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 کیدهچ
 زانیسطح دانش، نگرش و م یابیارزشبا هدف مطالعه حاضر  هدف:

 . انجام شدمعلمان  انیدر م آن هایافتهی و از پژوهشاستفاده 

 

نفر با  151: از میان جامعه معلمان ابتدایی شهر مالیر، تعداد روش

ای انتخاب و در پژوهش مشارکت نمودند. از گیری خوشهروش نمونه

سؤالی( برای سنجش سطح دانش  46یک آزمون پژوهشگر ساخته )

سؤالی(  11سنج )و از یک مقیاس نگرش 56/0پژوهش با مقدار پایایی 

برای ارزشیابی نگرش معلمان درباره نقش پژوهش در تدریس با مقدار 

های های پژوهش از شاخصبرای تحلیل دادهاستفاده شد.  62/0پایایی 

توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و برای آزمون 

  دو و فریدمن استفاده شد.یخهای های پژوهش از آزمونفرضیه

 

ها نشان داد که اگرچه سطح دانش معلمان در همه : یافتههایافته

مراحل و ابعاد پژوهش تربیتی در سطح ضعیف و نامطلوب قرار دارد، 

ها نسبت به اهمیت پژوهش تربیتی در سطح متوسط قرار اما نگرش آن

کننده در این پژوهش، شناخت ناکافی دارد. از دیدگاه معلمان شرکت

معلمان از ماهیت و فرایند پژوهش تربیتی و فقدان انگیزه و عالقه در 

های میان آنان از عوامل اصلی بازدارنده درگیری معلمان در فعالیت

 ها است. پژوهشی و مطالعه نتایج پژوهش

 

 نگرش پژوهشی،دانش پژوهش، پژوهش تربیتی، معلم، ها:کلید واژه

 پژوهش به

Abstract  
Purpose: This study employed a survey design to 

assess  elementary teachers, knowledge of and 

attitudes towards educational research. 

  

Method: Among all the primary school teachers of 

Malayer, 169 people were selected through cluster 

random sampling. A researcher-made test (45 

questions) was designed and administrated to 

assess teachers' knowledge of research 

methodology with σ = 0.68 and an attitude scale (19 

items) was used for evaluating of teachers' beliefs 

and attitudes towards educational research with σ = 

0.82. The data was analyzed using descriptive 

statistics (frequency, percentage, mean and 

standard deviation) and the research hypotheses 

were tested by chi-square and Friedman tests.  

 

Results: According to the results, although the 

level of teachers' knowledge of educational 

research is weak and poor, but their attitude 

towards the importance of educational research is 

in the average level. From the perspective of 

teachers in the study, teachers' inadequate 

understanding of the nature and process of 

educational research and their lack of motivation 

and interest are among the main factors preventing 

teachers involved in research activities and 

studying the results of studies.  
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 مقدمه

ست از فرایند منظم گردآوری و تحلیل اطالعات به منظور افزایش فهم ما از ا عبارت 1علمی پژوهش

از  عبارت استبه بیانی ساده، پژوهش به لحاظ مفهومی (. Creswell, 2012) موردمطالعههای پدیده

بیین، توصیف، ت منظور به مطالعهمند و منظم برای پاسخگویی به یک مسئله نیازمند فرایندی نظام

روش علمی در پاسخگویی به مسائل ما فرایندی  کارگیریبهدر واقع، با  بینی و یا ارزشیابی آن.پیش

در وهله اول بر اساس این تعریف، پژوهش  شود.اطالق می گیریم که به آن پژوهشرا به استخدام می

 ؛منعطف است حالدرعینیعنی دارای فرایند، قواعد و ساختاری مشخص و  است، دارنظامفرایندی 

ش . دوم اینکه، پژوهنمایدتضمین میها را اعتبار و اعتماد یافته قابلیتپیروی از این قواعد و ساختار 

در  نقصان، کمبود یا نیاز تواند یکشود که این مسئله میبرای پاسخگویی به یک مسئله انجام می

سرانجام اینکه پژوهش  ر ارتباط با یک پدیده خاص باشد.سطح دانش و تفکر یا سیاست و عمل د

یک پدیده و ارتباط آن با سایر  هایویژگیهدفمند است و هدف آن هم ممکن است توصیف )فهم 

ینی آینده( بت موجود برای پیشبینی )استفاده از اطالعاها(، تبیین )اکتشاف چرایی روابط(، پیشپدیده

 & Nouri) و ارزشیابی )قضاوت ارزشی درباره موفقیت یا مطلوبیت( یا ترکیبی از این کارکردها باشد

Mohamadi, 2016). 

