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The present study aims at investigating the
factors affecting Tehran upper-secondary school
teachers' tendency to carry out research studies and
presenting some solutions to enhance this tendency.
The sample of this study consist of all Tehrani uppersecondary boys-school teachers in 1393-1394 (20142015) educational year which included 921 teachers
and through 271 teachers were selected for the main
phase of this study. The questionnaires were used in
this study. The first questionnaire which investigated
the factors relating teachers' tendency to carry out
research studies was researcher-made and the second
one was the standardized Papanastasiou questionnaire
which deals with attitudes towards research. To
determine the validity of these questionnaire face and
content validity was used. The reliability of these
questionnaires was also calculated through Cronbach
alpha formula and the reliability coefficient for both of
them was at a satisfactory level: questionnaire one=
0/86, questionnaire two: 0/91. The findings of the
study indicated that there is a statistically significant
relationship between organizational, financial,
individual, and social factors and teachers' tendency to
carry out research studies (p<0/05). Teachers'
tendency to carry cut research study was mainly
correlated with financial factors (0/73) which was
followed by social (0/67), individual (0/52) and lastly
organizational factors (0/30)

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با
گرایش معلمان به پژوهش در دبیرستان های متوسطه
دوره دوم شهر تهران و ارائه راه کارهایی برای ارتقاء
 روش پژوهش ای تحقیق توصیفی همبستگی.میباشد
 جامعه آماری شامل کلیه معلمان متوسطه.میباشد
1394 پسرانه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی
 نفر به271  نفر) که تعداد921 (  میباشند1393  روش نمونه گیری چند.عنوان نمونه انتخاب شدند
مرحله ای بوده بدی معنا که ابتدا روش نمونه گیری
.خوشه ای و سپس طبقه ای نسبی استفاده شده است
یافته های پژوهش نشان میدهد که بی عوامل
سازمانی عوامل مالی عوامل فردی و عوامل اجتماعی
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مقدمه
یکی از سازمانهای پُراهمیت از لحاظ گستردگی نوع کارکردها و تأثیرگذاری آموزش و پرورش اسات
کاه پاژوهش در آن ضروری است .پژوهش در ای زمیناه دارای پیچیادگیهایی خاص خود بوده و دقت
زیادی را میطلبد .خصوصا بهدلیلِ پیچیدهبودن مسائل مربوط باهاندیشه انسان اهمیت آن دو چندان میگردد.
اگر نظام آموزش و پرورش جدی گرفته شود پژوهش خود به خود در جامعه راه پیدا خواهدکرد و میتواند
پشتوانه تصمیم گیریها بشود (صدیق میراعظمی  1386ص  .)47جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش بسیار
فراتر از حضور صرف در تصمیمگیریهای کالن اجرایی و اداری است .پژوهش در پیوند عمیق با آموزش و
پرورش است و نمیتوان تنها برای آن حضوری موردی در نظر داشت .پژوهش به عنوان مهمتری روش
آموزش در عرصه تدریس برای پویایی و تعمیق فرایند یادگیری حضور برجسته دارد (ساکی  1391ص
 .)120در یک تعریف کلی میتوان گفت که پژوهش فرایند کسب و تحلیل دادهها و اطالعات به منظور حل
مسائل و مشکالتی است که در یک حوزه یا سازمان با آن روبهرو هستیم (کوه  1مانیون و موریسون
 2007ص .)18
بیان مسئله
از مهمتری عناصری که در بط ِ آموزش و پرورش یک جامعه قرار دارد معلم میباشد .از ایا رو به
منظور ارتقاای کیفیاتِ تعلایم و تربیات و اثربخاشی آموزشی بایستی مهاارتهاا و توانمنادیهاای الزم در
معلمان تقویت شوند .الزمهی ای امر مجهزکردن معلمان به بینش علمی و انجام پژوهش است؛ تا از ای
رهگاذر به تولید اندیاشههای جدید اهتماام ورزیاده و از ایا اندیاشههای تولید شده در راستای بهبود وضع
کالسِ درس و مدرسه اساتفادهی الزم را به عمل آورند .آموزش و پرورش پژوهش ویژهی خود را می طلبد
که محور اساسایِ اهداف آن بایاد تغییار و تحاول در کالسِ درس و جریان یاددهی -یادگیری باشد
(قاسمی پویا  1382ص .)11
در پیشینهی مباحث مربوط بهتعلیم و تربیت بهنقش و جایگاه معلم توجه ویژهای شده است .تقریبا
تمام محققان به مؤثر بودن ای عنصر در آموزش و پرورش اتفا نظر دارند ( کرمی و همکاران  1393ص
)35؛ بهگونهای که باید از نقش معلم بهعنوان ظریفتری و در عی حال بهعنوان مهمتری ِ وظایف در تعلیم و
تربیت نام برد .بههمی دلیل معلمی که در بط ِ مسائل کالس قرار دارد بیش از هرکسدیگری صالحیت و
شایستگی شناسایی مسائل و تجزیه و تحلیل ارزشیابی و ارائه راهحلهای الزم برای بهبود شرایط یاددهی و
یادگیری را دارد (چایچی و دیگران  1385ص  .)109معلمان بهعنوان کارگزاران اصلی نظام آموزشی با
پژوهش ارتباط نزدیکی دارند .بخش عمدهای از ترکیب حرفهی معلمی را فعالیتهای علمی -پژوهشی و
فکورانهی معلم تشکیلمیدهد (ساکی  1391ص.)120
آموزش و اشاعه روشهای تحقیق در میان معلمان از جمله فرصتهایی است که به توسعه فرهنگِ
پژوهش در سطح مدارس و در میان معلمان منجر خواهد شد (ساکی  1385ص  .)91یکی از شروط الزم
برای تحقق اهداف نظام آموزشی و پژوهشی دخالت دادن معلمان در شناخت مشکالت فرایند یاددهی-
یادگیری است .ای ضرورت و نیاز در صورتی واقعیت مییابد که آنان در بررسی و شناخت مشکالت و نیز
1 Cohen, Manion, Morrison,
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ارائه طریق برای حل آن مشکالت فعال شوند و در جهت رفع موانع موجود به طور آگاهانه قدم بردارند.
رویکرد نو آورانه معلمِ پژوهنده دربردارنده ای پیام است و از عموم معلمان میخواهد که با تکالیف و
مسئولیتهای خود برخورد پژوهشگرانه داشته باشند (سالتسکی و کریستی  2005 1ص .)5
تعامل بی آموزش و پژوهش به دالیلی توجه پژوهشگران و سیاستگذاران را بهویژه در دهههای اخیر
به خود جلب کرده است .در عی حال ای تعامل و ارتباط که پیوند بی آموزش و پژوهش نامیده میشود؛ به
