعي با ديگر انديشمندان رشد  علمي به اجتماعات علمي وابسته

  .)1970كوهن، (يابد  و توسعه مي
ه در اين ديدگا .كند نظريه ارتباط و اجتماع غير رسمي در علم را مطرح مي 6راندال كالينز

او اعتقاد . و اجتماع علمي رسمي درون نهاد علم مورد دقت قرار گرفته استارتباط رسمي 
هاي متقابل و  هاي اجتماع غير رسمي و كنش داشت مطالعات جامعه شناسي علم بايد پروسه

ات ها و بطور كلي اجتماع ها و كنفرانس سخنراني .گفتگوهاي غير رسمي را مد نظر قرار دهد
ارتباط شخصي بين اساتيد برجسته و دانشجوياني كه . دهند انرژي عاطفي مي علمي به افراد

 . ها است اي از تعامالت در درون نسل شوند سازنده زنجيره دا برجسته ميبع

توانند به سمت اهداف خود  گيرند پرشورتر مي هاي متقابل قرار مي افرادي كه در كنش
كند رفتار  اجتماعي، پويايي رفتار را فراهم مي هاي انرژي عاطفي با ايجاد انگيزش. حركت كنند

اجتماع . هاي ارتباطي بستگي دارد ا در ساختار اجتماع محلي يا شبكهه افراد به مشاركت آن

                                                            
1. Jacobs Struan 
2. Thomas Kuhn 
3. Scientific Communities 
4. Scientific Paradigms 
5. The Structure of Scientific Revolutions 
6. Randall Collins    
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 قانعي راد،( دهد ها را ارائه مي ها و رقابت علمي امكانات متفاوتي را براي دسترسي، همكاري
1385.(  

امل كنترل اجتماعي در فعاليت علمي و شناسايي اجتماع علمي را به عنوان ع 1هاگسترام
اجتماع علمي از ). 1975هگسترام، ( سازد آنها از طريق ارتباطات علمي در نهاد  علم مطرح مي

طريق شناسائي و يا عدم شناسائي اعضاء خود، از طريق ارتباطات رسمي و غير رسمي آنها را به 
هاي رسمي و غيررسمي امكان  ها و تماس تمالقا. كشاند ري اهداف علمي رشته خود ميسازگا

 "شناسايي فرا همكاران"هاگسترام با طرح مفهوم . آورد مبادالت علمي را براي افراد فراهم مي
به نظر وي . كند به رابطه دانشمندان و مردم و تعامالت اساتيد و دانشجويان توجه مي

هاي اساسي علم  متعهد به ارزش پذيري در علم نقش زيادي دارد و منجر به پرورش افراد جامعه
صورت  در اين. بدون ارتباط با همكاران خود، يعني بدون كنترل اجتماعيدانشمندان . شود مي

قانعي راد، ( اي علم تسليم شوند ممكن است دانشمندان در مقابل اهداف و معيارهاي غير حرفه
1385.(  

هن، ، مرتون، كالينز  و هاي كو ديدگاه( براساس ادبيات نظري كه مورد بحث واقع شد
توان در يافت كه اجتماع علمي در آموزش و پرورش نوين اصلي جدائي ناپذير در  مي) هاگسترام

پيشرفت علم  هاي علمي و آگاهي از فضاي علمي و نهايتاً هاي نو، انتقال يافته پديد آمدن ايده
نظريات . كنند تشر ميعه علمي و حتي غير علمي منرا براي جام هاي علمي ها فعاليت است آن

علمي به عموم جامعه انتقال  هاي انجمنهاي علمي دنيا از طرق مختلف از جمله  جديد حوزه
كار سرو) دانش آموزان(نشمندان آينده هايي كه با دا ين مساله براي معلمان يعني انسانيابد ا مي

آموزشي در نظام  يها گروهعلمي و  هاي انجمن. دارند از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود
هاي واسط بين علم و دانشمندان چه در سطح جهاني و يا سطح  آموزش و پرورش، بايد حلقه

هاي مهمي است  و اين تنها يكي از راه) 1983 ؛گاستل( .ملي  با معلمان و دانش آموزان باشند
ني كه به و كسا) آموزان دانش(هاي علمي با دانشمندان آينده  كه دانشمندان و سرآمدان رشته

 ؛تيموريان(كنند  ها ارتباط پيدا مي گمارند يعني معلمان و مدرسه تعليم و تربيت آنها همت مي
1993.(  

  

  
                                                            
1. Warren O. Hagstrom 

اجتماع 
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اجتماع 
  علمي معلمان

اجتماع 
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 هاي گروهكند در صورت وجود و فعال بودن  استدالل مي 1گونه كه گنزالس اسپادا همان
توانند با  هاي علمي مي رآمدان رشتهانشمندان، نخبگان و سعلمي، د هاي انجمنآموزشي و 