، اتخاذ تصمیمات منطقی هاآنمیان  روابطها و کسب دانش و شناخت دقیق و معتبر از ماهیت پدیده

ها برای زندگی بهتر و آسایش بیشتر در ، ابزارها و رویههابرنامهو درست، طراحی و تدوین و ساخت 

در سطوح عالی دانشگاهی،  تنهانهبنابراین پژوهش و پژوهش محوری ؛ شودنتیجه پژوهش میسر می

ل حیطه مسائدر های درسی قرار گیرد. توجه برنامه در کانونبلکه در سطوح آموزش عمومی نیز باید 

 گیریتصمیمشود. در واقع، نمایان میهای دیگر فراتر از عرصهحساسیت پژوهش ، این اهمیت و تربیتی

 ستحکمم پژوهشی پشتوانه بدون تربیتی مسائل همچون ایپیچیده مسائل حیطه در گذاریسیاست و

 است تنادرس و ناروا اقدامی نیز اخالقی لحاظ به بلکه نیست، صرفهبهمقرون اقتصادی لحاظ به تنهانه

 اطرهمخ به را آینده هاینسل حتی و نسل یک زندگی است ممکن آن از برخاسته ناگوار پیامدهای که

ای پیدا العادهحساسیت فوقمعلمان نقش  ،اندازبدیهی است که با این چشم .(Nouri, 2014) اندازد

هنرمندانه بر مبنای اصول علم تدریس باید عمل تدریس خود را  ضرورتاً آنانکند و از این منظر می

                                                           
1. scientific research 
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-مستلزم درک پیچیدگی پدیده قابلیتیدستیابی به چنین . (Mehrmohammadi, 2008) مبتنی سازند

ی توانمند وشناختی مختلف های روشهای تربیتی، فهم مبانی فلسفی و ارزشی زیربنای پارادایم

 ها استمتعدد گردآوری و تحلیل دادهفنون  های پژوهشی وگیری از انواع رویکردها و روشبهره

(Eisner, 1994) .توان آن را دانش یا سواد چنین درکی مستلزم برخورداری از دانشی است که می

باید به نقش پژوهش در بهبود عمل  ، پژوهشگرپژوهشیدانشعالوه بر این اما ؛ قلمداد کرد 1پژوهشی

رش نگ عنوانبهتوان میزان پایبندی پژوهشگر به این باور را می باشد.باور داشته نیز و سیاست 

نگرش  چراکهاز اهمیت برخوردار است؛  پژوهشیدانشاو تعریف نمود که به همان اندازه  2پژوهشی

 ریگردآو در صداقت و انصاف ضمن رعایت پژوهشی پژوهشگر است که ممکن است او را ملزم نماید که

 درایت عمل کند. و بااحتیاطعملی نیز  و نظری راهکارهای ارائه در نتایج گزارش و هاداده تحلیل و

در ایران، تاکنون پژوهشی بر ارزشیابی سطح دانش و باور و نگرش معلمان نسبت به پژوهش  اگرچه    

. است تأملقابل تربیتی انجام نشده است، اما نتایج برخی مطالعات مرتبط با وضعیت پژوهش تربیتی

ار چدتوسط پژوهشگران تربیتی  منتشرشدههای دهد که پژوهشمطالعات گذشته نشان می، در واقع

ان باشد. آن پژوهشیدانشتواند بیانگر سطح ناکافی های عمده هستند که میها و نقصای از کاستیپاره

 یتیترب یهاپژوهش یشناسروشنقد  هدف به (Shabani Varaki, 2005)ای مطالعهدر ، مثالعنوانبه

ر آن است بیانگ مطالعهنتایج این . است پرداخته استان خراسان یگزارش پژوهش وسهستیبتحلیل  به

اند؛ مانند اینکه و اشکاالت فراوان روشی و محتوایی داشته ها از نوع کمی بودهکه اغلب این پژوهش

 نیاز ا یکهیچدر  اماشدند،  یحجم نمونه معرف عنوانبه یتعدادی آزمودن یهای کمدر تمام پژوهش

ایی پژوهش چه معیاره یآزمودن عنوانبهاز افراد  ینیتعداد مع نییاست که منطق تع نشده حیموارد تصر

 هاآن انیارتباط م ،یاتیعمل فیو تعر مفهومی فیتعر رغم ارائهبه هاپژوهشبوده است. همچنین، بیشتر 

از  کیهیچدر اینکه،  ترمهم اند.نکرده حیها در پژوهش تصربا ابزار گردآوری داده زیو ن گریکدیبا  را

 رایب خاص ایوهیش ی،و بر چه اساس یطیتحت چه شرا نکهیبر ا یمبن یاستدالل یهای پژوهشگزارش

 یل،تحلمورد  یهای پژوهشدر گزارش است. امدهیاند، نقرار گرفته موردنظرابزار  ییایپا زانیم نییتع

را بر اساس  اند و چارچوب نظری پژوهشاستفاده کرده یفیتوص کردیرو از همه پژوهشگران باًیتقر

 ه مشربک ه استکرد رییگجهینت منطقی طوربهدر پایان  پژوهشگر .اندمبنای مشخصی تدوین نکرده

به  مباحث مربوط رامونیپعالوه بر این،  است. ییگرااثبات پارادایم یتیترب یهاپژوهشو نافذ در  مهم

                                                           
1. research literacy 

2. research attitude 



4   ارزشیابی سطح دانش و نگرش معلمان مدارس در ارتباط... 