درستی درک نشده ویا بر اساس شواهد غیر متق یا متضاد هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی استوار
شده است (قورچیان و دیگران  1393ص  .)712الزم بهذکر است که یکی از ای حوزهها در آموزش و
پرورش حوزهی آموزش و یادگیری است .هر ساله پژوهشهای فراوانی درباره مسائل تربیتی و آموزشی در
کشور به انجام میرسد که هر کدام بهنوعی درصدد حل و رفع مشکالت و مسائل آموزشی هستند .اما نکته-
ای که باید بدان توجه داشت ای است که در آسیبشناسی پایاننامهها و مقاالت مربوط به حوزهی آموزش
ای قضیه مشخص میشود که اکثر ای پژوهشها فارغ از دغدغهها و مسائلی هستند که معلمان عمالً تجربه
میکنند (محمدی  1392ص  .)103بسیاری از متخصصان و صاحبنظران حوزهی پژوهش و آموزش بر ای -
باورند که تحقیقات مربوط بهمسائل آموزشی باید بهعنوان بخشی از فعالیت معلمان در مدارس در نظر گرفته
شود .نه ای که فرآیند مذکور به افرادی سپرده شود که خارج از نظام آموزشی هستند و ارتباط ملموس و
تنگاتنگی با آن مسائل ندارند (هیمرسلی 2006 2ص  . )437برای برنامه ریزی در بهسازی فرایند یاددهی-
یادگیری پژوهش بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند .گرچه پژوهشگران دانشگاهی و سنتی در
زمینهها و موقعیتهای متعدد دست آوردهایی را داشتهاند؛ اما بهدالیل گوناگون نتوانستهاند بهگونهای اثر
بخش مسایل مبتالبه معلمان و مدیران و دیگر دست اندرکاران کالس درس و مدرسه را پاسخگو باشند (حق
پرست التی  1393ص  .)204شواهد حاکی از آن است که معلمان چندان عالقهای به انجام پژوهش ندارند
و ترجیح میدهند که تنها وظایف آموزشی خود را به انجام برسانند برای مثال حقپرست التی( )1393در
تحقیق خود نشان داد که نقش معلم در تحقیقات آموزشی خیلی کمرنگ است و تنها مصرف کننده نتایج و
یافتههای تحقیقاتی پژوهشگران و متخصصان ناآشنا با اوضاع واقعی کالس درس است .در ای تحقیقات در
بسیاری از مواقع عدم همخوانی میان نظریه و عمل مشکل ساز میشود .علت ای امر آن است که بسیاری از
تحقیقات با نیازهای واقعی معلمان و دیگر دست اندکاران آموزش ارتباطی ندارد و پژوهشگران نیز واقعیت
تدریس را نمی شناسند (همان ص  .)203به ای ترتیب برای پویایی هرچه بیشتر آموزش و پرورش پژوهش
باید درسطوح و ابعاد مختلف آن ایجاد شود .آموزش و پرورشِ پژوهش محور آموزش و پرورشی فکورانه است
که میداند کجا میرود ؛ چرا میرود و چگونه باید برود .درآموزش و پرورشِ پژوهش محور همه سطوح شغلی
از فواید پژوهش بهره میبرند و زمینه الزم برای شکل دهی به آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان
یادگیرنده با تکیه بر پژوهش حاصل می شود (ساکی  1391ص  .)123لذا برای دوبارهنگری در برنامههای
آموزشی و درسی پویایی روشهای تدریس معلمان و تقویت پایههای اندیشه و تفکر در معلمان توسعه انواع
فرصتهای یادگیری دانش آموزان و فعال نمودن آنها حل بسیاری از مسایل کالسی در ابعاد و ویژگیهای
روانشناختی و جامعهشناختی دانشآموزان برنامههای درسی و محتوای کتب آموزشی مدیریت و ادارهی
1 Slatsky & Christens
2 Hamersley
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کالسها نحوی برقراری تعامل در کالس بی معلم و شاگرد استفاده از رسانهها کاهش انواع مشکالت
آموزشی و پرورشی معلمان در مدارس مشکالت اخالقی و رفتاری دانش آموزان دانش افزایی معلمان و
فراهم نمودن شرایط الزم برای افزایش بهرهوری آنان از تجارب غنی و علمی توسعه فرهنگِ معلمِ پژوهنده
در سراسر کشور الزم است .لذا برای رفع ای کاستیها و بهمنظور بهسازی فرایند یاددهی-یادگیری برخی از
اندیشهگران رویکرد معلمِ پژوهنده یا روش پژوهش در عمل را پیشنهاد کردهاند ( قاسمی پویا  1382ص 26
) .با وجود مزایای مهمی که برای پژوهش در میان معلمان وجود دارد بهطور کلی در سطح جهانی عواملی
شناسایی شده اند که سبب به وجود آمدن موانعی در راستای تحقق ای فرایند مهم در آموزش و پرورش
شدهاند که از جمله می توان به مواردی از ای قبیل اشاره کرد:
شلوغی کالس ها و باال بودن تراکم آنها عدم احساس تعهد نسبت به حرفهی معلمی عدم وجود
منابع و امکانات و عدم آگاهی معلمان پیرامون طرح معلمِ پژوهنده (مک نیف و وایتهد2009 1؛ کمیس و
بیل .)1998 2بدیهی است که اگر فرایند انجام پژوهش در میان معلمان با گرمی و استقبال همراه باشد
مزایای زیر را به بار میآورد:
مشارکت معلم در پژوهش باعث ایجاد اعتماد به نفس شده و در او انگیزه درونی پژوهش را به وجود
می آورد.
با درگیرشدن معلم در پژوهش مسئلهی جدایی میان نظریه و عمل از میان میرود.
نتایج حاصل از پژوهش معلمان در کالس درس کامالً کاربردی خواهند شد.
در فرآیند پژوهش معلم هر جا تشخیص داد تغییرهای الزم را اعمال میکند.
سطح دانش معلم ضم پژوهش ارتقا یافته و رشد میکند بالفعل میشود و چارهیابی نوآوری و
نوجویی اشاعه مییابد(متی  1382ص )48و در آخر نیز باید اضافه شود که با توجه بهانتظارات گستردهای
که امروزه از معلمان برای پاسخگویی بهنیازهای متنوع و در حال تغییر دانشآموزان وجود دارد (وان اینگ و
آریس 2015 3ص  )182پژوهش میتواند در ای زمینه نیز معلمان را یاری دهد.
از جمله شرایط الزم برای بهبود عملکرد نظام آموزشی کشور و ارتقاء کیفیت آن میتوان از تقویت
تواناییهای برنامهریزی مدیریت و انجام پژوهشهای آموزشی نام برد (سلیمانی و دیگران  1393ص .)98
از آن جایی که پژوهش به معلمان کمک می کند تا آنان از طریق بهرهگیری از شیوههای پژوهشی نسبت به-
شناخت مسائل و ابداع روشهای نوی و مؤثر در جهت آموزش و یادگیری در کالسِ درس دقت و حساسیت
بیشتری را از خود نشان دهند شرایط موجود را بهتر تحلیل کنند و در عرصههای گوناگون و مرتبط با آموزش
و پرورش با پشتوانه علمی اظهار نظر و اقدام نمایند (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  1391ص  .)2لذا
ضرورت دارد به بررسی عواملی که مرتبط با عدم گرایش معلمان بهپژوهش میباشد پرداخته شود؛ تا معلمان
با استقبال از طرحهایی مانند طرح معلمِ پژوهنده و گرایش به پژوهش بتوانند به مزایای گفته شده دست پیدا
کنند و در جهت ارتقای هرچه بیشتر کیفیت اهداف نظام آموزشی گامهای مؤثر بردارند.

