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 با مرتبط عوامل یبررس حاضر پژوهش هدف
 متوسطه یها رستانیدب در پژوهش به معلمان شیگرا
 ارتقاء یبرا ییکارها راه ارائه و تهران شهر دوم دوره
توصیفی همبستگی  ای  تحقیق پژوهش روش. باشد یم
 متوسطه معلمانکلیه  شامل یآمار جامعه. باشد یم

 1394  یلیتحص سال در تهران شهر دوم دوره پسرانه
 به نفر 271 تعداد که( نفر 921)  دنباش یم 1393 -
ی چند رگی نمونه روش. شدند انتخاب نمونه عنوان 

بدی  معنا که ابتدا روش نمونه گیری   مرحله ای بوده
. است استفاده شده ینسب ای طبقهسپس  و یا خوشه

 عوامل  یب کهدهد  یم نشان پژوهش های افتهی
 یاجتماع عوامل و یفرد عوامل  یمال عوامل  یسازمان
 رابطه پژوهش به معلمان شیگرا با پژوهش بر موثر
 مرتبط عوامل  یب از(. P </. 05) دارد وجود یدارامعن
 عواملیِ همبستگ زانیم پژوهش به معلمان شیگرا با
 و 52/0یفرد عوامل  67/0یاجتماع عوامل  73/0یمال

 .ه استبود 30/0یسازمان عوامل
 

 ؛معلمان ؛گرایش به پژوهش :یکلید واژگان

عوامل فردی  عوامل مالی  عوامل اجتماعی  
 شهر تهران. ؛ متوسطه عوامل سازمانی  دوره دوم

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 upper-

secondary boys-school teachers in 1393-1394 (2014-

2015) 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) 
 
 

Keywords: tendency, research, upper-

secondary school teachers. 
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 مقدمه 
 اسات پرورش و آموزش تأثیرگذاری  و کارکردها نوع گستردگی  لحاظ از راهمیتپُ هایسازمان از کیی
 دقت و بوده خود خاص هاییپیچیادگی دارای زمیناه  ای  در پژوهش .است یضرور آن در پاژوهش  کاه

 .گردد یماهمیت آن دو چندان  انسان  اندیشهباه مربوط مسائل بودنپیچیده دلیلِبهخصوصا  .طلبد یم را زیادی

 تواندیم و خواهدکرد دایپ راه جامعه در خود به ودخ پژوهش  شود گرفته یجد پرورش و آموزش نظام اگر
 اریبس پرورش و آموزش در پژوهش گاهیجا(. 47  ص1386 یراعظمیم قیصد) بشود هایریگ میتصم پشتوانه
 و آموزش با قیعم وندیپ در پژوهش. است یادار و ییاجرا کالن یهایریگمیتصم در صرف حضور از فراتر

 روش  یترمهم عنوان به پژوهش. داشت نظر در یمورد یحضور آن یبرا تنها توانینم و است پرورش
 ص  1391  یساک) دارد برجسته حضور ی ریادگی ندیفرا قیتعم و ییایپو یبرا س یتدر عرصه در آموزش
 حل منظور به اطالعات و هاداده لیتحل و کسب ندیفرا پژوهش که گفت توان یم یکل فیتعر کی در(. 120
 موریسون  مانیون و  1)کوه  میهست رو روبه آن با سازمان ای حوزه کی در که است یمشکالت و مسائل
 (.18 ص 2007

 بیان مسئله
 به رو ایا  از. باشدیم معلم دارد  قرار جامعه کی پرورش و آموزش بط ِ در که یعناصر  یترمهم از
 در الزم هاایتوانمنادی و هاامهاارت بایستی آموزشی  اثربخاشی و تربیات و تعلایم کیفیاتِ ارتقاای منظور
 ای  از تا ؛است پژوهش انجام و علمی بینش به معلمان مجهزکردن امر  ای  یالزمه .شوند تقویت معلمان
 وضع بهبود راستای در های تولید شدهاندیاشه ایا  از و ورزیاده اهتماام های جدیداندیاشه تولید به رهگاذر 
 طلبد می را خود یویژه پژوهش پرورش  و آموزش. آورند عمل به را الزم یاساتفاده مدرسه و درس کالسِ
 باشد یادگیری -یاددهی جریان و درس کالسِ در تحاول و تغییار بایاد  آناهداف  اساسایِ محور که 
 (. 11 ص  1382ا یپو یقاسم)

 بایتقر .است شده یاژهیو توجه معلم گاهیجا و نقشبه  تیترب و میتعلبه مربوط مباحث ینهیشیپ در
 ص  1393  همکاران و یکرم)  دارند نظر اتفا  پرورش و آموزش در عنصر  یا مؤثر بودن به محققان تمام
 و میتعل در فیوظا  ِیترمهم عنوانبه حال  یع در و  یترفیظر عنوانبه معلم نقش از دیبا که یاگونهبه ؛(35
 و تیصالح یگریدهرکس از شیب  دارد قرار کالس مسائل بط ِ در که یمعلم  لیدل  یهمبه. برد نام تیترب
 و یاددهی طیشرا بهبود یبرا های الزمحلراه ارائه و یابیارزش ل یتحل و هیتجزو  ئلامس ییشناسا یستگیشا
 با یآموزش نظام یاصل کارگزاران عنوانبه معلمان(. 109 ص  1385 گران ید و یچیچا) دارد را یریادگی

 و یپژوهش -یعلم یهاتیفعال را یمعلم یحرفه بیترک از یاعمده بخش. دارند یکینزد ارتباط پژوهش
 (. 120 ص1391 یساک) دهدیملیتشک معلم یفکورانه

 فرهنگِ توسعه به که است ییهافرصت جمله از معلمان انیم در قیتحق یهاروش اشاعه و آموزش
 الزم شروط از یکی(. 91 ص  1385  یساک) شد خواهد منجر معلمان انیم در و مدارس سطح در پژوهش

-یاددهی ندیفرا مشکالت شناخت در معلمان دادن دخالت  یپژوهش و یآموزش نظام اهداف تحقق یبرا
 نیز و مشکالت شناختبررسی و  در آنان که ابدییم تیواقع یصورت در ازین و ضرورت  یا. است یریادگی

                                                           
1 Cohen, Manion, Morrison,  
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. بردارند قدم آگاهانه طور بهموجود  موانع رفع جهت در و شوند فعال برای حل آن مشکالت  قیطر ارائه
 و فیتکال با که خواهدیم معلمانعموم  از و است امیپ  یا دربردارنده  پژوهنده معلمِ آورانه نو کردیرو