 

ه کتوان گفت میو  اندنشده ارائه قیدق اتیها با جزئاز گزارش ارییدر بس هاافتهیاز  ارییروش، بس

 تیکاح یتیهای ترباز ضعف پژوهش نیو ا نداشته یبا عمل توجه تناسببهاغلب  یتیهای تربپژوهش

 کند.می

 دیگریپژوهش در  اخیراً، ورکیدهه از گزارش مطالعه شعبانی پس از گذشت یک     

(Yadegarzadeh &  Fatemi, 2018) هدف است. این پژوهش با  منتشرشده تریکنندهنتایج نگران

مقاله از  12تعداد به تحلیل در حوزة علوم تربیتی  منتشرشدهشناسایی اشتباهات آماری در مقاالت 

 31 ،موردبررسیمقاله  12از  است کهه نشان داد نتایجپرداخته است.  های رشتهنشریهشماره  12

اشتباه رایج مشاهده  41 هاهقالم در بین این. انددارای حداقل یک اشتباه آماری بوده (%42) مقاله

رازش مدل رگرسیون بدون بررسی ب: اندشدهیبندطبقهدسته به ترتیب زیر  1در  کهه است گردید

برازش  ها،مستقل بدون بررسی همگنی واریانس تی مدل، استفاده از آزمون هایماندهباقی هایفرض

، تی آزمون جایبهه از تحلیل واریانس اُریب، استفاد گیرینمونهغلط مدل معادالت ساختاری، روش 

-حلیلت ها، عدم همخوانی نتایجبررسی وضعیت توزیع داده از روش ناپارامتریک فریدمن بدون استفاده

 جایبهوابسته، تفسیر نتایج آزمون لِون  تی آزمون جایبهتقل مس تی های آماری، استفاده از آزمون

 داری آماریتحلیل معنی نهایتاً، انجام آزمون تعقیبی بدون انجام تحلیل واریانس و تی نتایج آزمون

اری مربوط آمداد بیشترین فراوانی اشتباهات  . نتایج همچنین نشانبراساس نتایج آمار توصیفی تنها

اد آز ابستگی سازمانی مربوط به دانشگاهکارشناسی ارشد، و هاینامهپایاناز  به مقاالت مستخرج

 20های دارای سابقة انتشار زیر علوم تربیتی، مجله غیرمتخصصاسالمی، مرتبة علمی مربی، افراد 

 نفر نویسنده بوده است. 3شماره و دارای 

 ,Lotfabadi, Nowroozi & Hosseini)توان به پژوهش مطالعات مهم دیگر در این زمینه می ازجمله    

 رانیدر ا یتیو علوم ترب یشناسپژوهش در روان یشناسآموزش روش یبه بررس اشاره کرد که (2007

هفت دانشگاه  یتیو علوم ترب یشناسروان یدانشجو 111اد و تاس 22از  پژوهش نیاند. در اپرداخته

 و یتیترب پژوهشروش  هایکتابشده است و  ینظرخواه افتهیمصاحبه ساختار قیاز طر رانیمهم ا

ت حاکی از آن اس نیز نتایج این پژوهش قرار گرفته است. موردبررسی زیحوزه ن نیا یپژوهش هایهمقال

 در کهپژوهش روش  یشناسی منابع و متون درسروش یادهایو بن یشناختمعرفت یادهایبن که

 است. روش کمّی با محوریت گراییاثباتو پسا گراییاثبات ةشود از نوع فلسفمی سیها تدردانشگاه

 ةفلسف ادیبر بن نیزکشور  یتیترب شناسی و علومروان یپژوهش-یدر مجالت علم منتشرشده هایهمقال

 هایطرحاستوار است و عمدتاً حاصل  ییگراشناسی کمّیو بر روش ییگراو پسااثبات ییگرااثبات
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 یتعداد واحدهادهد که نتایج این مطالعه همچنین نشان می است. )کاربردی( یراهبرد یپژوهش

اندک  اریبس یتیو علوم ترب یشناسروان یارشد و دکترا یکارشناس، یدر سه مقطع کارشناس سیتدر

 یاست که در منابع علم ییهاعنوان از کمتر اریها بساستادان در کالس سیتدر یهااست و سرفصل

 پژوهشاستادان درس روش  سیتدر یشناسمعرفت ینظر یادهایبن. وجود دارد پژوهشروش  لیاص

 شود.مین یچندان توجه یفیک یهااست و به پژوهش ییگراو پسااثبات ییگرااثبات اساساً از نوع زین