1 Mcniff & whitehead
2 Kemmiss & bill
3 Van Ingen & Aries
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با توجه به عوامل گفته شده انجام ای پژوهش از جهاتی چندی میتواند ضروری باشد :میتواند به
توسعه دانش نظری درباره ای موضوع بپردازد که پیشتر بهعنوان یک خالء معرفی شدند .عالوه بر ای
مایتواند به سیاست گاذاران آموزشی کمککاند تا با شناخت عاوامل مؤثر برنامهریزیهای مناسبی انجام
داده و گره از مشکالت بگشایند .همچنی میتواند بهخود معلمان نیز کمک کند تا شناخت بهتری از عوامل
مؤثر بر تحقیق در کالس درس به دست آورند.
الزم به ذکر است که آنچه ای تحقیق را از سایر تحقیقات متمایز میکند ای است که اکثر تحقیقات
قبلی بیشتر بر رویِ موانع انجامِ تحقیق در میان معلمان و یا دانشجویان تاکید کردهاند ولی ای تحقیق در نظر
دارد به شناسایی عوامل مرتبط با گرایش معلمان بهتحقیق و پژوهش بپردازد .عالوه بر ای در ای تحقیق
سعی شده به ابعاد جامعتری نسبت تحقیقات قبلی پرداختهشود.
بررسی مبانی و رویکردهای فلسفیِ حاکم بر پژوهش
بدیهی است که روشنگری در خصوص مبانیِ فلسفی حاکم بر پارادایمهای پژوهش یا به بیان دیگر
روشنگری نوع نگرش هر یک از پارادایمها درباره هستی شناخت و چه بسا ارزشها امکان مقایسهیِ
محدودیتها و کاستیهای هر یک از آنها را فراهممیکند .آگاهیدرباره محدودیتها و کاستیهای روش-
هایپژوهش بهنوبه خود گامی بهسوی باز اندیشی درباره روایی و حقیقت دانش حاصل از بکارگیری آنها
است .بهطور واضح میتوان از سه منظر بهارتباط میان مبانی فلسفی با رویکردهای پژوهش پرداخت:
الف .رابطه تعیّ  :دیدگاه نخست به رابطه تعیّ باور دارد .یعنی مبانی فلسفی بهطور قطع نوع روشها
را معی میکنند .ازآنجا که فلسفههای مختلف رقیب هم محسوب می شوند یکی از نتایج ای دیدگاه آن
است که رابطه بی روش های پژوهش را به تبع رقابت فلسفههای بنیادی آنها رابطهای تباینی همچون
دایرههای مجزا از هم میبیند .ای شبیه رویکرد پارادایمی خواهد بود که بگوییم هر دیدگاه فلسفی متمایز از
دیگر دیدگاهها برای خود پارادایم خاصی است و در دامنه خود نسبت به روشهایی که داخل آن قرار می-
گیرند تعیّ بخش است و درعی حال نسبت قیاس ناپذیری بی پارادایمها وجود دارد.
ب .رابطه عدم تعیّ  :دیدگاه دوم رابطه میان مبانی فلسفی و روشهای پژوهش را بهصورت عدم
تعیّ در نظر می گیرد به ای معنا که مبانی فلسفی و معرفت شناختی درصورتی که وجود داشته باشند و
کسانی به آن ها باور داشته باشند تعیی کننده روش پژوهش نیستند.
ج .رابطه تعّی ناقص :نظر سوم حاکی از تعیّ ناقص روشهای پژوهش توسط مبانی فلسفی است .به-
عبارت دیگر بر ای اساس میان مبانی فلسفی با روشها نوعی رابطه تعیّ مالیم وجود دارد .برای ای مدعا
دو دلیل وجود دارد:
اول ای که روشهای پژوهش تنها وامدار و وابسته به مبانی فلسفی پژوهشگر نیستند؛ بلکه از سوی
دیگر باید با جهان و چیزها مرتبط باشند .ای اقتضای تجربی بهمعنای عام کلمه منبع تأثیری بر روشهای
پژوهش است .ای روشها همچون پلی میان مبانی فلسفی و واقعیتهای جهان موجود هستند.
دوم ای که همی سویّهی واقعیتهای جهان و مواجهه با آ نها فراهم آورندهیِ الیه زیری مشترکی
و بسا نامحسوسی میان دیدگاههای فلسفی مختلف است .هرچند ای دیدگاهها در برابر هم صف میکشند .اما
ای صف کشیها همهیِ داستان نیست و ای صفکشیها همه چیز را تعیی نمیکند؛ بلکه تا حدی تعیی
کننده است .بخشی از تأثیر نیز از ناحیهیِ واقعیت و الیه زیری مشترک دیدگاه هاست (باقری  1393ص.)10-11
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تفاوت دو پارادایم حاکم بر پژوهش از منظری فلسفی
به رغم طرح بسیاری از تفاوتها میان پژوهشهای کمی و کیفی قلب مناقشه میان ای دو مناقشات
فلسفی است .مفروضه های فلسفی یا پارادایم نظری پژوهشگر در مورد ماهیت واقعیت در درک چشم انداز
کلی طرح مورد مطالعه و روش اجرای آن بسیار تعیی کننده است (کراس  2005 1ص . )759فهم تفاوتهای
معرفتشناسی بی پارادایمها اساساً یک کار فلسفی می باشد .مفروضات هستی شناختی زیربنای مفروضات
معرفت شناختی اند و مفروضات معرفت شناختی زمینهای برای ظهور مالحظات روش شناختی میباشند ای
مالحظات نیز بهنوبهی خود ترسیم گر قواعدی هستند که به تکنیکهای عملی پژوهش مربوط میشوند ( به
نقل از شعبانی ورکی و کاظمی  1388ص  .) 35با نظر به ای مواضع نظری می توان تحقیقات را به دو نوع
کمی و کیفی تقسیم کرد:
پژوهش کمّی که به آن پژوهش اثباتگر نیز گفته میشود .پژوهشگر اثباتگرا دانش را از طریق
گردآوری دادههای عددی و مشاهدهی نمونهها و سپس عرضهی ای دادهها به تحلیل عددی بررسی می
کنند.
در مقابل ای رویکرد(پژوهش اثباتگر) پژوهش مابعد اثباتگرا ریشه در ای فرض دارد که جلوه-
های محیط اجتماعی بهعنوان تفسیرهایی به وسیلهی افراد ساخته می شود .ای تفسیرها شکل گذرا و وابسته
به موقعیت دارند .پژوهشگران مابعد اثبات گرا دانش را از درجهی اول از طریق گردآوری دادههای کالمی با
مطالعهی جدّی و عمقی موارد و عرضهی ای داده ها به استقراء تحلیلی مورد بررسی قرار میدهند (گال و
همکاران . )2014 2به عبارت دیگر میتوان گفت که بهطور مشخص از نظر معرفت شناسی ریشه ای
رویداد (منظور نقد دیدگاههای کمینگر پژوهشی) به نقد جایگاه ذه انسان در ایجاد شناخت برمیگردد؛ بدی
معنی که گفته شده اساساً ذهنیت فکر و اندیشهیِ انسان یک آینه نیست که آنچه در بیرون است عیناً در
ذه منعکس شود .ذه انسان جایگاهی دارد که وقتی داده را از بیرون دریافت میکند شروع به دستکاری
اصالح و آرایش آن می نماید .ای ورود به ذه یا تعامل ذه با آنچه که از بیرون دریافت می کند اساسِ
بحثی است که اساساً مسائل تاریخی فرهنگی و اجتماعی همه و همه در فکر و ذه انسان تأثیرگذار می
باشند و معموالً به محض ای که ذه واقعیتهایی را دریافت می کند شروع به فعل و انفعاالت نسبت به آن
واقعیتها می نماید .بههمی دلیل است که دو نفر یک واقعیت بیرونی را به دو گونه می بینند و تفسیر می-
کنند و حتی گاهی به دو گونه نتیجه گیری نیز میرسند .ای مبنای همان دخالت هایی است که ذه و مغز
در واقعیت های خارجی انجام می دهند ( روحانی  1388صفحات .) 10- 9
روش تحقیق
در ای تحقیق روش مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی
می باشد.
سؤاالت تحقیق
 -کدام عواملِ فردی مالی سازمانی اجتماعی با گرایش معلمان به پژوهش مرتبط می باشند؟