گنزالس اسپادا، (آموزان در حقيقت دانشمندان آينده ارتباط منطقي يابند  مدارس و دانش
2007(  

و  يآموزش يها گروه يريگ با شكل رانيپروش ا و در نظام آموزش يعلم اجتماع
استان  شپرو در ساختار نظام آموزش و. كرده است دايپ يواقع تيهو يعلم يها انجمن

جتماع علمي اين ، امعلمان آموزشي ـ يعلم هاي انجمنو  يآموزش يها هوگر نيز مازندران
هاي رسمي و غيررسمي اين اجتماعات داراي وظائف و كاركرد. دهند سازمان را شكل مي

 جاديبا اها  آن. است گسترده اريدر نظام آموزش و پرورش بس ينقش اجتماع علم .باشند مي
هاي  و تبادل اطالعات در رشته يآموزش نديدر آموزش و پرورش، اصالح فرا يعلم يهنجارها

  .مشترك را بر عهده دارند اتيو تبادل تجرب يهمكار ،علمي
  

   يآموزش يها گروهوظائف و كاركردهاي 
از معلمان آموزش وپروش است كه با هدف جلب  ييها شامل تشكل يآموزش يها گروه

مطلوب در   يها تياز تجارب آنان در تحقق مامور شتريچه ب هر ي و استفاده يمشاركت، همكار
با توجه به  .)1386 ،نامه وهيش( ندينما يم تياداره و مدرسه فعال ت،يريسطح ستاد، سازمان مد

 ،يدرس يها برنامه و نياز اساسي به تغيير در پروش پرشتاب در نظام آموزش وو  عيتحوالت سر
 موضوعي ـ يا رشته كرديبا رو يآموزش هاي گروه ديتار جدساخ...  و تحصيلي مستمر  يابيارزش

ي نقش آموزش يها روهگفوق  اهدافلذا براساس  ).11 ؛همان( كار قرار گرفته است در دستور
 يابي ساله، ممعلمان نيتبادل تجربه و تعامل افكار در ب يالزم برا طيراهم نمودن شرافدر اساسي 

و ارتباطات،  اطالعاتي فناور يها معلمان در حوزه ياه يوسعه توانمند، تدر آموزش و پرورش
ها و  طرح ليو تحل يو بررس قدو ن وسعه فرهنگ آموزش و پژوهشي، تريادگيو  ياددهي نديفرا

ها و سطوح مختلف  آموزشي در حوزه هاي گروهبر اين  عالوه. كنند ي ايفا ميآموزش يها برنامه
كنند  ستان و استان وظائف گوناگوني را ايفا ميشهرـ  اي همانند واحد آموزشي مدرسه، منطقه

  :ترين آنها در جدول زير آمده است كه برخي از مهم
  
  
  

                                                            
1. Wilson J. González-Espada 
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 استانو  شهرستان -منطقه، مدرسهآموزشي در  هاي گروهترين كاركردهاي  مهم: 1 جدول

 :شرح وظايف گروه آموزشي در سطوح مختلف
  استان  شهرستان - منطقه  مدرسه يا واحد آموزشي

هنگي در نحوه تدريس هما - 
  همكاران 

 تهيه طرح سئوال نمونه - 

بندي  نظارت بر رعايت بودجه - 
 كتاب

 آموزشي  ـ تهيه مطالب علمي - 

  تبادل تجربيات آموزشي -  

  برگزاري جلسات متمركز گروه - 
همكاري در برگزاري  - 

 هاي تدريس جشنواره

 ارائه طرح درس هاي اجرايي - 

 علمي ارائه تازه ترين يافته هاي - 

ريزي در جهت ارتقاي سطح  برنامه - 
  هاي عملي علمي و مهارت

تجزيه و تحليل وضعيت افت و  - 
  رشد تحصيلي  دانش آموزان

ارزشيابي آموزشي از فرايند  - 
 تدريس

 ارائه طرح درس هاي نمونه  - 

هاي  شركت در جلسات گروه - 
 .آموزشي مناطق

بررسي ميزان صالحيت علمي و  - 
  تخصصي معلمان

  
  معلمان يآموزش -يعلم يها انجمنظائف و كاركردهاي و

دانش و آموزش و ي معلمان و جهت ارتقا انيو ارتباط م يها به منظور هماهنگ انجمن نيا 
بر اساس اساسنامه  .آموزش و پرورش گنجانده شده است پژوهش معلمان در ساختار تيتقو

 ،يانتفاعريها كامال غ انجمن نيوزارت آموزش و پرورش ا يعلم يها انجمن هينمونه اتحاد
در  يانجمن علم كي يدارا يهر رشته درس. باشند يم يحقوق تيشخص يو دارا ياسيسريغ