  .(5  ص 2005  1)سالتسکی و کریستی  باشند داشته پژوهشگرانه برخورد خود یهاتیمسئول

 ریاخ یهادهه در ژهیوهب را گذاراناستیس و پژوهشگران توجه یلیدال به  پژوهش و آموزش  یب تعامل
 به ؛شودیم دهینام پژوهش و آموزش  یب وندیپ که ارتباطو  تعامل  یا حال  یع در. است کرده جلب خود به

 استوار یعمل لحاظ به هم و ینظر لحاظ به هم متضاد  ای متق  ریغ شواهد اساس بر ایو نشده درک یدرست
 و آموزش در هاحوزه یا از یکی که است ذکربه الزم(. 712 ص  1393 گران ید و انیقورچ) است شده

 در یآموزش و یتیترب مسائل درباره فراوانی یهاپژوهش ساله هر. است یریادگی و آموزش یحوزه پرورش 
-نکته اما. هستند یآموزش مسائل و مشکالت رفع و حل درصدد ینوعبه کدام هر  که رسدیم انجام به کشور

  آموزش یحوزه به مربوط مقاالت و هانامهانیپا یناسشبیآس در  که است  یا داشت توجه بدان دیبا که یا
 تجربه عمالً معلمان که هستند یمسائل و هادغدغه از فارغ هاپژوهش  یا اکثر که شودیم مشخص هیقض  یا
- یا بر آموزش و پژوهشی حوزه نظرانصاحب و متخصصان از یاریبس(. 103 ص  1392 یمحمد) کنندیم

 گرفته نظر در  مدارس در معلمان تیفعال از یبخش عنوانبه دیبا یآموزش مسائلبه مربوط قاتیتحق  که باورند
 و ملموس ارتباط و هستند یآموزش نظام از خارج که شود سپرده یافراد به مذکور ندیفرآ که یا نه .شود

-یاددهی ندیفرا یسازبه در یزیر برنامه یبرا.  (437 ص 2006  2)هیمرسلی ندارند مسائل آن با یتنگاتنگ
 در یسنت و یدانشگاه پژوهشگران گرچه. کندیم دایپ تیاهم دیگری زمان هر از شیب پژوهش  یریادگی
 اثر یاگونهبه اندنتوانسته گوناگون لیدالبه اما ؛اندداشته را ییآوردها دست  متعدد یهاتیموقع و هانهیزم

 حق) باشند پاسخگو را مدرسه و سدر کالس اندرکاران دست گرید و رانیمد و معلمان مبتالبه لیمسا بخش
 ندارند پژوهش انجام به یاعالقه چندان معلمان که است آن از یحاک شواهد(. 204 ص  1393  یالت پرست

 در( 1393)یالت ستپرحق مثال یبرا برسانند  انجام به را خود یآموزش فیوظا تنها که دهندیم حیترج و
 و جینتا کننده مصرف تنها و است کمرنگ یلیخ یآموزش قاتیتحق در معلم نقش که داد نشان خود قیتحق
 در قاتیتحق  یا در. است درس کالس یواقع اوضاع با ناآشنا متخصصان و پژوهشگران یقاتیتحق یهاافتهی
 از یاریبس که است آن امر  یا علت. شودیم ساز مشکل عمل و هینظر انیم یخوانهم عدم مواقع از یاریبس
 تیواقع زین پژوهشگران و ندارد یارتباط آموزش اندکاران دست گرید و معلمان یواقع یازهاین با قاتیتحق
 پژوهش پرورش  و آموزش بیشتر هرچه پویایی برای ترتیب ای  به(. 203 ص همان ) شناسند ینم را سیتدر
 است فکورانه پرورشی و آموزش محور  پژوهش پرورشِ و آموزش. شود جادیا آن مختلف ابعاد و درسطوح باید
 شغلی سطوح همه محور  پژوهش پرورشِ و درآموزش. برود باید چگونه و رودمی چرا ؛رود می کجا داندمی که
 سازمان یک عنوان به پرورش و آموزش به دهی شکل برای الزم زمینه و برندمی بهره پژوهش فواید از

 یهابرنامه درنگری هدوبار یبرا لذا(. 123 ص  1391  یساک) شود می حاصل پژوهش بر تکیه با یادگیرنده 
 انواع توسعه معلمان  در تفکر و شهیاند یهاهیپا تیتقو و معلمان سیتدر یهاروش ییایپو  یدرس و یآموزش
 یهایژگیو و ابعاد در یکالس لیمسا از یاریبس حل ها آن نمودن فعال و آموزان دانش یریادگی یهافرصت
ی هادارو  تیریمد  یآموزش کتب یمحتوا و یدرس یهابرنامه آموزان دانش یشناختجامعه و یشناختروان

                                                           
1 Slatsky & Christens 
2 Hamersley 
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 مشکالت انواع کاهش ها رسانه از استفاده شاگرد  و معلم  یب کالسدر  تعامل یبرقرار ینحو  هاکالس
 و معلمان ییافزا دانش آموزان  دانش یرفتار و یاخالق مشکالت رس امد در معلمان یپرورش و یآموزش

 پژوهنده معلمِ فرهنگِ توسعه  یعلم و یغن تجاربوری آنان از بهره شیافزافراهم نمودن شرایط الزم برای 
 از یبرخ  یریادگی-یاددهی ندیفرا یبهساز منظوربه و هایکاست  یا رفع یبرا لذا. است الزم کشور سراسر در
 26 ص  1382 ا یپو یقاسم)  اندکرده نهادشیپ را عمل در پژوهش روش ای پژوهنده معلمِ کردیرو گران شهیاند
 یعوامل ی جهان سطح در یکل طوربه دارد  وجود معلمان انیم در پژوهش یبرا که یمهم یایمزا وجود با(. 