1 Krauss
2 Gaul, et al
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 پیش بینی گرایش معلمان به پژوهش بر اساس هر کدام از عوامل مالی فردی اجتماعی و سازمانیچگونه است؟
آیا بی میزان گرایش به پژوهش معلمان با س سطوح تحصیالت و سابقه خدمت آنان تفاوت وجوددارد؟
 چه راهکارهایی برای ارتقاء گرایش معلمان به پژوهش پیشنهاد می شود؟برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده است:
(الف) .پرسشنامه عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش :پرسشنامه محقق ساخته
معلمان که دارای چهار خرده مقیاس تحت عناوی عوامل سازمانی عوامل مالی عوامل فردی و عوامل
اجتماعی می باشد .ای پرسشنامه با  44گویه در طیف  5گزینهای لیکرت تدوی شده است.
1
(ب) .پرسشنامه گرایش معلمان بهپژوهش :از پرسشنامه گرایش بهتحقیق که توسط پاپاناستاسیو
که دارای پنج خرده مقیاس تحت عناوی سودمندی تحقیق در شغل اضطراب تحقیق نگرش مثبت به
تحقیق تناسب با زندگی روزمره و دشواری انجام تحقیق است؛ استفادهشده است که سئواالت  1تا 32
پرسشنامهرا بهخود اختصاصدادهاند .ای پرسشنامه با  32گویه در طیف  5گزینهای لیکرت تدوی شده است.
برای بررسی روایی پرسشنامه اول با بهره گیری از روایی صوری و محتوایی و از دیدگاه صاحبنظران و
کارشناسان ای حوزه استفاده شده است .روایی پرسشنامه دوم نیز در تحقیق والکر بهشیوه تحلیل عاملی
مورد تائید قرار گرفته است .پایایی پرسشنامه اول با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در
سطح مناسب یعنی ./86و پایایی پرسشنامه دوم  0/91برآورد گردید.
جامعهی پژوهش حاضر عبارت است از کلیه معلمان متوسطهی دورهی دومِ شهرتهران میباشد که
بهدلیل گستردگی جامعهی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی بهکلیه افراد جامعه ابتدا با استفاده از روشِ
نمونهگیری خوشهای (یعنی منطقه 3در شمال منطقه  19در جنوب منطقه 7در مرکز منطقه 2در غرب و
منطقه  8در شر ) تعداد  923نفر در مناطق مذکور و سپس با استفاده از نمونهگیری طبقهای نسبی و فرمول
کوکران تعداد  271نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت  250پرسشنامه جمع آوری شد.
)
)

(
(

)

(

)

)
(

(
)

(

یافتههای تحقیق
سطح تحصیالت 156 :نفر از پاسخگویان( 62/4درصد) سطح تحصیالت آنها کارشناسی  86نفر
( 34/4درصد) سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و  8نفر از افراد مورد مطالعه یعنی  3/2درصد تحصیالت
دکتری داشتند.
رشته تحصیلی 131 :نفر از پاسخگویان ( 52/4درصد) رشته تحصیلی آنها علوم انسانی  63نفر
( 25/2درصد) علوم پایه و  56نفر از پاسخگویان یعنی  22/4درصد رشته تحصیلی آن ها فنی مهندسی است.