 جمهوري نيقوان تيو ملزم به رعا ليكه به مدت نامحدود تشك باشد يسطح كشور و استان م
  .است رانيا ياسالم

رورش از طرف در وزارت آموزش و پ يعلم يها انجمن سيمجوز تاس 1374سال  در
 يعقوبي( ديها ابالغ گرد جهت اجرا به استان 1376صادر و در سال  يانقالب فرهنگ يعال يشورا

 سيتاس يانجمن علم 6كنون در استان مازندران تنها از آن زمان به بعد تا ).1385 كاردوست،ـ 
ه ب ستيز يعضو، انجمن علم 700با  1379به سال  ياضير يلمشده است كه شامل انجمن ع

 يعضو، انجمن علم 200با  1384به سال  كيزيف يعضو، انجمن علم 220با  1379سال 
عضو، انجمن  200با  1382به سال  يعرب يعضو، انجمن علم 160با  1380به سال  ايجغراف
در  يعلوم اجتماع يعلم نجمنا كه نيباشد ضمن ا يعضو م 200با  1381به سال  يميش يعلم
 كاردوست،ـ  يعقوبي( است يريدر حال شكل گ يم مراحل مقدماتبا انجا 87-88 يليتحص سال

1385(.  
معلمان را به  يشآموزـ  يعلم يها انجمن كاركردهاياز  يا توان خالصه يم بيترت نيبد
  :ارائه نمود ريصورت ز
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  .معلمان آموزشيـ  يعلم يها تيهماهنگ كردن فعال -
  .مكاران جوانبه ه آموزشيـ ي علم اتيانتقال تجرب نهيفراهم كردن زم -
  .يمختلف آموزش يها نهيدر زم يياستانداردها نيدوت -
  .معلمان يو آثار علم قاتياز تحق قيو تشو تيماح -
  .يمسائل آموزش ليو تحل هيجزت -
  .يدر سطح علم يآموزش ياردوها يدر برگزار يمكاره -
  .به همكاران يو آموزش يرائه خدمات علما -
  .ITر ب يمبتن سيتدر يها روش نيترديرائه جدا -

 
  :هاي تحقيق سئوال

درون سازمان  يرسمريو غ يپژوهش درصدد بررسي وضعيت اجتماعات علمي رسم اين
مطالعه حاضر تر،  بطور مشخص. باشد مي شهر ستان ساريمعلمان از منظر  آموزش و پرورش

  :زير است پي پاسخ به سئواالتدر
 هاي آموزشي و گروه وظايف و اختيارات باشهرستان ساري ميزان آشنايي معلمان  -1

  چگونه است؟ هاي علمي انجمن
 هاي علمي هاي آموزشي و انجمن گروهشهرستان ساري از سرمعلمان ميزان شناخت  -2

  تا چه اندازه است؟
هاي آموزشي و  در گروه شهرستان ساريمعلمان  و همكاري  ميزان مشاركت -3

  چگونه است؟ هاي علمي انجمن
هاي  انجمن هاي آموزشي و گروه يبخش اثرشهرستان ساري در مورد معلمان ارزيابي  -4

 چگونه است؟ علمي معلمان
 نبا ميزا خدمت سابقهمقطع تحصيلي و  ،بين سن، جنس، مدرك تحصيلي اآي -5

هاي علمي رابطه معناداري وجود  هاي آموزشي و انجمن گروه مشاركت معلمان در
  دارد؟

 و  و انجمن علمي گروه آموزشي با وظايف و اختيارات آيا بين ميزان آشنايي معلمان -6
هاي علمي رابطه معناداري  هاي آموزشي و انجمن گروه ها در آن مشاركت  ن ميزا

  وجود دارد؟
 علمي در نزد معلمان با  هاي انجمنآموزشي و  هاي گروهاعتقاد به مفيد بودن آيا بين  -7

هاي علمي رابطه معناداري  هاي آموزشي و انجمن گروه در معلمان مشاركت  ميزان
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  دارد؟وجود 
  
  شناسيروش 

ساخته  اين مطالعه پيمايشي است و اطالعات الزم پژوهش از طريق پرسشنامه محقق
آوري شده است كه پس از تست مقدماتي و ستجش اعتبار و روايي آن از طريق روش  جمع
تحقيق شامل  جامعه آماري .نهايي شده است 82/0آزمون مجدد و با  آلفاي كرومباخ ـ  آزمون

شهر ساري بوده است كه  2و  1ن سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه  نواحي كليه معلما
 حجم). 1387 سالنامه آماري،( باشد مي 1387-88نفر در سال تحصيلي  3399ها  تعداد آن

ست كه پس از كنارگذاشتن ا شده محاسبه نفر 300 كوكران فرمول از استفاده با نمونه
گيري  شيوه نمونه. مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت پرسشنامه 276هاي مخدوش  پرسشنامه