پرورش  و آموزش در مهم ندیفرا  یا تحقق یراستا دری موانعآمدن  وجود سبب به که اند شده ییشناسا
 : کرد اشاره لیقب  یا از یموارد به توان یم جمله از که دانشده

 وجود عدمی  معلم یحرفه به نسبت تعهد احساس  عدم هاآن تراکم بودن باال و ها کالس یشلوغ
کمیس و  ؛2009  1)مک نیف و وایتهد پژوهنده معلمِ طرح رامونیپ  معلمان یآگاه عدمو  امکانات و منابع
 باشد راههم استقبال و یگرم با معلمان انیم در پژوهش انجام ندیفرا اگر که است یهیبد(. 1998   2بیل
 :آوردیم بار به را ریز یایمزا

 وجود به را پژوهش یدرون زهیانگ او در و شده نفس به اعتماد جادیا باعث پژوهش در معلم مشارکت
 . آورد یم

 .رودیم انیم از عمل و هینظر انیم ییجدای مسئله پژوهش  در معلم رشدنیدرگ با

 .شد خواهند یکاربرد کامالً درس کالس در معلمان پژوهش از حاصل جینتا

 .کندیم اعمال را الزم یرهاییتغ داد  صیتشخ جا هر معلم پژوهش  ندیفرآ در

 و ینوآور  یابیچاره و شودیم بالفعل کند یم رشد ارتقا یافته و پژوهش ضم   معلمسطح دانش 
 یاگسترده انتظاراتبه توجه با که شود اضافه دیبا زین آخر در و( 48ص  1382   یمت)ابدییم اشاعه یینوجو
)وان اینگ  و  دارد وجود آموزاندانش رییتغ حال در و متنوعی ازهاینبه ییگوپاسخ یبرا معلمان از امروزه که

 . دهد یاری را معلمان زین نهیزم  یا در تواندیم پژوهش  (182ص 2015  3آریس 

 تیتقو از توانیم آن  تیفیک ارتقاء و کشور یآموزش نظام عملکرد بهبود یبرا الزم طیشرا جمله از
(. 98 ص  1393  گرانید و یمانیسل) برد نام یآموزش یهاپژوهش انجام و تیریمد  یزیربرنامه یهاییتوانا
-به نسبت یپژوهش یهاوهیش از یریگبهره قیطر از آنان تا کند یم کمک معلمان به پژوهش که ییجا آن از

 تیحساس و دقت درس کالسِ در یریادگی و آموزش جهت مؤثر در و  ینو یهاروش ابداع و مسائل شناخت
 آموزش با مرتبط و گوناگون یهاعرصه در و کنند لیتحل بهتر را موجود طیشرا  دهند نشان خود از را یشتریب
 لذا .(2 ص  1391 پرورش  و آموزش مطالعات پژوهشگاه) ندینما اقدام و نظر اظهار یعلم پشتوانه با پرورش و

 معلمان تا ؛شود پرداخته  باشدیم پژوهشبه معلمان شیگراعدم  با مرتبط که یعوامل یبررس به دارد ضرورت
 دایپ دست شده گفته یایمزا به بتوانند  پژوهش به شیگرا و پژوهنده معلمِ طرح مانند ییهاطرح از استقبال با

 .مؤثر بردارند یهاگام یآموزش نظامکیفیت اهداف  شتریب هرچه یارتقا جهت در و کنند

                                                           
1 Mcniff & whitehead 
2 Kemmiss & bill 
3 Van Ingen & Aries 
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 به تواندیم :باشد یضرور تواندیم یچند یجهات از پژوهش  یا انجام  شده گفته عوامل به توجه با
عالوه بر ای   .شدند یمعرف خالء کی عنوانبه ترشیپ که بپردازد موضوع  یا درباره ینظر دانش توسعه

 انجام یمناسب یهایزیرمؤثر  برنامه واملاع شناخت با تا نداککمک یآموزش ذاراناگ استیس به تواندایم
 عوامل از یبهتر شناخت تا کند کمک زین معلمان خودبه تواندیم. همچنی  ندیبگشا تمشکال از گره و داده

 .آورند دست به درس کالس در قیتحق مؤثر بر

 قاتیتحق اکثر  که است  یا کندیم زیمتما قاتیتحق ریسا از را قیتحق  یا آنچه که است ذکر به الزم
 نظر در قیتحق  یا یول اندکرده دیتاک انیدانشجو ای و معلمان انیم در قیتحق انجامِ موانع یِرو بر شتریب یقبل
 قیتحق  یا در   یا بر عالوه. بپردازد پژوهش و قیتحقبه معلمان شیگرا با مرتبط عوامل ییشناسا به دارد
 . شودپرداخته یقبل قاتیتحق نسبت یترجامع ابعاد به شده یسع

 بررسی مبانی و رویکردهای فلسفیِ حاکم بر پژوهش
 گر ید انیب به ای پژوهش  یهامیپارادا بر حاکم یفلسف یِمبان خصوص در یروشنگر که است یهیبد
 یِسهیمقا امکان  هاارزش بسا چه و شناخت  یهست درباره هامیپارادا از کی هر نگرش نوع یروشنگر
-روش یهایکاست و هاتیمحدود دربارهیآگاه. کندیمفراهم را هاآن از کی هر یهایکاست و هاتیمحدود

 هاآن یریبکارگ از حاصل دانش قتیحق و ییروا درباره یشیاند باز یسوبه یگام خود  نوبهبه پژوهش یها
 :پرداخت پژوهش یکردهایرو با یفلسف یمبان انیم ارتباطبه منظر سه از توانیم واضح طوربه. است

 هاروش نوع قطع طوربه یفلسف یمبان یعنی .دارد باور  یّتع رابطه به نخست دگاهید:   یّتع رابطه. الف
 آن دگاهید  یا جینتا از یکی شوند  یم محسوب هم بیرق مختلف یهافلسفه که ازآنجا. کنندیم  یمع را

 چونهم ینیتبا یارابطه ها آن یادیبن یهافلسفه رقابت تبع به را  پژوهش یها روش  یب رابطه که است
 از زیمتما  یفلسف دگاهید هر مییبگو که بود خواهد یمیپارادا کردیرو هیشب  یا. ندیبیم هم از مجزا یهارهیدا
-یم قرار آن داخل که ییهاروش به نسبت خود  دامنه در و است یخاص میپارادا خود یبرا ها دگاهید گرید
 .دارد وجود هامیپارادا  یب یریناپذ اسیق نسبت حال   یدرع و است بخش  یّتع رندیگ

 عدم صورتبه را پژوهش یهاروش و یفلسف یمبان انیم رابطه دوم  دگاهید:   یّتع عدم رابطه. ب
 و باشند داشته وجود که یدرصورت  یشناخت معرفت و یفلسف یمبان که معنا  یا به رد یگ یم نظر در  یّتع

 .ستندین پژوهش روش کننده  ییتع باشند  داشته باور ها آن به یکسان
-به. است یفلسف یمبان توسط پژوهش یهاروش ناقص  یّتع از یحاک سوم نظر: ناقص  یتعّ رابطه. ج

 مدعا  یا یبرا .دارد وجود میمال  یّتع رابطه ینوع هاروش با یفلسف یمبان انیم اساس   یا بر گر ید عبارت
 :دارد وجود لیدل دو

 یسو از بلکه ؛ستندین پژوهشگر یفلسف یمبان به وابسته و وامدار تنها پژوهش  یهاروش که  یا اول 
 یهاروش بر یریتأث منبع کلمه  عام یمعنابه  یتجرب یاقتضا  یا. باشند مرتبط زهایچ و جهان با دیبا گر ید