1 Papanastasuiou
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س  :براساس اطالعات پاسخگویان  22نفر از افراد( 8/8درصد) س آنها بی  20تا  30سال 93
نفر( 37/2درصد) س آنها بی  40-31سال  90نفر ( 36درصد) س آنها بی 41تا  50سال و  45نفر یعنی
 18درصد س آنها باالی  51سال میباشد.
سابقه خدمت :براساس نظر پاسخگویان  12نفر از آنها ( 4/8درصد) بی  1تا 5سال  16نفر(6/4
درصد) بی  6تا  10سال  125نفر( 50درصد) بی 11تا 15سال و  97نفر یعنی  38/8درصد باالی  15سال
سابقه داشتند.
تحلیلهای مربوط به سؤال اوّل پژوهش:
کدام عواملِ فردی ،مالی ،سازمانی ،اجتماعی با گرایش معلمان به پژوهش مرتبط می باشند؟

جهت بررسی رابطه بی عوامل موثر بر گرایش معلمان به پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شد .نتایج در جدول شماره ( )1گزارش شده است.
عوامل
سازمانی
مالی
فردی
اجتماعی

جدول -1بررسی رابطه بین عوامل سازمانی ،مالی ،فردی و اجتماعی
سطح معناداری
گرایش معلمان به پژوهش
0/03
0/30
0/001
0/73
0/011
0/52
0/67

0/007

یافتهها نشان می دهد بی عوامل سازمانی عوامل مالی عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر بر
گرایش معلمان به پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .)P > 0/05( .همان طور که در جدول ذیل مشاهده می
شود میزان همبستگی عوامل سازمانی با گرایش معلمان با پژوهش  0/30میزان همبستگی عوامل سازمانی
با گرایش معلمان به پژوهش  0/73میزان همبستگی عوامل فردی با گرایش معلمان به پژوهش  0/52و
میزان همبستگی عوامل اجتماعی با گرایش معلمان به پژوهش  0/67است .در نتیجه فرض پژوهش ما مبنی
بر وجود رابطه بی عوامل سازمانی عوامل مالی عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر بر گرایش معلمان به
پژوهش تایید می شود .همان طور که در جدول مربوطه ارائه شده است سطح معناداری بدست آمده برای
رابطه بی تمام عوامل با گرایش معلمان به پژوهش به ترتیب  0/011 0/00 0/03و  0/007می باشد که
کمتر از مقدار مفروض  0/05هستند و نشان می دهد که از جنبه آماری بی عوامل سازمانی عوامل مالی
عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر بر گرایش معلمان به پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .در نتیجه فرض
صفر (مبنی بر عدم وجود رابطه بی متغیرها) رد می شود.
تحلیلهای مربوط به سؤال دوم پژوهش
پیش بینی گرایش معلمان به پژوهش بر اساس هر کدام از عوامل مالی ،فردی ،اجتماعی و سازمانی
چگونه است؟

یکی از یافته های بدست آمده در ای پژوهش پیش بینی کردن گرایش معلمان به پژوهش بر اساس
هر کدام از عوامل مالی فردی اجتماعی و سازمانی بود .برای ای کار از رگرسیون گام به گام استفاده شد که
نتایج آن در زیر آورده شده است.
گام اول :میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش با استفاده از متغیر عوامل سازمانی
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در اولی گام متغیر اول یعنی عوامل سازمانی را وارد معادله کردیم .به نوعی در صدد آن هستیم که
میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش را با استفاده از ای متغیر و بدون در نظر گرفت متغیرهای
دیگر بسنجیم .به عبارتی می خواهیم بدانیم که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیی
و پیش بینی می شود .میزان همبستگی ای متغیر  /305است مقدار ضریب تعیی  0/093و ضریب تعیی
تعدیل شده برابر است با  . 0/090همچنی مقدار  Fحاصل از تحلیل واریانس برابر با  F= 36/72سطح
معناداری کمتر از  )0/001( /05است .ضریب تعیی نشان می دهد که  9درصد از تغییرات گرایش معلمان به
پژوهش توسط متغیر عوامل سازمانی تببی می شود.
همچنی سطح معناداری متغیر ویژگی های مالی برابر با  0/001است که کمتر از  /05است .به
عبارتی می توان گفت که می توان با استفاده از عوامل سازمانی گرایش معلمان به پژوهش را بدون در نظر
گرفت متغیرهای دیگر پیش بینی کرد.

مدل
عدد ثابت
عوامل سازمانی

جدول  -2ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
سطح معناداری
بتا
خطای استاندارد
t
B
0/001
28/026
0/211
5/915
0/265

0/044

0/305

6/060

0/001

گام دوم :میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش با استفاده از دو متغیر عوامل سازمانی و مالی
در گام دوم متغیر دیگری عالوه بر متغیر عوامل سازمانی به معادله اضافه می شود تا میزان تاثیر
عوامل سازمانی و مالی در پیش بینی سازه گرایش معلمان به پژوهش را بسنجیم .میزان همبستگی ای
متغیرها  /818است .ای نشان می دهد که متغیرها همبستگی خیلی خوبی دارند .مقدار ضریب تعیی /669
0و ضریب تعیی تعدیل شده برابر است با  ./666همچنی مقدار  Fحاصل از تحلیل واریانس برابر با
 F=240/487سطح معناداری کمتر از  )/001( /05است .ضریب تعیی نشان می دهد که  66درصد از
تغییرات گرایش معلمان به پژوهش توسط متغیر عوامل سازمانی و مالی تببی می شود.
همچنی سطح معناداری متغیر عوامل سازمانی و مالی در کل برابر با  0/005است که کمتر از 0/05
است .به عبارتی میتوان گفت که میتوان با استفاده از عوامل سازمانی و مالی گرایش معلمان به پژوهش را
بدون در نظر گرفت متغیرهای دیگر پیش بینی کرد.