در اين مطالعه دو طبقه سه بعدي يعني مردان و زنان در هر سه مقطع  .اي بوده است طبقه
ساختار سازمان آموزش و پرورش كشورمان  دو نوع  جا كه در از آن. اند مورد پرسش قرار گرفته

علمي طراحي شده  هاي انجمنموزشي و آ هاي گروهاجتماع علمي رسمي و غيررسمي بنام 
است، در پرسشنامه مذكور سئواالتي درخصوص وضعيت هر دو نوع اجتماع علمي طراحي و  

  .مورد بررسي قرار گرفت
و انجمن علمي  آموزشي براي سنجش متغير ميزان مشاركت و همكاري معلمان در گروه 

 آموزشي و علمي خدمات ارائه لمي،ع جلسات برگزاري: مولفه شامل مشاركت و همكاري در 8از 
 و نقد درس، طرح آموزشي، ارائه و علمي اطالعات درسي، ارائه هاي اشكال رفع همكاران، به

همكاران  ميان علمي ارتباطات تدريس، برقراري نوين هاي الگو درسي، ارائه هاي كتاب بررسي
  . مورد استفاده قرار گرفت

جمن علمي و گروه آموزشي از بودن انبراي سنجش متغير نگرش نسبت به مفيد  
آموزشي،  علمي تصميمات بودن معلمان، مفيد علمي ارتقاي جهت در بودن مفيد: هاي مولفه

 و آموزشي خود گروه بودن مفيد به نسبت پرورش و آموزش مسئوالن اعتقاد از معلمان ارزيابي
 بودن مفيد به نسبت پرورش و آموزش مسئوالن اعتقاد از معلمان معلمان، ارزيابي علمي انجمن

 و براي متغير ميزان. معلمان، بكار گرفته شد علمي انجمن و آموزشي گروه علمي تصميمات
ميزان : هاي معلمان با مولفه علمي انجمن و آموزشي گروه اختيارات و وظايف با معلمان آشنائي
 علمي انجمن اختيارات و آموزشي، و ميزان آشنايي با وظايف گروه اختيارات و وظايف با آشنايي
از متغيرها از طريق طيف پنج هاي هر يك  تمامي مولفه. گرفت مورد سنجش قرار معلمان
 .اي ليكرت مورد پرسش قرار گرفت درجه
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 ايـن   استفاده از نظر صـاحب نظـران   يعنياعتبار صوري  براي سنجش اعتبار پرسشنامه از
. بهره گرفته شد كرونباخاز آزمون آلفاي  براي سنجش پايايي اين مقياس نيز. ده شدااستف حوزه

  .آمده است ريكرونباخ در جدول ز نتيجه آلفاي
  

  ها ها و ضرايب نهايي آلفاي كرونباخ مقياس تعداد گويه: 1جدول 
  آلفاي كرونباخ  تعداد گويه  مقياس/متغير ها  رديف

  82/0  8  معلمان علمي انجمن و آموزشي گروه در مشاركت  1
 گروه و علمي انجمن بودن مفيد به نسبت نگرش متغير  2

  آموزشي
4  72/0  

 گروه اختيارات و وظايف با با معلمان آشنائي ميزان  3
  معلمان علمي انجمن و آموزشي

2  65/0  

  
  هاي تحقيق يافته

ساله و  20علم ترين م جوان. باشد سال مي 36ميانگين سني جامعه مورد مطالعه 
 10-1درصد پاسخگويان داراي سنوات خدمتي  27.2. اند سال سن داشته 55ترين معلم  مسن

 .اند اراي سابقه بيش از بيست سال بودهدرصد د 21.4سال و  20-11درصد داراي  51.4سال و 
 ،درصد 12.3كارشناسي  ،درصد 77.9ديپلم  درصد پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي فوق 9.4

  .اند داراي دكترا بوده. 4ارشد و  اسيكارشن
   

  علمي معلمان هاي انجمنو  آموزشي هاي گروه اختيارات و وظايف ان باآشنائي معلم
هاي تحقيق اين بوده است كه معلمان تا چه اندازه با وظائف و اختيارات  يكي از سوال

  علمي و آموزشي معلمان آشنا هستند؟ هاي انجمنهاي آموزشي و  گروه
  

  و انجمن علمي معلمان آموزشي گروه اختيارات و وظايف ميزان آشنائي معلمان با: 2 جدول
ميزان آشنائي                                 
  با

  خيلي زياد  زياد  خيلي كم  كم

  25  7/33  5/35  8/5   آموزشي گروه اختيارات و وظايف
  4/1  4/5  1/35  58   معلمان علمي انجمن اختيارات و ظايفو