 .هستند موجود جهان یهاتیواقع و یفلسف یمبان انیم یپل چونهم هاروش  یا. است پژوهش
 یمشترک  یریز هیال یِآورنده فراهم هان آ با مواجهه و جهان یهاتیواقع یهیّسو  یهم که یا دوم 

 اما .کشندیم صف هم برابر در هادگاهید  یا هرچند. است مختلف یفلسف یهادگاهید انیم ینامحسوس بسا و
  ییتع یحد تا بلکه ؛کندینم  ییتع را زیچ همه هایکشصف  یا و ستین داستان یِهمه  هایکش صف  یا

 .(10-11ص  1393 یباقر) هاست دگاهید مشترک  یریز هیال و تیواقع یِهیناح از زین ریتأث از یبخش. است کننده
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 تفاوت دو پارادایم حاکم بر پژوهش از منظری فلسفی
 مناقشات دو  ای  میان مناقشه قلب  یکیف و یکم یهاپژوهش میان هاتفاوت از بسیاری طرح رغم به

 انداز چشم درک در واقعیت ماهیت مورد در پژوهشگر ینظر پارادایم یا یفلسف یها مفروضه. است یفلسف
 یهاتفاوت فهم.  (759 ص2005 1)کراس  است کننده  ییتع بسیار آن اجرای روش و مطالعه مورد طرح کلی

 مفروضات زیربنای شناختی هستی مفروضات. باشد یم یفلسف کار کی اساساً هامیپارادا  یب یشناسمعرفت
  یا باشند یم شناختی روش مالحظات ظهور یبرا یازمینه شناختی معرفت مفروضات و اند شناختی معرفت

 به)  شوندمی مربوط پژوهش یعمل یهاتکنیک به که هستند یقواعد گر ترسیم خود ینوبهبه نیز مالحظات
 نوع دو به را تحقیقات توان یم  ینظر مواضع ای  به نظر با(.  35 ص  1388  یکاظم و یورک یشعبان از نقل
 :کرد میتقس یفیک و یکم

 قیطر از را دانش گرا اثبات پژوهشگر. شودیم گفته نیز گراثباتکه به آن پژوهش  کمّی  پژوهش
 یم یبررس یعدد تحلیل به هاداده  یا یعرضه سپس و هانمونه یمشاهده و یعدد یهاداده یگردآور
 . کنند

-جلوه که دارد فرض  یا در شهیر گرا اثبات مابعد پژوهش گر( اثبات پژوهش)کردیرو  یا مقابل در

 وابسته و گذرا شکل تفسیرها  یا. شود یم ساخته افراد یوسیله به ییتفسیرها عنوانبه یاجتماع محیط یها
 با یکالم یهاداده یگردآور قیطر از اول یدرجه از را دانش گرا اثبات مابعد پژوهشگران. دارند موقعیت به

)گال و  دهندیم قرار یبررس مورد یتحلیل استقراء به ها داده  یا یعرضه و موارد  یعمق و یجدّ یمطالعه
 ای  ریشه  یشناس معرفت نظر از مشخص طوربه که گفت توانیم گرید عبارت به. ( 2014   2همکاران

 بدی  گردد؛یبرم شناخت ایجاد در انسان ذه  جایگاه نقد به پژوهشی( نگریکم یهادگاهید نقد )منظور دادیرو
 در عیناً است  بیرون در آنچه که نیست آینه یک انسان یِاندیشه و فکر ذهنیت  اساساً شده گفته که یمعن
  یدستکار به شروع کند یم دریافت بیرون از را داده یوقت که دارد یجایگاه انسان ذه . شود منعکس ذه 
 اساسِ کند  یم دریافت بیرون از که آنچه با ذه  تعامل یا ذه  به ورود ای  .نماید یم آن آرایش و اصالح
 یم تأثیرگذار انسان  ذه  و فکر در همه و همه یاجتماع و یفرهنگ  یتاریخ مسائل اساساً کهاست  یبحث
 آن به نسبت انفعاالت و فعل به شروع کند  یم دریافت را ییهاواقعیت ذه  کهای   محض به معموالً و باشند
-می تفسیر و بینند یم گونه دو به را یبیرون واقعیت یک نفر دو که است دلیل همی به. نماید یم هاواقعیت

 مغز و ذه  که است یهای دخالت همان یمبنا ای . رسندیمنیز  یریگ نتیجه گونه دو به یگاه یحت و کنند
 (. 10- 9 صفحات  1388  یروحان)  دهند یم انجام یخارج یها واقعیت در

 روش تحقیق
 از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی  از نوع همبستگیدر ای  تحقیق  روش مورد استفاده  

 می باشد.

 سؤاالت تحقیق
 باشند؟ یم مرتبط پژوهش به معلمان شیگرا با یاجتماع  یسازمان  یمال  یفرد عواملِ کدام -

                                                           
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 سازمانی  -
 چگونه است؟

آیا بی  میزان گرایش به پژوهش معلمان با س   سطوح تحصیالت و سابقه خدمت آنان تفاوت وجود -
 دارد؟

 پیشنهاد می شود؟ گرایش معلمان به پژوهش چه راهکارهایی برای ارتقاء - 
 از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده است:ها برای گردآوری داده   

)الف(. پرسشنامه عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش: پرسشنامه محقق ساخته 

 عوامل فردی و عواملمالی   عواملدارای چهار خرده مقیاس تحت عناوی  عوامل سازمانی   معلمان که

 ای لیکرت تدوی  شده است. گزینه 5گویه در طیف  44اجتماعی می باشد. ای  پرسشنامه با 

 1تحقیق که توسط پاپاناستاسیواز پرسشنامه گرایش بهپژوهش: )ب(. پرسشنامه گرایش معلمان به

که دارای پنج خرده مقیاس تحت عناوی  سودمندی تحقیق در شغل  اضطراب تحقیق  نگرش مثبت به 
 32تا  1شده است که سئواالت تحقیق  تناسب با زندگی روزمره و دشواری انجام تحقیق است؛ استفاده

رت تدوی  شده است. ای لیکگزینه 5گویه در طیف  32اند. ای  پرسشنامه با دادهخود اختصاصرا بهپرسشنامه
و  نظرانصاحب از دیدگاهبا بهره گیری از روایی صوری و محتوایی و   اول برای بررسی روایی پرسشنامه

شیوه تحلیل عاملی نامه دوم نیز در تحقیق والکر بهاستفاده شده است. روایی پرسش کارشناسان ای  حوزه
که در  دیگرد استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه  نامه اول باپرسشپایایی مورد تائید قرار گرفته است. 