ارشد  یکارشناس، یدر سه مقطع کارشناس پژوهشروش  در واحد درسی انیدانشجو، هااینعالوه بر 

ی هاعلم در پژوهش ةفلسف ینظر یادهایپژوهش و بن تیبا ماه یتیو علوم ترب یروانشناسی و دکترا

 .شودمورد به آنان داده نمی نیدر ا ذکریقابلو آموزش  شوندیآشنا نم یتیترب -یروان

گزارشی از سطح برخورداری  ,Lotfabadi, Nowroozi & Hosseini)  (2007مطالعه اگرچه    

ی وضعیت عموم نوعیبهدهد، اما های پژوهش ارائه میعلوم تربیتی از مهارتدانشجویان و اساتید رشته 

ای از جامعه تربیتی را معلمان تشکیل کند. در واقع، بخش عمدهپژوهش تربیتی را نیز بازنمایی می

در آن مطالعه هستند که  هاییآموخته همان دانشگاهاین معلمان نیز دانش برخی ازدهند و می

ای همستقیم به توصیف وضعیت پژوهش طوربه، این مطالعه هرحالبهاما ؛ اندقرار گرفته موردبررسی

 معلمان و یا سطح دانش و نگرش آنان متمرکز نبوده است.

در خارج از  مسئلهایران، این  دانش و نگرش پژوهشی معلمان در شدنواقعمورد غفلت  باوجود    

 & Buttه )مطالع ،مثالعنوانبه پژوهشگران قرار گرفته است. موردتوجههای اخیر در سالایران 

Shams, 2013 کنندگان در با هدف اکتشاف نگرش دانشجومعلمان درباره پژوهش انجام شد. شرکت

دانشجوی ترم دوم کارشناسی ارشد از دو دانشگاه دولتی پاکستان بودند که با  114پژوهش تعداد 

نگرش درباره پژوهش با پنج  موردی 30 مقیاس این پژوهش ازدر  روش سرشماری انتخاب شدند.

های پژوهش های مثبت، ارتباط با زندگی و دشواریعامل سودمندی پژوهش، اضطراب پژوهش، نگرش

ها استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجو معلمان نگرش منفی نسبت به پژوهش برای گردآوری داده

سبت گرش مثبت نندر پرورش  معلمتربیتهای برنامهتوجه به نقش  دارند. این مطالعه بیانگر ضرورت

 .استبه پژوهش 

به هدف واکاوی ادراکات معلمان مدارس ابتدایی درباره پژوهش اجرا شده  (Sari, 2006) مطالعه    

لم مرد شاغل به تدریس در سطوح مختلف مع 35معلم زن و  42مشارکت تعداد  در مدارس آنان با

ها، ابزاری به نام پرسشنامه ادراکات معلمان درباره پژوهش آوری دادهابتدایی اجرا شد. برای گرددوره 
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 توسط پژوهشگر در دو بخش بسته پاسخ و بازپاسخ طراحی و استفاده شد. نتایج نشان داد که 1علمی

یزیون، ها، تلومانند روزنامه ایرسانهمنابع پژوهشی توسط معلمان  هاییافتهابزارهای عمده دستیابی به 

آموزش ضمن  هایدورهرادیو و غیره گزارش شده است؛ این در حالی است که منابع معرفی شده در 

ن استفاده توسط معلمان معرفی خدمت و ارتباط با متخصصین دانشگاهی در رتبه منابع با کمتری

، ارتباط با مسائل واقعی آنانان یا بیناهمخوان با عالیق معلم اند. مسائلی همچون عناوین پژوهشیشده

های روابط انسانی کافی وهشگران فاقد برخورداری از مهارتهای پژوهشی مبهم و گسترده، پژپرسش

هستند که معلمان درباره  هاییچالش ازجملهها تایج پژوهشو باور نداشتن معلمان به سودمندی ن

 اشاره کردند. هاآناجرا شده در مدارس خود به  هایپژوهش

نسبت به  هاآنبه مطالعه ادراک معلمان مدارس ابتدایی و نگرش  ,Ekiz)  (2006در مطالعه دیگری    

های پژوهش معلم زن و مرد مشارکت داشتند و داده 256. در این مطالعه ه استپژوهش تربیتی پرداخت

 بر اساس نتایج این مطالعه، معلمان های بسته پاسخ و بازپاسخ گردآوری شد.از آنان از طریق پرسشنامه

دهند، اما خود معلمان نیز باید پژوهشگر اعتقاد داشتند که متخصصین دانشگاهی پژوهش انجام می

نشان داد که تفاوت معناداری بین ادراکات معلمان و نگرش آنان همچنین باشند. نتایج این مطالعه 