درصد با وظائف و  7/58 دهد كه معلمان آموزش و پرورش نشان مي 2هاي جدول  داده
ها  درصد آن 8/6اختيارات گروه آموزشي در حد زياد و خيلي زياد آشنا هستند در حالي كه تنها 



  ... هاي آموزشي بررسي جايگاه گروه :اجتماعات علمي در آموزش و پرورش
22  

 

از آنجاكه همه معلمان  .علمي و آموزشي معلمان آشنا هستند هاي انجمنبا وظائف و اختيارات 
ف و اختيارات گروه از حيث سازماني عضو گروه آموزشي رشته خود هستند عدم آشنائي با وظاي

رساني مناسب و يا عدم عالقه و  اين مساله ممكن است از عدم اطالع. مل استأآموزشي درخور ت
  .بي تفاوتي معلمان باشد

علمي خود را  هاي انجمندبيران  و هاي آموزشي از پاسخگويان سئوال شد كه آيا سرگروه
ن سرگروه آموزشي شهرستان هاي جدول شماره سه اكثريت معلما ؟ براساس دادهشناسند مي

  . شناسند خود را مي
  

  آموزشي و علمي هاي انجمنو دبير  آموزشي ميزان شناخت سرگروه: 3 جدول
  خير  بلي  وضعيت

  17  83  شناسيد؟مي را خود شهرستان آموزشي سرگروه آيا
  9/65  7/33  شناسيد؟مي را خود استان آموزشي سرگروه آيا
  2/94  8/5  شناسيد؟مي را خود استان معلمان علمي انجمن دبير آيا

 و علمي انجمن دبير درصد آنها  2/94و  آموزشي استان گروه درصد معلمان سر 9/65اما 
  .شناسند آموزشي خود را در سطح استان نمي

  
  معلمان و انجمن علمي آموزشي مشاركت و همكاري معلمان در گروه

كه ميزان مشاركت و همكاري  مساله ديگري كه تحقيق بدان پرداخت  اين بوده است
يافته هاي تحقيق نشان . علمي به چه ميزان است هاي انجمنآموزشي و  هاي گروهمعلمان در 

ميزان . مي دهد ميزان مشاركت معلمان در گروههاي آموزشي و انجمن علمي بسيار پائين است
 5/39 درصد خيلي كم 8/18مشاركت معلمان در برگزاري جلسات علمي در گروه آموزشي 

درصد خيلي كم و  6/69درصد كم و براي مشاركت در برگزاري جلسات انجمن علمي معلمان 
  .درصد كم بوده  است 8/22
  

  و انجمن علمي آموزشي مشاركت و همكاري معلمان در گروه) به درصد( ميزان:  4 جدول

  نوع مشاركت
  انجمن هاي علمي  گروه آموزشي

خيلي 
  كم

  زياد  كم
خيلي 
  زياد

خيلي 
  مك

  زياد  كم
خيلي 
  زياد

  7/1  7/4  8/22  6/69  12  7/29  5/39  8/18  علمي جلسات  برگزاري
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و انجمن  آموزشي مشاركت و همكاري معلمان در گروه) به درصد(ميزان :  4جدول ي  ادامه
  علمي

  نوع مشاركت
  انجمن هاي علمي  گروه آموزشي

خيلي 
  كم

  زياد  كم
خيلي 
  زياد

خيلي 
  كم

  زياد  كم
خيلي 
  زياد

به  آموزشي و علمي خدمات ارائه 
  همكاران

1/14  4/46  3/28  2/11  58  8/26  3/12  9/2  

  4  4/9  6/28  58  1/10  31  3/49  5/10 رفع اشكال هاي درسي 
  6/3  2/11  6/23  6/61  9/10  23  4/55  4/13 ارائه اطالعات علمي و آموزشي

  4  8  7/21  3/66  3/8  4/26  7/46  5/18 ارائه طرح درس
  2/2  5/6  31  2/61  3/8  2/27  2/52  3/12 اب هاي درسينقد و بررسي كت

  3/3  9/6  8/26  63  9/6  1/22  2/57  8/13 ارائه الگو هاي نوين تدريس
 برقراري ارتباطات علمي ميان 

 همكاران
2/11  6/49  4/26  7/12  6/65  21  2/11  2/2  

  
به لحاظ . ارائه خدمات علمي و آموزشي به همكاران، از ابعاد ديگر مشاركت معلمان است

دهد كه  ها نشان مي به همكاران در گروه آموزشي، دادهميزان ارائه خدمات علمي و آموزشي 
اين مساله در انجمن علمي . اند درصد پاسخ داده 4/46كم و  درصد خيلي 1/14ها  آزمودني