مدل
عدد ثابت
عوامل سازمانی
عوامل مالی

جدول  - 9ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
سطح معناداری
t
بتا
خطای استاندارد
B
0/005
2/815
0/246
0/692
0/001
8/690
0/329
0/036
0/311
0/001
14/197
0/576
0/039
0/553

گام سوم :میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش با استفاده سه متغیر عوامل سازمانی مالی و فردی
در گام سوم متغیر دیگری نیز به معادله اضافه می شود .در صدد آن هستیم که میزان تغییرات گرایش
معلمان به پژوهش را با استفاده از متغیرهای عوامل سازمانی مالی و فردی بسنجیم .میزان همبستگی ای

9

بررسی مبانی و رویکردهای فلسفی حاکم بر پژوهش و نقش عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش

متغیرها  0/822است .ای نشان می دهد که متغیرها رابطه معناداری وجود دارد .مقدار ضریب تعیی  0/676و
ضریب تعیی تعدیل شده برابر است با  0/673همچنی مقدار  Fحاصل از تحلیل واریانس برابر با
F =186/025سطح معناداری کمتر از  )/001( 0/05است .ضریب تعیی نشان می دهد که  67درصد از
تغییرات گرایش معلمان به پژوهش توسط متغیر عوامل سازمانی مالی و فردی تببی می شود.
همچنی سطح معناداری سه متغیر عوامل سازمانی مالی و فردی در کل کمتر از  0/05است .به
عبارتی می توان گفت که می توان با استفاده از سه متغیر عوامل سازمانی مالی و فردی گرایش معلمان به
پژوهش را بدون در نظر گرفت متغیر دیگر پیش بینی کرد.
جدول - 4ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم
ضرایب غیر استاندارد
مدل

B

عدد ثابت
عوامل سازمانی
عوامل مالی
عوامل فردی

0/381
0/302
0/545
0/092

ضرایب استاندارد

اشتباه استاندارد
0/267
0/036
0/039
0/032

بتا

T

1/428
8/474
14/094
2/857

0/319
0/568
0/088

سطح معناداری

0/043
0/001
0/001
0/005

گام چهارم :میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش با استفاده همه متغیرهای مورد استفاده در ای
پژوهش
در گام چهارم همه متغیرها به معادله رگرسیون چند متغیره اضافه می شوند .میزان همبستگی ای
متغیرها  0/827است .ای نشان می دهد که متغیرها همبستگی خیلی خوبی دارند .مقدار ضریب تعیی 0/684
و ضریب تعیی تعدیل شده برابر است با  0/679همچنی مقدار  Fحاصل از تحلیل واریانس برابر با
 F= 153/564سطح معناداری کمتر از  )0/001( 0/05است .ضریب تعیی نشان می دهد که  68درصد از
تغییرات گرایش معلمان به پژوهش توسط عوامل سازمانی مالی فردی و اجتماعی تببی می شود.
همچنی سطح معناداری متغیر عوامل سازمانی مالی فردی و اجتماعی در کل  0/014و کمتر از
 0/05است .به عبارتی می توان گفت که می توان با استفاده از متغیرهای عوامل سازمانی مالی فردی و
اجتماعی گرایش معلمان به پژوهش را پیش بینی کرد.
مدل
1

R

0/827

جدول  - 5ضرایب همبستگی و ضریب تعیین گام چهارم
استاندارد خطای برآورد شده
ضریب تعیی تعدیل شده
ضریب تعیی
0/364/4
0/679
0/684
جدول  - 1آزمون  fدر معادله رگرسیون در گام چهارم

مدل
مدل رگرسیون
باقی مانده
کل
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مجموع مربعات
179/601
83/038
262/640

میانگی مربعات
35/920
0/234

F

153/564

سطح معناداری
0/001

مرادی و همکاران
جدول  -7ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم
مدل

عدد ثابت
عوامل
فردی
عوامل
اجتماعی
عوامل
سازمانی
عوامل مالی

اسم متغیر

ضریبهای غیر استاندارد
B

انحراف
استاندارد

0/706

0/287

ضریبهای
استاندارد
بتا

T

سطح
معناداری

2/459

0/014

همبستگی
کامل

نیمه
جزئی

جزئی

0/112

0/032

0/107

3/435

0/001

0/219

0/179

0/103

0/095

0/033

0/090

2/890

0/004

0/082

0/152

0/086

0/314

0/036

0/333

8/856

0/001

0/672

0/425

0/264

0/546

0/038

0/569

14/262

0/001

0/774

0/604

0/426

جدول  -8خالصه مراحل مختلف متغیرهای مستقل بر گرایش معلمان به پژوهش
ضریب تعیی تعدیل
ضریب تعیی
Sig
F
R
شده

گام اول

0/305

0/093

0/090

36/726

0/001

گام دوم

0/818

0/669

0/666

240/487

0/001

گام سوم

0/822

0/676

0/673

186/025

0/001

گام چهارم

0/827

0/684

0/679

153/564

0/001

تحلیلهای مربوط به سؤال سوم پژوهش:
آیا بین میزان گرایش به پژوهش معلمان با سن ،سطوح تحصیالت و سابقه خدمت آنان تفاوت
وجود دارد؟

برای بررسی تفاوت میانگی های میزان گرایش به پژوهش معلمان برحسب سطوح تحصیالت از آزمون
تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج آن در جداول زیر آمده است.
جدول  -3شاخصهای توصیفی میزان گرایش به پژوهش معلمان برحسب سطوح تحصیالت
خطای استاندارد
انحراف استاندارد
میانگی
تعداد
سطوح تحصیالت
0/16
0/33
4/34
156
کارشناسی
0/07
0/41
4/35
86
کارشناسی ارشد
0/04
0/47
4/37
8
دکتری
0/05
0/40
4/35
250
مجموع
جدول  -11تحلیل واریانس یکراهه گرایش به پژوهش معلمان برحسب سطوح تحصیالت
سطح معناداری
مربع میانگی
درجه آزادی
مجموع مربعات
F
0/58
0/64
0/125
3
0/37
بی گروهی
0/194
247
35/58
درونگروهی
249
35/96
مجموع
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نتایج جدول  -10نشان میدهند تفاوت معناداری میان گرایش به پژوهش معلمان برحسب سطوح
تحصیالت آنان در مقاطع مختلف وجود ندارد (سطح معناداری .)0/58
آیا بین گرایش به پژوهش معلمان با توجه به میزان سابقه خدمت آنان تفاوت وجود دارد؟