-شناختی آنان وجود ندارد. بر اساس این یافتهجمعیت هایویژگینسبت به پژووهش تربیتی بر اساس 

ها، معلمان باید پژوهشگرانی فعال باشند تا بتوانند تدریس را درک کنند. به همین منظور، متخصصین 

در د خوها درگیر شوند تا معلمان توانند با مشارکت یکدیگر در اجرای پژوهشدانشگاهی و معلمان می

 م دهند.آینده بتوانند فعالیت پژوهشی انجا

شناسی پژوهش بر دانش و نگرش پژوهشی آموزش روش تأثیربرخی مطالعات نیز با تعیین     

به مطالعه تغییرات در  (Linden et al., 2015، )مثالعنوانبهاند. دانشجومعلمان متمرکز شده

ت شرکای از دانشجومعلمان سال دوم پیش و پس از و نگرش به پژوهش در میان نمونه پژوهشیدانش

 پژوهشیدانششناسی پژوهش پرداختند. نتایج نشان داد که در که یک دوره مقدماتی روش

 دانشجومعلمان پس از پایان دوره رشد نموده و باور مثبت آنان نسبت به پژوهش تقویت شده است.

 طورهمینپرورش نگرش نسبت به پژوهش و  مروری بر مطالعات انجام شده حاکی از آن است که

تی نهادهای تربی گذاریسیاستریزی و ارتقای سطح سواد پژوهشی معلمان باید در کانون توجه برنامه

در گام نخست  در این عرصه گذاریسیاستو  ریزیقرار گیرد. بدون تردید، تدوین هر گونه برنامه

                                                           
1. The Teachers’ Perceptions about Scientific Research Questionnaire 
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ختلف های متعیین میزان دانش و نوع نگرش معلمان به زمینه ، یعنینیازمند ارزشیابی وضعیت موجود

 ریگیبهره میزان و نگرش دانش، سطح ارزشیابی درصددمطالعه حاضر ، با چنین درکیپژوهش است. 

مدارس است تا از این طریق نیازهای آموزشی اساسی  معلمان میان در پژوهشی هاییافته پژوهش از

آن اصالحات و اقدامات عملی سودمند  تبعبهپژوهشی شناسایی و  هایفعالیتمعلمان در زمینه 

های زیر طراحی و اجرا شده پاسخگویی به پرسش درصددعه خاص، این مطال طوربهشود.  پیشنهاد

 است:

 ؟در چه سطحی قرار دارد های پژوهش علمیقواعد و رویه دربارهمعلمان مدارس دانش . 1

 ؟در چه سطحی قرار داردهای پژوهشی ه پژوهش و یافتهب نسبتمعلمان مدارس نگرش . 2

 های پژوهشی در میان معلمان به چه میزان است؟مطالعه یافتهپژوهش و  تخصیص بهزمان . 3

 ؟کننداز چه منابعی استفاده می ای و پژوهشیکسب اطالعات حرفهبرای معلمان مدارس . 4

 ؟اندکدم های پژوهشیو مطالعه یافته عوامل بازدارنده مشارکت معلمان در اجرای پژوهش. 6

 

 شناسی پژوهشروش

اجرا  1پیمایشیروش  با به لحاظ هدف از نوع ارزشیابی و یک مطالعه کمی است کهپژوهش حاضر 

شکلی از پژوهش است که از طریق آن به شناسایی و  «یابیزمینه»یا  پژوهش پیمایشی .شده است

از افراد نسبت به یک  هاییگروهنگرش، احساس و یا دیدگاه گروه یا  ،هایویژگیصفات و  توصیف

(. جامعة آماری این Nouri & Mohamadi, 2016) شودوضوع، پدیده، یا نهاد پرداخته میمسئله، م

در مدارس  16-15که در سال  بودشهر مالیر معلمان مدارس دوره ابتدایی مطالعه مشتمل بر کلیة 

ی گیری تصادفروش نمونه از نمونه . برای انتخابداشتندتدریس اشتغال به  غیرانتفاعیو  دولتی

 منطقة جغرافیایی شمال، جنوب، شرق و. به همین منظور شهر مالیر به چهار شداستفاده  2ایخوشه

)در مجموع  مدرسة ابتدایی 6تعداد سپس از هرکدام از این مناطق جغرافیایی،  بندی شد؛غرب تقسیم

)پس  مدارس معلم این 151تعداد اطالعات از . در نهایت دیگردتصادفی انتخاب  طوربه مدرسه( 24

( خالصه 1کنندگان در جدول )اطالعات درباره شرکتشد. گردآوری  از کسب رضایت آگاهانه از آنان(

 شده است.