 برآورد گردید. 91/0/. و پایایی پرسشنامه دوم 86سطح مناسب یعنی
باشد که ی دومِ شهرتهران میی دورهاز کلیه معلمان متوسطه حاضر عبارت است پژوهش یجامعه 

کلیه افراد جامعه  ابتدا با استفاده از روشِ رسی بهی مورد مطالعه و عدم امکان دستدلیل گستردگی جامعهبه
در غرب و  2در مرکز  منطقه 7در جنوب  منطقه 19منطقه در شمال  3منطقه ای )یعنیگیری خوشهنمونه
ای نسبی و فرمول گیری طبقهنفر در مناطق مذکور و سپس با استفاده از نمونه 923( تعداد در شر  8منطقه 

 پرسشنامه جمع آوری شد. 250عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت ر بهنف 271کوکران تعداد 
 

  
   (   )

(   )     (   )
 

         (       )

(     )             (        )
     

 

 های تحقیقیافته
نفر  86ها  کارشناسی  درصد( سطح تحصیالت آن 4/62نفر از پاسخگویان) 156سطح تحصیالت: 

درصد تحصیالت  2/3نفر از افراد مورد مطالعه یعنی  8درصد( سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و  4/34)
 دکتری داشتند.

نفر  63ها علوم انسانی  درصد( رشته تحصیلی آن 4/52سخگویان )نفر از پا 131رشته تحصیلی:  
 ها فنی مهندسی است. درصد رشته تحصیلی آن 4/22نفر از پاسخگویان یعنی  56درصد( علوم پایه و  2/25)

                                                           
1 Papanastasuiou 
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 93سال   30تا  20ها بی  درصد(  س  آن 8/8نفر از افراد) 22س : براساس اطالعات پاسخگویان   
نفر یعنی  45سال و  50تا 41ها بی  درصد( س  آن 36نفر ) 90سال   40-31ها بی  درصد( س  آن 2/37نفر)
 باشد.سال می 51ها باالی درصد س  آن 18

 4/6نفر) 16سال   5تا 1درصد( بی   8/4ها )نفر از آن 12سابقه خدمت: براساس نظر پاسخگویان  
سال  15درصد باالی  8/38نفر یعنی  97سال و  15تا11درصد( بی   50نفر) 125سال   10تا  6درصد( بی  
 سابقه داشتند.

 پژوهش:  اوّل سؤال به مربوط های تحلیل

 سازمانی، اجتماعی با گرایش معلمان به پژوهش مرتبط می باشند؟کدام عواملِ فردی، مالی، 

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

 بررسی رابطه بین عوامل سازمانی، مالی، فردی و اجتماعی  -1جدول

 سطح معناداری گرایش معلمان به پژوهش عوامل

 03/0 30/0 سازمانی

 001/0 73/0 مالی

 011/0 52/0 فردی

 007/0 67/0 اجتماعی
 

دهد بی  عوامل سازمانی  عوامل مالی  عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر بر  ها نشان می یافته
همان طور که در جدول ذیل مشاهده می  (.P < 05/0) داری وجود دارد.گرایش معلمان به پژوهش رابطه معنا

  میزان همبستگی عوامل سازمانی  30/0شود  میزان همبستگی عوامل سازمانی با گرایش معلمان با پژوهش 
و  52/0  میزان همبستگی عوامل فردی با گرایش معلمان به پژوهش 73/0با گرایش معلمان به پژوهش 

است. در نتیجه فرض پژوهش ما مبنی  67/0مان به پژوهش میزان همبستگی عوامل اجتماعی با گرایش معل
بر وجود رابطه بی  عوامل سازمانی  عوامل مالی  عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر بر گرایش معلمان به 

داری بدست آمده برای ل مربوطه ارائه شده است  سطح معناپژوهش تایید می شود. همان طور که در جدو
می باشد که  007/0و  011/0  00/0  03/0با گرایش معلمان به پژوهش به ترتیب  رابطه بی  تمام عوامل
هستند و نشان می دهد که از جنبه آماری بی  عوامل سازمانی  عوامل مالی   05/0کمتر از مقدار مفروض 

فرض  داری وجود دارد. در نتیجهرایش معلمان به پژوهش رابطه معناعوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر بر گ
 صفر )مبنی بر عدم وجود رابطه بی  متغیرها( رد می شود. 

 پژوهش دوم سؤال به مربوط های تحلیل
 یسازمان و یاجتماع ،یفرد ،یمال عوامل از کدام هر اساس بر پژوهش به معلمان شیگرا ینیب شیپ

 است؟ چگونه

به پژوهش بر اساس یکی از یافته های بدست آمده در ای  پژوهش پیش بینی کردن گرایش معلمان 
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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اول یعنی عوامل سازمانی را وارد معادله کردیم. به نوعی در صدد آن هستیم که در اولی  گام متغیر 
میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش را با استفاده از ای  متغیر و بدون در نظر گرفت  متغیرهای 

غیر مستقل تبیی  دیگر بسنجیم. به عبارتی می خواهیم بدانیم که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مت
ی  و ضریب تعی 093/0/ است  مقدار ضریب تعیی  305و پیش بینی می شود. میزان همبستگی ای  متغیر 

سطح  =F 72/36 حاصل از تحلیل واریانس برابر با Fهمچنی  مقدار .  090/0تعدیل شده برابر است با 
درصد از تغییرات گرایش معلمان به  9( است. ضریب تعیی  نشان می دهد که 001/0/ )05معناداری کمتر از 

 پژوهش توسط متغیر عوامل سازمانی تببی  می شود.
/ است. به 05است که کمتر از   001/0همچنی  سطح معناداری متغیر ویژگی های مالی برابر با 

ظر عبارتی می توان گفت که می توان با استفاده از عوامل  سازمانی  گرایش معلمان به پژوهش را بدون در ن
 گرفت  متغیرهای دیگر پیش بینی کرد.

 ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول  -2جدول 

 
 مدل

  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
t 

 
 بتا استاندارد خطای B سطح معناداری

 001/0 026/28  211/0 915/5 عدد ثابت

 001/0 060/6 305/0 044/0 265/0 عوامل سازمانی

 

 گام دوم: میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش با استفاده از دو متغیر عوامل سازمانی و مالی 
سازمانی به معادله اضافه می شود تا میزان تاثیر در گام دوم متغیر دیگری عالوه بر متغیر عوامل 

گرایش معلمان به پژوهش را بسنجیم. میزان همبستگی ای    عوامل سازمانی و مالی در پیش بینی سازه
/ 669/ است. ای  نشان می دهد که متغیرها همبستگی خیلی خوبی دارند. مقدار ضریب تعیی  818متغیرها 

حاصل از تحلیل واریانس برابر با  F/. همچنی  مقدار 666و ضریب تعیی  تعدیل شده برابر است با 0
487/240=F  درصد از  66/( است. ضریب تعیی  نشان می دهد که 001/ )05ی کمتر از سطح معنادار

 تغییرات گرایش معلمان به پژوهش توسط متغیر عوامل سازمانی و مالی تببی  می شود. 
 05/0که کمتر از است  005/0همچنی  سطح معناداری متغیر عوامل سازمانی و مالی در کل برابر با 

با استفاده از عوامل سازمانی و مالی  گرایش معلمان به پژوهش را  توانکه میگفت  تواناست. به عبارتی می
 بدون در نظر گرفت  متغیرهای دیگر پیش بینی کرد. 

 ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم - 9جدول 

 
 مدل

  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
t 

 سطح معناداری
B بتا استاندارد خطای 

 005/0 815/2  246/0 692/0 عدد ثابت

 001/0 690/8 329/0 036/0 311/0 عوامل سازمانی

 001/0 197/14 576/0 039/0 553/0 عوامل مالی
 

 میزان تغییرات در متغیر گرایش معلمان به پژوهش با استفاده سه متغیر عوامل سازمانی  مالی و فردیگام سوم: 

متغیر دیگری نیز به معادله اضافه می شود. در صدد آن هستیم که میزان تغییرات گرایش در گام سوم 
معلمان به پژوهش را با استفاده از متغیرهای عوامل سازمانی  مالی و فردی بسنجیم. میزان همبستگی ای   
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و  676/0ضریب تعیی  دارد. مقدار وجود   معناداری رابطهاست. ای  نشان می دهد که متغیرها  822/0متغیرها 
حاصل از تحلیل واریانس برابر با  Fهمچنی  مقدار  673/0ضریب تعیی  تعدیل شده برابر است با 

025/186=F  درصد از  67/( است. ضریب تعیی  نشان می دهد که 001) 05/0سطح معناداری کمتر از
 ی تببی  می شود. تغییرات گرایش معلمان به پژوهش توسط متغیر عوامل سازمانی  مالی و فرد

است. به  05/0همچنی  سطح معناداری سه متغیر عوامل سازمانی  مالی و فردی در کل کمتر از 
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. 
 ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم -  4جدول

 
 مدل

  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
T 

 سطح معناداری
B بتا اشتباه استاندارد 

 043/0 428/1  267/0 381/0 عدد ثابت

 001/0 474/8 319/0 036/0 302/0 عوامل سازمانی

 001/0 094/14 568/0 039/0 545/0 عوامل مالی

 005/0 857/2 088/0 032/0 092/0 عوامل فردی
 

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   
 684/0است. ای  نشان می دهد که متغیرها همبستگی خیلی خوبی دارند. مقدار ضریب تعیی   827/0متغیرها 

 حاصل از تحلیل واریانس برابر با Fهمچنی  مقدار  679/0و ضریب تعیی  تعدیل شده برابر است با 
 564/153 F=   درصد از  68( است. ضریب تعیی  نشان می دهد که 001/0) 05/0سطح معناداری کمتر از

 تغییرات گرایش معلمان به پژوهش توسط عوامل سازمانی  مالی  فردی و اجتماعی تببی  می شود. 
و  کمتر از  014/0همچنی  سطح معناداری متغیر عوامل سازمانی  مالی  فردی و اجتماعی در کل 

ن با استفاده از متغیرهای عوامل سازمانی  مالی  فردی و است. به عبارتی می توان گفت که می توا 05/0
 اجتماعی  گرایش معلمان به پژوهش را پیش بینی کرد.

 

 ضرایب همبستگی و ضریب تعیین گام چهارم - 5جدول 

 استاندارد خطای برآورد شده ضریب تعیی  تعدیل شده ضریب تعیی  R مدل

1 827/0 684/0 679/0 4/364/0 
 

 در معادله رگرسیون در گام چهارم fآزمون   - 1جدول 

 مدل مجموع مربعات میانگی  مربعات F سطح معناداری

 مدل رگرسیون 601/179 920/35 564/153 001/0

 باقی مانده 038/83 234/0  

 کل 640/262   
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 ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم  -7جدول 

 ضریبهای غیر استاندارد مدل
ضریبهای 
 استاندارد

 
 
T 
 

سطح 
 معناداری

 همبستگی

 B 
انحراف 
 استاندارد

 جزئی کامل بتا
نیمه 
 جزئی

    014/0 459/2  287/0 706/0 عدد ثابت

عوامل 
 فردی

112/0 032/0 107/0 435/3 001/0 219/0 179/0 103/0 

عوامل 
 اجتماعی

095/0 033/0 090/0 890/2 004/0 082/0 152/0 086/0 

عوامل 
 سازمانی

314/0 036/0 333/0 856/8 001/0 672/0 425/0 264/0 

 426/0 604/0 774/0 001/0 262/14 569/0 038/0 546/0 عوامل مالی

 

 خالصه مراحل مختلف متغیرهای مستقل بر گرایش معلمان به پژوهش  -8جدول 

 ضریب تعیی  R اسم متغیر
ضریب تعیی  تعدیل 

 شده
F Sig 

 001/0 726/36 090/0 093/0 305/0 گام اول

 001/0 487/240 666/0 669/0 818/0 گام دوم

 001/0 025/186 673/0 676/0 822/0 گام سوم

 001/0 564/153 679/0 684/0 827/0 گام چهارم

 

 پژوهش: سوم سؤال به مربوط های تحلیل
تحصیالت و سابقه خدمت آنان تفاوت آیا بین میزان گرایش به پژوهش معلمان با سن، سطوح 

 وجود دارد؟

از آزمون برحسب سطوح تحصیالت  گرایش به پژوهش معلمانهای میزان بررسی تفاوت میانگی  یبرا
 .ول زیر آمده استااست که نتایج آن در جد هاستفاده شد تحلیل واریانس یک راهه