از معلمان پرسيده شد . است) درصد كم 8/26كم و  درصد خيلي 58(تر  معلمان به مراتب پائين
هاي درسي همكاران خود در گروه آموزشي و انجمن علمي كمك  تا چه حدي به رفع اشكالكه 
درصد زياد و  31درصد كم و  3/49درصد خيلي كم  5/10آموزشي  هاي گروهدر . كنند مي
اين مساله در . كنند درصد خيلي زياد براي رفع اشكال درسي همكاران خود مشاركت مي 1/10

از . بوده است) درصد كم 6/28درصد خيلي كم و  58(گروه آموزشي تر از  انجمن علمي پائين
ي ها گروهها در ارائه اطالعات علمي و آموزشي در  معلمان در خصوص همكاري و مشاركت آن

 9/33آموزشي  هاي گروهمعلمان در . علمي معلمان سئوال شده است هاي انجمنآموزشي و 
درصد زياد و خيلي زياد در ارائه اطالعات  8/14درصد زياد و خيلي زياد و در انجمن علمي 
دهد همكاري و  هاي تحقيق نشان مي يافته. اند علمي و آموزشي مشاركت و همكاري داشته

هاي درسي و ارائه  ها در نقد و بررسي كتاب ها در ارائه طرح درس و همكاري آن مشاركت آن
. علمي معلمان پائين بوده استي آموزشي و چه در انجمن ها گروههاي نوين تدريس چه در الگو

 6/49خيلي كم و  2/11(آموزشي  هاي گروهحتي ميزان ارتباط علمي ميان همكاران خود در 
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پائين بوده ) درصد كم 21درصد خيلي كم و  6/65( علمي معلمان  هاي انجمنو ) درصد كم
  .است

  
  معلمان علمي هاي انجمنآموزشي و  هاي گروهارزيابي معلمان نسبت به مفيد بودن 

را   معلمان يعلم هاي انجمنو  يآموزش هاي گروهها تا چه حد از معلمين سئوال شد كه آن
درصد پاسخگويان كم وخيلي كم گروه  2/57دهد كه  هاي تحقيق نشان مي يافته. دانند مفيد مي

درصد معلمان كم و  5/85همچنين  اند دانستهآموزشي را در ارتقاي علمي خود موثر و مفيد 
اين . علمي را در ارتقاي علمي خود در آموزش و پرورش مفيد دانستند هاي انجمنكم  خيلي

ها از نقش و تاثير  آن ممكن است به دليل عدم آگاهي و شناخت آن. يافته درخور تامل است
لبته اها باشد؛  هاي علمي درتوسعه علمي و يا احتماالً عملكرد بغير مناسب آن مهم اجتماع

  .با انجام تحقيقات معتبر، قابل استنتاج خواهد بود چنين نتايجي تنها
  

علمي از منظر  هاي انجمنآموزشي و  هاي گروهارزيابي معلمان نسبت به مفيد بودن : 5جدول 
  ها نسبت به اعتقاد و مفيد بودن مسئوالن در خصوص اين اجتماعات خودشان و نظر آن

  وضعيت
  انجمن هاي علمي  گروه آموزشي

خيلي 
  كم

خيلي   دزيا  كم
  زياد

خيلي 
  كم

خيلي   زياد  كم
  زياد

مفيد بودن در جهت ارتقاي علمي 
  6/7  9/15  6/19  9/65  7/16  1/26  1/47  1/10  معلمان

  6/7  2/15  9/19  2/57  2/15  7/29  2/44  9/10  مفيد بودن تصميمات علمي آموزشي
 ارزيابي معلمان از اعتقاد مسئوالن

نسبت به مفيد  آموزش و پرورش
موزشي و انجمن علمي گروه آبودن 
 معلمان

9/31  2/40  5/18  4/9  65  7/25  7/8  1/5  

 ارزيابي معلمان از اعتقاد مسئوالن
نسبت به مفيد  آموزش و پرورش

گروه آموزشي بودن تصميمات علمي 
  و انجمن علمي معلمان

2/31  1/43  6/19  2/6  1/61  4/24  1/9  4/5  

  
 1/77آموزشي و  هاي گروهسخگويان درصد از پا 1/55دهد كه  هاي جدول نشان مي داده

از معلمان سئوال شد از نظر . اند دانستهعلمي معلمان  راكم و خيلي كم مفيد  هاي انجمندرصد 
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ها آيا مسئولين آموزش و پرورش به گروه آموزشي و انجمن علمي معلمان اعتقاد دارند و  آن
ولين آموزش و پرورش اعتقادي اند كه مسئ درصد پاسخگويان اظهار داشته 1/72دانند؟  مفيد مي

اند  درصد معلمين پاسخگويان اظهار داشته 7/90همچنين . به مفيد بودن گروه آموزشي ندارند
علمي معلمان  هاي انجمنها مسئولين آموزش و پرورش اعتقادي به مفيد بودن  كه از نظر آن