 

                                                           
1. survey research 

2. Cluster sampling 
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 شناختی آنانجمعیت هایویژگیکنندگان در پژوهش بر اساس توزیع فراوانی شرکت :(1جدول )

 درصد  فراوانی  شاخص آماری هایویژگی

 جنسیت
 71/0  111  زن

 26/0  47  مرد

 تحصیالت

 27/0  46  دیپلمفوق

 51/0  102  کارشناسی

 11/0  11  کارشناسی ارشد و باالتر

 سابقه

 12/0  21  سال 6زیر 

 15/0  26  سال 10تا  6

 15/0  27  سال 16تا  10

 11/0  32  سال 20تا  16

 11/0  32  سال 26تا  20

 16/0  25  سال به باال 26

پایه 

 تدریس

 16/0  26  اول

 12/0  20  دوم

 15/0  27  سوم

 16/0  31  چهارم

 16/0  26  پنجم

 22/0  36  ششم 

نوع 

 مدرسه

 77/0  126  دولتی

 22/0  36  غیرانتفاعی

جنسیت 

 مدرسه

 67/0  15  دخترانه

 42/0  70  پسرانه

 

ها برای گردآوری اطالعات های مختلف پژوهش از تنوعی از روشپرسش تناسببهدر این پژوهش     

 (سؤالی 46) برای پاسخگویی به پرسش نخست پژوهش از یک آزمون پژوهشگر ساخته. شداستفاده 

وهش پژ شناسی پژوهش را در ابعاد مختلف مبانی و مفاهیمکه سطح دانش معلمان از روش شداستفاده 

شناسی پژوهش(، فرایند پژوهش )طراحی و تنظیم شناسی و روششناسی، هستی)مبانی معرفت

، گیریهای نمونههای پژوهش، روشو روشتجربی، رویکردها  نهیشیپی نظری و تدوین مبانپژوهش، 

 اصولی و کاربردی(، ها، تفسیر نتایج و بیان پیشنهادهای پژوهشهای گردآوری و تحلیل دادهروش
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و  متنیدروننحوه ارجاع ) و پژوهش( هایپژوهش، معیارهای ارزشیابی یافته پژوهش علمی )اخالق

به پرسش دوم پژوهش از یک مقیاس نگرش  دهد. برای پاسخقرار می موردسنجشپایان متنی( را 

ش پژوهش در تدریس که از طریق آن باور و نگرش معلمان درباره نق شداستفاده  (سؤالی 11) سنج

های بازپاسخ نیز با یک مجموعه پرسشپژوهش  سوم تا پنجمهای پرسششد. واقع  موردسنجش

 تهیافتخصیصمقدار زمان تا  شدکنندگان درخواست از شرکت هاآنکه از طریق  شدواقع  موردسنجش

 یاکسب اطالعات حرفهآنان برای  مورداستفاده، منابع های پژوهشییافته معلمان به پژوهش و مطالعه

 بیانرا  یپژوهش یهاافتهیپژوهش و مطالعه  یدر اجرا آنانعوامل بازدارنده مشارکت و  یو پژوهش

 کنند.

محتوایی ابزارهای گردآوری اطالعات مذکور پس از بازبینی و اصالحات مکرر توسط صوری و روایی      

ایی قرار گرفت و میزان پای تأییدمورد  ریزی درسی و ارزشیابی آموزشیبرنامهکارشناسان و متخصصان 

رتیب به ت و مقیاس نگرش پژوهشی پژوهشیدانشبرای آزمون کرونباخ  نیز از طریق ضریب آلفای هاآن

ابزار سنجش دانش پژوهش و اعتبار  متوسطبه دست آمد که حاکی از اعتبار  62/0و  56/0 مقادیر

پژوهش از آمار توصیفی )فراوانی، های برای تحلیل داده ..استار سنجش نگرش پژوهش ابز باالی

دو ایباطی کنهای آمار استآزمونهای پژوهش از درصد، میانگین و انحراف معیار( و برای آزمون فرضیه

 و فریدمن استفاده شد.

 پژوهش هاییافته

 یپژوهش هاییافتهاز پژوهش  گیریبهره زانیسطح دانش، نگرش و م یابیارزشبا هدف مطالعه حاضر 

 هنیمعلمان در زم یاساس یآموزش یازهاین قیطر نیتا از ا ابتدایی انجام شدمعلمان مدارس  انیدر م

ین به هم شود. هیسودمند توص یآن اصالحات و اقدامات عمل تبعبهو  ییشناسا یپژوهش هایفعالیت

ابتدایی معلم مدارس  151از تعداد  هاآنبرای پاسخگویی به  هاداده پرسش پژوهشی طرح و پنجمنظور 

ش در های پژوهبه تفکیک هر یک از پرسش هاداده شهر مالیر گردآوری و تحلیل گردید. نتایج تحلیل

 شده است. ارائهادامه این بخش 

 قرار دارد؟ یدر چه سطح یپژوهش علم هایهیدانش معلمان مدارس درباره قواعد و روپرسش اول: 

 اساسی پژوهش هایمؤلفهبه تفکیک هر یک از  سؤالی 46برای پاسخگویی به پرسش فوق یک آزمون 

نمره کل هر بعد محاسبه شد و سپس نمره محدوده میانگین  مجموعابتدا تربیتی طراحی و اجرا شد. 