 برحسب سطوح تحصیالت گرایش به پژوهش معلمان میزان توصیفی یهاشاخص -3 جدول

 استاندارد یخطا استاندارد انحراف انگی یم تعداد سطوح تحصیالت

 16/0 33/0 34/4 156 کارشناسی

 07/0 41/0 35/4 86 کارشناسی ارشد

 04/0 47/0 37/4 8 دکتری

 05/0 40/0 35/4 250 مجموع
 

 تحصیالتبرحسب سطوح  گرایش به پژوهش معلمانراهه  تحلیل واریانس یک -11 جدول

 داریامعن سطح F انگی یم مربع یآزاد درجه مربعات مجموع 

 58/0 64/0 125/0 3 37/0   گروهییب

   194/0 247 58/35 روهیگدرون

    249 96/35 مجموع
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سطوح  برحسب گرایش به پژوهش معلمان ری میاندهند تفاوت معنادانشان می -10ج جدول ینتا
 .(58/0 سطح معناداری) وجود ندارد تحصیالت آنان در مقاطع مختلف

 با توجه به میزان سابقه خدمت آنان تفاوت وجود دارد؟ آیا بین گرایش به پژوهش معلمان

از برحسب میزان سنوات خدمت  گرایش به پژوهش معلمانمیزان  یها  یانگیبررسی تفاوت م یبرا
 .آمده است 11که نتایج آن در جدول  هاستفاده شد راهه کتحلیل واریانس یآزمون 
 

 خدمت سنوات برحسب گرایش به پژوهش معلمان میزان توصیفی هایشاخص: 11 جدول

 استاندارد یخطا استاندارد انحراف انگی یم تعداد سطوح تحصیالت

1-5 12 36/4 33/0 13/0 

6-10 16 34/4 41/0 07/0 

11-15 125 35/4 47/0 06/0 

 06/0 40/0 32/4 97 به باال15

 03/0 43/0 34/4 250 مجموع
 

 خدمت سنوات برحسب گرایش به پژوهش معلمان راهه یک واریانس تحلیل: 12 جدول

 داری معنا سطح F انگی یم مربع یآزاد درجه مربعات مجموع 

 99/0 032/0 006/0 4 026/0   گروهییب

 197/0 246 93/35 روهیگدرون
  

  249 96/35 مجموع
 

سنوات  برحسبگرایش معلمان به پژوهش میان  ریتفاوت معنادادهند نشان می 12ج جدول ینتا
 .(99/0:سطح معناداری) وجود نداردخدمت معلمان 

 پژوهش چهارم سؤال به مربوط های تحلیل
 چه راه کارهایی برای بهبود گرایش معلمان به پژوهش پیشنهاد می شود؟

هایی که معلمان به پژوهش   ابتدا پاسخبرای پاسخ به ای  سؤال و ارائه راهکارها برای بهبود گرایش 
صورت جداگانه کد گذاری کرده  پاسخ در پرسشنامه داده بوده اند را هر کدام به  -معلمان مدارس به سؤال باز

ها  بندی شدند. به دلیل کثرت جداولی که برای کد گذاری پاسخ  و سپس برحسب فراوانی راهکارها دسته 
اند آورده شده است  همچنی   شده در آن راهکارها برحسب فراوانی مرتب  وجود داشت فقط جدول پایانی که

راه کارهای ارائه شده را در چهار دسته عوامل مالی  اجتماعی  فردی و سازمانی برای فهم بهتر خوانندگان 
د  تعداد عنوان نمونه انتخاب شده بودن نفری که به  271دسته بندی کرده ایم. ضمناً الزم به ذکر است از میان 

 اند.پاسخ موجود در پرسشنامه را پاسخ داده -نفر سؤال باز 135
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 بهبود گرایش معلمان به پژوهش برای معلمان سوی از شده ارائه راهکارهای: 19 جدول

 عوامل راهکارها فراوانی پاسخ ها

 دادن گرنت های ویژه به معلمی  برای انجام پژوهش. 49

 معلمان تا جایی که نیازهای زندگی آنها برطرف شود.افزایش حقو   24 عوامل مالی

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 21

عوامل 
 اجتماعی

15 
هایی مانند تهیه بروشورها  ایجاد نگرش مثبت در معلمان پژوهشگر با انجام فعالیت 

 تبلیغات  برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی و ..

 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

8 
های آموزشی به منظور ایجاد مهارت های مورد نیاز پژوهشی  برگزاری کالس ها و کارگاه

 در معلمان و ایجاد نگرش مثبت در آنها.

عوامل 
 فردی

 دقت در انتخاب معلمان در هنگام استخدام آنها؛ 8

 ارزشیابی و دادن بازخورد به تک تک معلمان برای مشخص شدن جایگاه هر کدام 7

7 
مختلف برای توضیح دادن در مورد مزایای پژوهش و اهمیت استفاده از ابزارهای تبلیغاتی 

 آن در توسعه ی حرفه ای افراد و آموزش.

6 
ایجاد بانک اطالعاتی جامع و کامل در آموزش و پرورش برای دسترسی آسان به منابع 

 برای معلمان برای ایجاد و تقویت توانایی در آنها.

4 
مورد  مصرفی مواد نیز و تحقیقاتی محیط های آزمایشگاه  مناسب  فیزیکی فضای تأمی 
 تحقیقات. اجرای برای نیاز

 انتخاب مدیرانی با دیدگاه مثبت نسبت به پژوهش در سطح خرد و کالن. 3

عوامل 
 سازمانی
 

 پیاده سازی ساختارهایی منعطف و پذیرای تغییر  پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش. 3

3 
 بخش نامه ها و آیی  نامه هایی که تسهیل گر و حامی  به کارگیری قوانی  و مقررات

 پژوهش و تحقیق برای معلمان باشند.

3 
تحول در سیستم اداری به طوری که فرآیند بررسی و تصویب طرح های پژوهشی تسریع 

 گردد.

2 
تسهیل ارتباط با سازمان ها و موسسات پژوهشی خارج از آموزش و  پرورش برای معلمان 

 زیرساخت های مورد نیاز.و ایجاد 

2 

عدم  و امکانات از بهینه استفاده موجب نیازها شناخت براساس پژوهشی اولویتهای تعیی 
و  عمیق پیوند و ارتباط برقراری لذا  .شود می ... و انسانی نیروی بودجه  وقت  اتالف

نیازهای  از تا شود می موجب کشور ریزان برنامه و صنعت بی  آموزش و پرورش  تنگاتنگ
 .آید دست به آگاهی مطلوبی نحو به اطالعاتی
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    بحث و نتیجه گیری

بررسی رابطه بی  عوامل موثر بر گرایش معلمان به پژوهش بوده ایم . نتایج در ای  تحقیق بدنبال 
بدست آمده از یافته ها نشان می دهد بی  عوامل سازمانی  عوامل مالی  عوامل فردی و عوامل اجتماعی موثر 

اد میزان (. همان طور که یافته ها نشان دP </. 05) داری وجود دارد.گرایش معلمان به پژوهش رابطه معنابر 
  میزان همبستگی عوامل مالی با گرایش  30/0همبستگی عوامل سازمانی با گرایش معلمان با پژوهش 

و میزان  52/0  میزان همبستگی عوامل فردی با گرایش معلمان به پژوهش 73/0معلمان به پژوهش 
نشان می دهد که   هااست. در نتیجه یافته 67/0همبستگی عوامل اجتماعی با گرایش معلمان به پژوهش 

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.