رصد گروه آموزشي د 3/74( دهد مسئولين آموزش و پرورش هاي تحقيق نشان مي يافته. ندارند
هاي آموزشي و انجمن علمي را بيشتر غير مفيد  هاي گروه تصميم) درصد انجمن علمي 5/85و  

  .دانند مي
  

 ها تحليل يافته

و مشاركت در  سنداري بين  مدل رگرسيوني لجستيك نشانگر آن است كه رابطه معني
علمي معلمان معني  هاي نانجماما اين رابطه براي مشاركت در . هاي آموزشي وجود دارد گروه

 يعلم هاي انجمنو  يآموزش هاي گروه نسبت به زنان مشاركت بيشتري در مردان.  دار نيست
  .دارند معلمان

  
  مشاركت در گروه آموزشي و انجمن علمي معلمان 1رگرسيون لجستيك:  6 جدول

 متغير ها
 انجمن علمي معلمان گروه آموزشي

  معني داري  بتا  معني داري  بتا

 234/0 - 100/0 000/0 234/0 نس

 021/0 493/2 001/0 324/1 ) 1زن (جنس 

 061/0 174/0 002/0 - /145 سابقه خدمت

 مقطع تدريس

  )ابتدائي 1(مقطع تدريس 

 )راهنمائي 2(مقطع تدريس 

 
585/0 - 

252/0 

248/0 

240/0 

566/0 

 
751/0 -  
380/0 

466/0  
415/0 

608/0 

 396/0 529/0 000/0 499/1 مدرك تحصيلي

 000/0 593/0 009/0 156/0 معلمان با وظايف و اختيارات يآشنائ

 هاي گروه بودن ديمفاعتقاد نسبت به 
  معلمان يعلمآموزشي و انجمن 

252/0 000/0 782/0 000/0 

اعتقاد مسئوالن نسبت به مفيد بودن 
 معلمان يو انجمن علم يآموزش هاي گروه

163/0 007/0 607/0 000/0 

                                                            
1. Logistic Regression 
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ي يك آموزش هاي گروهق نشان مي دهد كه بين سابقه خدمت و مشاركت در نتايج تحقي
ي كم آموزش هاي گروه با افزايش سابقه خدمت مشاركت در. رابطه منفي معني داري وجود دارد

ي وجود نداشته گروه آموزش داري بين سابقه خدمتي و مشاركت در مي شود، اما رابطه معني
  .است

 يو انجمن علم يگروه آموزش ها در زان مشاركت آنمعلمان و مي بين مقطع تدريس
 اما بين مدرك تحصيلي معلمان و مشاركت آنها در. داري وجود نداشته است رابطه معني معلمان

افراد با تحصيالت باالتر مشاركتي بيشتري در گروه . داري وجود دارد ي رابطه معنيگروه آموزش
داري  رابطه معني معلمان يانجمن علم كت درولي مدرك تحصيلي با مشار. اند آموزشي داشته

  . نداشته است
علمي  هاي انجمني و آموزش هاي گروه وظايف و اختيارات بين ميزان آشنايي معلمان با

هاي علمي آشنايي بيشتري داشته  هر چه قدر معلمان با اجتماع. داري وجود دارد رابطه معني
بودن  دينسبت به مفمچنين اگر معلمان ه. باشند مشاركت بيشتري هم در آن خواهند داشت

اعتقاد داشته باشند مشاركت بيشتري نيز در اين  معلمان يعلم هاي انجمنو  يآموزش هاي گروه
 يآموزش هاي گروهآموزش و پرورش مسئوالن  ها اجتماعات علمي خواهند داشت و اگر از نظر آن

 يها گروهاركت بيشتري در كنند معلمين نيز مش ارزيابي ديفرا ممعلمان  يو انجمن علم
  .دار است ي خواهند داشت و اين رابطه معنيو انجمن علم يآموزش

  
  گيري و بحث نتيجه

 معلماني علم هاي انجمنو  يآموزش هاي گروهدرپروش  در نظام آموزش و يعلم اجتماع
 جاديا ،است ارگستردهيدر نظام آموزش و پرورش  بس ينقش اجتماع علم. ظهور پيدا كرده است

هاي  و تبادل اطالعات در رشته يآموزش نديدر آموزش و پرورش، اصالح فرا يعلم يهنجارها
از جمله اهداف مطلوبي است كه مي تواند ...  و مشترك  اتيو تبادل تجرب يهمكار ،علمي

موجب تقويت روزافزون بنيه علمي معلمان بشود و در اشاعه علم و ارتقاء سطح دانش معلمان 
كه معلمان مورد مطالعه  دهد هاي اين تحقيق نشان مي يافته اما. اشته باشدنقش به سزائي د