 و عملکرد در سطح قوی عنوانبهعملکرد در سطح متوسط، نمرات کسب شده باالتر از آن  عنوانبه
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 با آزمون شدهیگردآورهای دادهدر نظر گرفته شد.  د در سطح ضعیفعملکر عنوانبهاز آن  ترپایین

 خالصه شده است: (2)دو مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول خی
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 پژوهش تربیتی ماهیت و فرایندنتایج آزمون خی دو برای سنجش معناداری میزان دانش معلمان از  :(2جدول )

 
 وضعیت آماره خی دو فراوانی

شدهمشاهده مورد انتظار  نامطلوب مطلوب df Sig مقدار خی دو 

 مسئلهتعریف و تبیین 

 

 54563 60 6653 ضعیف

 
 

 

 100 6653 متوسط *  05000 2

 15 6653 قوی

 هاپرسشتدوین اهداف و 

 11 6653 ضعیف

 52 6653 متوسط *  05000 2 6552

 13 6653 قوی

 تعریف مفاهیم و متغیرها

 17 6653 ضعیف

 55 6653 متوسط *  05000 2 62512

 3 6653 قوی

 مبانی نظری و پیشینه تجربی

 66 6653 ضعیف

 56 6653 متوسط *  05000 2 63535

 13 6653 قوی

 پژوهش یهاو روشرویکردها 

 134 6653 ضعیف

 31 6653 متوسط *  05000 2 176561

 1 6653 قوی

 *  05000 2 61516 110 6653 ضعیف هاداده گردآوری
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 43 6653 متوسط

 13 6653 قوی

 مالحظات اخالقی

 72 6653 ضعیف

 54 6653 متوسط *  05000 2 17517

 30 6653 قوی

 هااعتبار و اعتماد یافته

 100 6653 ضعیف

 53 6653 متوسط *  05000 2 65551

 3 6653 قوی

 هادادهو تفسیر تحلیل 

 14 6653 ضعیف

 70 6653 متوسط *  05000 2 62531

 20 6653 قوی

 هایافته تبیین و تفسیر

 130 6653 ضعیف
15052 

 
 31 6653 متوسط *  05000 2

 4 6653 قوی

 دهی ارجاع

 66 6653 ضعیف

 72 6653 متوسط *  05000 2 70561

 6 6653 قوی
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پژوهش  هایمؤلفهبین سطوح عملکرد معلمان در همه ابعاد و نتایج مندرج در جدول، به  با توجه

هر سه سطح ضعیف،  اطمینان وجود دارد. با مقایسه فراوانی 11/0سطح تربیتی تفاوت معناداری در 

زء به ج همه ابعاد پژوهش تربیتیمعلمان از  میان سطح آشناییتوان دریافت که متوسط و قوی می

 رسایر ابعاد دیگر عملکرد آنان د در بُعد تعریف و تبیین مسئله پژوهش که در سطح متوسط قرار دارد،

 جشموردسننیز با آزمون فریدمن  هامؤلفهرد. ترتیب اولویت هر یک از قرار دا نامطلوب سطح ضعیف و

 آمده است: (3)قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
 

 سطح شناخت معلمان از مفاهیم پژوهش تربیتی بندیاولویتنتایج آزمون فریدمن برای  :(3جدول )

 

قابلیت اعتماد اعتبار و  مؤلفهسطح دانش معلمان در سه  شودمیمشاهده ( 3)که در جدول  گونههمان

است. به این معنا که ی پژوهش دارای کمترین میزان هاپرسشها، ارجاع دهی و تدوین اهداف و یافته

ها ردبا رویک هاآندر مقابل، سطح آشنایی  ترین سطح قرار دارد.ها دانش معلمان در ضعیفدر این زمینه

ند نما هامؤلفهها قرار دارند. سایر و تعریف مفاهیم در باالترین رتبه هاهای پژوهش، تحلیل دادهو روش

-مقدار خی اولویت میانگین رتبه  مولفه

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

معیارهای اعتبار و قابلیت 

 هااعتماد یافته

 اول 3561 

نحوه ارجاع درون متنی و 

 پایان متنی

 دو 4522 

و تدوین اهداف، فرضیه

 پرسش

 سه 4525 

تنظیم مبانی نظری و 

 پیشینه تجربی

 چهار 4536 

  0001/0 10 63/101 پنج 6506  اصول و مالحظات اخالقی

نحوه تبیین و تفسیر 

 هایافته

  شش 6547 

  هفت 5512  تعریف و تبیین مساله

های اشکال و شیوه

 هاگردآوری داده

  هشت 5531 

  نه 6565  اهتعریف مفاهیم و متغیر

توصیف، تحلیل و تفسیر 

 هاداده

  ده 6562 

ماهیت و چیستی 

های  رویکردها و روش

 پژوهش

  یازده 6566 
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تبیین  ، تعریف وهایافتهربی، مالحظات اخالقی، تبیین و تفسیر و پیشینه تج تدوین مبانی نظری