 شیگرا یمال عوامل به پاسخ 94 پژوهش دوم سؤال از آمده دست به جینتا اساس برعالوه بر ای  
 عوامل به دادن پاسخ در. باشد یم یمال مؤلفه  یهم در ییگو پاسخ زانیم  یشتریب که اند داده نشان
 زین یفرد عوامل به شیگرا و ییگو پاسخ زانیم. اند داده ننشا شیگرا عوامل  یا به پاسخ 59 زین یاجتماع
. باشند یم پاسخ 16 تعداد به معلمان در زین یسازمان عوامل به شیگرا زانیم تینها در و باشند یم نفر 33
 به معلمان شیگرا زانیم در عوامل  یشتریب که گفت توان یم سؤال  یا از یریگ جهینت و لیتحل در  یبنابرا

 در شیگرا و زهیانگ جادیا یبرا لذا. باشد یم یسازمان و یفرد  یاجتماع  یمال عوامل در بیترت به پژوهش
 یبرا. پرداخت عوامل  یا از کدام هر به نسبت معلمان طرف از شده ذکر ضعفِ نقاط تِیتقو به دیبا معلمان
 شیافزا پژوهش  انجام یبرا  یمعلم به ژهیو یها گرنت دادن به توان یم یمال مؤلفه تیتقو یبرا مثال
 .کرد اشاره... و ها آن دستمزد و حقو 

 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.
  عنوان مهم تری  عامل مرتبط با نگرش معلمان  توجه به عوامل مادی و اولویت قرار دادن آن به

 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
 تیفعال در یکشاورز یعلم ئتیه یاعضا مشارکت بر مؤثر عوامل لیتحل(. 1390) احمدرضا  یامان

 دانشگاه آب علوم و یکشاورز یها دانشکده: یمورد مطالعه)  .موجود موانع یبررس و یپژوهش -یعلم یها
 صص. دوم شماره چهارم  سال  یکشاورز آموزش و جیترو یها پژوهش مجله(. شوشتر واحد  یاسالم آزاد
116-69. 

 رخانهیدب. معلم برنامه  یپانزدهم یاجرا نامه وهیش(. 1390) وپرورش آموزش مطالعات پژوهشگاه
 پژوهنده معلم برنامه یمرکز



 و همکاران مرادی
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 تحقق زانیم یابیارز(. 1386) رضا  یساک و نرگس  یمهربان یمرتاض زهرا؛ ا یگو چهر؛یپر  یچیچا
 .107-134 صص. 85 شماره دوم  و ستیب سال  تیوترب میتعل فصلنامه. پژوهنده معلم اهداف

 یریادگی-یاددهی ندیفرا بهبود در عمل در پژوهش آموزش دوره ریثأت(. 1393) بهیط  یالت پرست حق
 آزاد دانشگاه  یآموزش تیریمد در نو یافتیره یپژوهش-یعلم فصلنامه. تهران شهر ییابتدا دوره معلمان
 201-220 صص. کی شماره  پنجم ل سا مرودشت  واحد یاسالم

 یراهبردها فصلنامه. آموزشی هایپژوهش در نو پارادایمی محور؛ معلم پژوهش(. 1391) رضا  یساک
  191-197 صص. سه شماره پنج  دوره آموزش 

 شماره  تیترب و میتعل فصلنامه. آن یفرارو یها چالش و یآموزش یها پژوهش(. 1385) رضا  یساک
 65-105 صص. 85

: تهران. یرفتار علوم در قیتحق یها روش(.  1394)  الهه  یحجاز عباس؛ بازرگان  زهره؛ سرمد 
 آگه انتشارات

. لیاردب و سمنان استان دو جوانان  یب در مهاجرت به گرایش زانیم سنجش(. 1390) محمد  یسلجوق
 تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه ارشد  یکارشناس نامه انیپا

 انیدانشجو لیتما عدم مؤثر بر عوامل  ییتب(. 1393) داوود فر  صالح حجت؛  یمانیسل د؛یحم  یمانیسل
  97-116 صص. دو شماره  یحسابدار پژوهش. پژوهش و قیتحق به یحسابدار یلیتکم التیتحص

 به معلمان کردیرو بر یپژوه اقدام یها دوره ریتاث یبررس(. 1386) نهیسک  یراعظمیم قیصد
 45-48 صص. هشت و ستیدو شماره  معلم رشد مجله. پژوهش

 عوامل یبررس(. 1391)  منصوره توانا  یملک ؛یعل عباس  ینوروز اله؛ فیس  یا قمشه یاله فضل
. پنج شماره دوم  دوره نهم  سال. یدرس یزیر برنامه در پژوهش. انیفرهنگ یها پژوهش بر مؤثر بازدارنده
 108-122 صص

 . اشاره نشر: تهران. پژوهنده معلمان یراهنما(. 1382) اقبال ا یپو یقاسم
 و آموزش  یب وندیپ(. 1393. )شهرام ان یشا ؛یمصطف  یقانع وش؛یپر  یجعفر ؛ینادرقل ان یقورچ
 علوم در آموزش یرانیا مجله. یمفهوم مدل کی ارائه با یمرور مطالعه: جهان برتر یها دانشگاه در پژوهش
 . 711-728 صص. هشتم نوبت چهاردهم  شماره  یپزشک

 معلمان ریسا با با پژوهنده معلمان یاثربخش سهیمقا(. 1390) مانیسل مقدم  ینیل؛کابیاسماع پور  کاظم
 شماره دوم  سال تنکاب   یاسالم آزاد دانشگاه. یتیترب یروانشناس فصلنامه. النیگ استان پرورش و آموزش در

  .12-25 صص. چهارم
 در یانتقاد تفکر به به شیگرا زانیم یبررس(. 1393) هیمرض نامخواه  حه؛یمل رجائی  ؛یمرتض  یکرم

 ازدهم ی سال. یدرس یزیر برنامه در پژوهش. ها آن سیتدر سبک در آن نقش و متوسطه مقطع معلمان در
 .34-47صص. زدهیس شماره دوم  دوره

 شماره  یآموزش نامه پژوهش  پژوهنده معلم برنامه یها ازین و ها ضرورت  (1382) اهلل نعمت   یمت
 .41-54 صص. 13
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