برای بررسی تفاوت میانگی های میزان گرایش به پژوهش معلمان برحسب میزان سنوات خدمت از
آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده که نتایج آن در جدول  11آمده است.
جدول  :11شاخصهای توصیفی میزان گرایش به پژوهش معلمان برحسب سنوات خدمت
خطای استاندارد
انحراف استاندارد
میانگی
تعداد
سطوح تحصیالت
0/13
0/33
4/36
12
5-1
0/07
0/41
4/34
16
10-6
0/06
0/47
4/35
125
15-11
0/06
0/40
4/32
97
15به باال
مجموع

250

4/34

0/03

0/43

جدول  :12تحلیل واریانس یکراهه گرایش به پژوهش معلمان برحسب سنوات خدمت
بی گروهی
درونگروهی
مجموع

مجموع مربعات
0/026
35/93
35/96

درجه آزادی
4
246
249

مربع میانگی
0/006
0/197

F

0/032

سطح معناداری
0/99

نتایج جدول  12نشان میدهند تفاوت معناداری میان گرایش معلمان به پژوهش برحسب سنوات
خدمت معلمان وجود ندارد (سطح معناداری.)0/99:
تحلیلهای مربوط به سؤال چهارم پژوهش
چه راه کارهایی برای بهبود گرایش معلمان به پژوهش پیشنهاد می شود؟

برای پاسخ به ای سؤال و ارائه راهکارها برای بهبود گرایش معلمان به پژوهش ابتدا پاسخهایی که
معلمان مدارس به سؤال باز -پاسخ در پرسشنامه داده بوده اند را هر کدام به صورت جداگانه کد گذاری کرده
و سپس برحسب فراوانی راهکارها دسته بندی شدند .به دلیل کثرت جداولی که برای کد گذاری پاسخ ها
وجود داشت فقط جدول پایانی که در آن راهکارها برحسب فراوانی مرتب شدهاند آورده شده است همچنی
راه کارهای ارائه شده را در چهار دسته عوامل مالی اجتماعی فردی و سازمانی برای فهم بهتر خوانندگان
دسته بندی کرده ایم .ضمناً الزم به ذکر است از میان  271نفری که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند تعداد
 135نفر سؤال باز -پاسخ موجود در پرسشنامه را پاسخ دادهاند.
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مرادی و همکاران
جدول  :19راهکارهای ارائه شده از سوی معلمان برای بهبود گرایش معلمان به پژوهش
عوامل

عوامل مالی

راهکارها
دادن گرنت های ویژه به معلمی برای انجام پژوهش.

49

افزایش حقو معلمان تا جایی که نیازهای زندگی آنها برطرف شود.

24

دادن مزایای مالی ویژه به معلمانی که اقدام به انجام پژوهش برای رفع مسائل آموزش و
پرورش می کنند.
تقویت روحیه ی همکاری بی معلمان
عوامل
اجتماعی

عوامل
سازمانی

24
21

ایجاد نگرش مثبت در معلمان پژوهشگر با انجام فعالیت هایی مانند تهیه بروشورها
تبلیغات برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی و ..

15

تقویت روحیه ی همکاری بی مدیران خرد و کالن و معلمان و تسهیل دسترسی به آنها

12

تسهیل همکاری بی پژوهشگران و اساتید خارج از آموزش و پرورش با معلمان

11

برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی به منظور ایجاد مهارت های مورد نیاز پژوهشی
در معلمان و ایجاد نگرش مثبت در آنها.
دقت در انتخاب معلمان در هنگام استخدام آنها؛
ارزشیابی و دادن بازخورد به تک تک معلمان برای مشخص شدن جایگاه هر کدام
عوامل
فردی

فراوانی پاسخ ها

8
8
7

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مختلف برای توضیح دادن در مورد مزایای پژوهش و اهمیت
آن در توسعه ی حرفه ای افراد و آموزش.

7

ایجاد بانک اطالعاتی جامع و کامل در آموزش و پرورش برای دسترسی آسان به منابع
برای معلمان برای ایجاد و تقویت توانایی در آنها.

6

تأمی فضای فیزیکی مناسب آزمایشگاه محیط های تحقیقاتی و نیز مواد مصرفی مورد
نیاز برای اجرای تحقیقات.

4

انتخاب مدیرانی با دیدگاه مثبت نسبت به پژوهش در سطح خرد و کالن.

3

پیاده سازی ساختارهایی منعطف و پذیرای تغییر پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش.

3

به کارگیری قوانی و مقررات بخش نامه ها و آیی نامه هایی که تسهیل گر و حامی
پژوهش و تحقیق برای معلمان باشند.
تحول در سیستم اداری به طوری که فرآیند بررسی و تصویب طرح های پژوهشی تسریع
گردد.
تسهیل ارتباط با سازمان ها و موسسات پژوهشی خارج از آموزش و پرورش برای معلمان
و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز.
تعیی اولویتهای پژوهشی براساس شناخت نیازها موجب استفاده بهینه از امکانات و عدم
اتالف وقت بودجه نیروی انسانی و  ...می شود .لذا برقراری ارتباط و پیوند عمیق و
تنگاتنگ بی آموزش و پرورش صنعت و برنامه ریزان کشور موجب می شود تا از نیازهای
اطالعاتی به نحو مطلوبی آگاهی به دست آید.