داراي كمترين  شناخت،  مشاركت و حتي اعتقاد نظري به اثر بخش بودن اين اجتماعات علمي 
  .اين كمبود نياز به تامل علمي و جامعه شناختي دارد. هستند

آموزشي و هاي  و اختيارات گروه هاي تحقيق ميزان آشنايي معلمان با وظايف براساس داده
هاي علمي پايين است و شايد به همين دليل مشاركت جدي در آن اجتماعات  انجمن
 .هاي تحقيقي است كه در گيالن انجام شده است هاي اين مطالعه شبيه يافته يافته. اند نداشته
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آموزشي ي ـ علم يها به انجمن النيمقطع متوسطه استان گ رانيدب شيگرا زانيمبررسي 
درصد معلمان ميزان آشنائي شان در خصوص وظائف و  8/80معلمان نيز نشان داده است كه 

اگر چه ). 1385 ،و كاردوست يعقوبي(علمي معلمان كم و خيلي كم است  هاي انجمناختيارات 
چرايي پايين بودن ميزان آشناي معلمان به وظايف و اختيارات اجتماعات علمي در آموزش و 

يقات مستقلي نياز دارد، اما ممكن است آن به حضور تصنعي و از سر رفع تكليف در پرورش تحق
اعتقادي مسئوالن نسبت اهميت و  هاي آموزشي، بي آموزشي، عملكرد ضعيف سرگروه هاي گروه

هاي آموزشي مربوط  مفيد بودن اين اجتماعات و شايد غير دمكراتيك بودن انتخاب سرگروه
  .باشد

هاي آموزشي و  علمان در گروهشان داد كه ميزان مشاركت و همكاري مهاي تحقيق ن يافته
ارائه  مشاركت معلمان از حيث برگزاري جلسات علمي،. هاي علمي بسيار پائين است انجمن

ي، و آموزش ياطالعات علم ارائهي، درس يها رفع اشكال ،همكاران بهخدمات علمي و آموزشي 
ارتباطات  يبرقرار،سيتدر نينو يالگو ها ارائهي، درس يها كتاب يو بررس نقد، طرح درس ارائه
هاگسترام  و كالينز مرتون، گونه كه كوهن، همان. ن بوده استبسيار پائي همكاران انيم يعلم

وجود . هاي علمي هستند به عنوان عاملين كنترل در فعاليتاند، اجتماعات علمي  استدالل كرده
آموزشي در نظام آموزش و پرورش را هدايت و اجتماع علمي قوي هر نوع فعاليت علمي و 

كنترل مواردي نظير ناهماهنگي در تدريس، استفاده . شود كنترل كرده و مانع سوگيري آن مي
هاي قديمي و سنتي در تدريس، عدم استفاده از طرح درس روزانه و ساالنه، نحوه  از روش

در . وري براي هر نهاد علمي استامري ضر... نامناسب و تبعيض آميز ارزشيابي در امتحانات و 
ن تحقيق بدان دست يافت، گيري و يا ضعف شديد اجتماعات علمي كه اي صورت عدم شكل

هاي واسط بين علوم و دانشمندان با معلمان و  در نظام آموزش و پرورش حلقهتوان  چگونه مي
شمندان و سرآمدان توان دانبرقرار كرد؟ چگونه مي آموزان را چه در مقياس جهاني و مليدانش
ها ارتباط برقرار نمايند؟ از  و معلمان مدرسه) آموزاندانش(هاي علمي با دانشمندان آينده رشته
توان استنباط نمود كه ايجاد آشنائي بيشتر معلمان نسبت به هاي اين تحقيق مييافته

اساس بر. نيز در اجتماع علمي منجر شودتواند به مشاركت بيشتر آنها اجتماعات علمي مي
علمي و عدم آشنايي آنها  هاي انجمن ،آموزشي هاي گروه مشاركت معلمان در نظريه كوهن، عدم

 هايپارادايم با را خود كار از نقش چنين اجتماعات علمي سبب خواهد شد معلمان نتوانند
لم و به همين دليل معلمان از دنياي مدرن ع كنند، همنوا و نوين همسان علمي اجتماع

بر اساس نظريه كوهن اين خواهد  پيامد آن نيز مهمترين .خواهند شد هاي آموزشي ايزوله نظام
 علمي آموزش و پرورش اجتماعات به علمي نوين آموزشي و توليدات علمي كه بود كه معرفت
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و  انديشمندان ديگر با اجتماعي متقابل كنش عدم و است، به دليل عدم مشاركت وابسته
؛ 1370 ،كاشانيان(پيشين  تحقيقات نتايج با مساله اين .اي نخواهد يافتهتوسع و معلمان رشد

 يا و كم تاثير آموزش در نوآوري و علم انتقال در آموزشي هاي گروه كه) 1386 ،نيا سبحاني
  .اند، مطابقت داردبوده تاثيربي كه اين
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