3
3
2

2
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بحث و نتیجه گیری
در ای تحقیق بدنبال بررسی رابطه بی عوامل موثر بر گرایش معلمان به پژوهش بوده ایم  .نتایج
بدست آمده از یافته ها نشان می دهد بی عوامل سازمانی عوامل مالی عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر
بر گرایش معلمان به پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .)P > ./05( .همان طور که یافته ها نشان داد میزان
همبستگی عوامل سازمانی با گرایش معلمان با پژوهش  0/30میزان همبستگی عوامل مالی با گرایش
معلمان به پژوهش  0/73میزان همبستگی عوامل فردی با گرایش معلمان به پژوهش  0/52و میزان
همبستگی عوامل اجتماعی با گرایش معلمان به پژوهش  0/67است .در نتیجه یافتهها نشان می دهد که
رابطه مثبت و معناداری بی عوامل سازمانی عوامل مالی عوامل فردی و عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش
معلمان به پژوهش وجود دارد .همانطور که یافته ها نشان می دهد بیشتری ارتباط از بی عوامل موثر در
گرایش معلمان به پژوهش مربوط به عوامل مالی می باشد.
عالوه بر ای بر اساس نتایج به دست آمده از سؤال دوم پژوهش  94پاسخ به عوامل مالی گرایش
نشان داده اند که بیشتری میزان پاسخ گویی در همی مؤلفه مالی می باشد .در پاسخ دادن به عوامل
اجتماعی نیز  59پاسخ به ای عوامل گرایش نشان داده اند .میزان پاسخ گویی و گرایش به عوامل فردی نیز
 33نفر می باشند و در نهایت میزان گرایش به عوامل سازمانی نیز در معلمان به تعداد  16پاسخ می باشند.
بنابرای در تحلیل و نتیجه گیری از ای سؤال می توان گفت که بیشتری عوامل در میزان گرایش معلمان به
پژوهش به ترتیب در عوامل مالی اجتماعی فردی و سازمانی می باشد .لذا برای ایجاد انگیزه و گرایش در
معلمان باید به تقویتِ نقاط ضعفِ ذکر شده از طرف معلمان نسبت به هر کدام از ای عوامل پرداخت .برای
مثال برای تقویت مؤلفه مالی می توان به دادن گرنت های ویژه به معلمی برای انجام پژوهش افزایش
حقو و دستمزد آن ها و ...اشاره کرد.
بر ای اساس پیشنهادات ذیل می شود:
 استفاده از نتایج پژوهش توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان پژوهشی به منظور ایجاد نگرش
مثبت در معلمان نسبت به پژوهش و انجام کارهای تحقیق و توسعه ی حرفه ای آنها.
 توجه به عوامل مادی و اولویت قرار دادن آن به عنوان مهم تری عامل مرتبط با نگرش معلمان
نسبت به پژوهش.
 توجه و تقویت عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش.
 توجه به عوامل فردی مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش.
 توجه به عوامل سازمانی مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش.
منابع و مآخذ
امانی احمدرضا ( .)1390تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی کشاورزی در فعالیت
های علمی -پژوهشی و بررسی موانع موجود ( .مطالعه موردی :دانشکده های کشاورزی و علوم آب دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شوشتر) .مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی سال چهارم شماره دوم .صص
.69-116
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ( .)1390شیوه نامه اجرای پانزدهمی برنامه معلم .دبیرخانه
مرکزی برنامه معلم پژوهنده
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چایچی پریچهر؛ گویا زهرا؛ مرتاضی مهربانی نرگس و ساکی رضا ( .)1386ارزیابی میزان تحقق
اهداف معلم پژوهنده .فصلنامه تعلیم وتربیت سال بیست و دوم شماره  .85صص .107-134
حق پرست التی طیبه ( .)1393تأثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرایند یاددهی-یادگیری
معلمان دوره ابتدایی شهر تهران .فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرودشت سا ل پنجم شماره یک .صص 201-220
ساکی رضا ( .)1391پژوهش معلم محور؛ پارادایمی نو در پژوهشهای آموزشی .فصلنامه راهبردهای
آموزش دوره پنج شماره سه .صص 191-197
ساکی رضا ( .)1385پژوهش های آموزشی و چالش های فراروی آن .فصلنامه تعلیم و تربیت شماره
 .85صص 65-105
سرمد زهره؛ بازرگان عباس؛ حجازی الهه (  .) 1394روش های تحقیق در علوم رفتاری .تهران:
انتشارات آگه
سلجوقی محمد ( .)1390سنجش میزان گرایش به مهاجرت در بی جوانان دو استان سمنان و اردبیل.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
سلیمانی حمید؛ سلیمانی حجت؛ صالح فر داوود ( .)1393تبیی عوامل مؤثر بر عدم تمایل دانشجویان
تحصیالت تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش .پژوهش حسابداری شماره دو .صص 97-116
صدیق میراعظمی سکینه ( .)1386بررسی تاثیر دوره های اقدام پژوهی بر رویکرد معلمان به
پژوهش .مجله رشد معلم شماره دویست و هشت .صص 45-48
فضل الهی قمشه ای سیف اله؛ نوروزی عباس علی؛ ملکی توانا منصوره (  .)1391بررسی عوامل
بازدارنده مؤثر بر پژوهش های فرهنگیان .پژوهش در برنامه ریزی درسی .سال نهم دوره دوم شماره پنج.
صص 108-122
قاسمی پویا اقبال ( .)1382راهنمای معلمان پژوهنده .تهران :نشر اشاره.
قورچیان نادرقلی؛ جعفری پریوش؛ قانعی مصطفی؛ شایان شهرام .)1393( .پیوند بی آموزش و
پژوهش در دانشگاه های برتر جهان :مطالعه مروری با ارائه یک مدل مفهومی .مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی شماره چهاردهم نوبت هشتم .صص .711-728
کاظم پور اسماعیل؛کابینی مقدم سلیمان ( .)1390مقایسه اثربخشی معلمان پژوهنده با با سایر معلمان
در آموزش و پرورش استان گیالن .فصلنامه روانشناسی تربیتی .دانشگاه آزاد اسالمی تنکاب سال دوم شماره
چهارم .صص . 12-25
کرمی مرتضی؛ رجائی ملیحه؛ نامخواه مرضیه ( .)1393بررسی میزان گرایش به به تفکر انتقادی در
در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آن ها .پژوهش در برنامه ریزی درسی .سال یازدهم
دوره دوم شماره سیزده .صص.34-47
متی نعمت اهلل ( )1382ضرورت ها و نیاز های برنامه معلم پژوهنده پژوهش نامه آموزشی شماره
 .13صص .41-54
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 تاملی بر پسرفت:) وضعیت تحقیق در دوره تحصیالت تکمیلی1392( محمدی شیرکوه و همکاران
: همآیش بی المللی توسعه تحصیالت تکمیلی.ها و پیشرفت های آن از دیدگاه اساتید دانشگاه کردستان
. فرصت ها و چالش ها
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