 در سطح متوسط هستند. هادادهمسئله و ابزارهای گردآوری 

 قرار دارد؟ یدر چه سطح یپژوهش ایهافتهینگرش معلمان مدارس نسبت به پژوهش و پرسش دوم: 

ابتدا دامنه اطمینان برای میزان نگرش معلمان براساس انحراف استاندارد  سؤالبرای پاسخگویی به این 

ه دامن در هاآنکه افرادی که نمره نگرش  ترتیباینبه. استاندارد میانگین تدوین گردید یو خطا

نگرش نامطلوب به  عنوانبهاز دامنه  ترپاییننگرش در حد متوسط،  عنوانبهاطمینان قرار دارند 

. این نتایج در جدول دهدمینگرش مطلوب به پژوهش را نشان نیز پژوهش و باالتر از دامنه اطمینان 

 ( خالصه شده است:4)

 
 معلمان از دیدگاههای پژوهشی دو برای تعیین میزان اهمیت پژوهش و یافتهینتایج آزمون خ(: 4جدول )

 مؤلفه
 وضعیت  آماره خی دو  فراوانی 

شدهمشاهده مورد انتظار   نامطلوب مطلوب  df sig مقدار خی دو  

وضعیت 

 نگرش

 

 37 66  ضعیف
 

265073 2 05000 

 

 67 66  متوسط * 
  

 41 66  قوی
  

 

که تفاوت معناداری بین سه نوع نگرش به پژوهش در بین  دهدمیآزمون خی دو نشان نتیجه     

ر معنادا 01/0در سطح  2با درجات آزادی  265073معلمان وجود دارد که مقدار خی دو مشاهده 

نگرش متوسطی نسبت به پژوهش و نفر(  67)بیشتر معلمان  ،هااست. با توجه به وضعیت فراوانی

نگرش متوسط  کننده در این پژوهششرکت معلمان %77 گفت توانمیمجموع اهمیت آن دارند. در 

 .اندداشتهبه باالیی نسبت به پژوهش و اهمیت آن 

 زانیمعلمان به چه م انیدر م یپژوهش هایافتهیبه پژوهش و مطالعه  صیزمان تخص پرسش سوم:

 است؟

برای پاسخگویی به این پرسش از معلمان درخواست شد که میزان زمان صرف مطالعه پژوهش و 

پژوهشی در طول یک ماه را بر روی یک مقیاس صفر ساعت تا مقدار بیشتر از ده ساعت  هاییافته

 ( خالصه شده است.6مشخص نمایند. نتایج آن در جدول )
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 های پژوهشی در میان معلمان به چه میزان است؟مطالعه یافتهمقدار زمان صرف پژوهش و (: 5جدول )

 فراوانی تراکمی درصدی  فراوانی درصدی  فراوانی  مدت زمان مطالعه

 15.0  16.7  25  اصالً

ساعت 1حدود    67  34.3  61.2 

ساعت 3تا  1   65  33.7  66.6 

ساعت 6تا  3   1  6.4  11.4 

ساعت 7تا  6   6  3.0  14.4 

ساعت 10تا  7   5  3.5  16.1 

ساعت 10بیشتر از    3  1.6  100.0 

 

خ پرسش پاسبه این  %1755نفر یعنی  152تعداد  موردبررسیاز کل نمونه  ،به نتیجه جدول با توجه    

کنند یا اینکه زمانی را صرف مطالعه نمی اصالًیا اند کرده ادعامعلمان  % 60حدود از این تعداد  اند.داده

 3تا  1ین درصد از معلمان مدت زمانی ب 3354حدود  .کننداز یک ساعت را صرف مطالعه می مترک

کننده بیشتر از نفر از میان معلمان شرکت 3تنها  جالب این است کهکنند. ساعت را صرف مطالعه می

انگر بی روشنیبهمجموع، این نتایج در کنند. پژوهشی می هاییافتههش و مطالعه ده ساعت صرف پژو

معلمان بسیار پایین پژوهشی در میان  هاییافتهپژوهش و میزان زمان صرف مطالعه  آن است که

 است.

استفاده  یاز چه منابع یو پژوهش یاکسب اطالعات حرفه یمعلمان مدارس براپرسش چهارم: 

 کنند؟یم

اطالعات در مورد خواست شد که برای دریافت به این پرسش پژوهشی از معلمان دربرای پاسخگویی 

( تلخیص 5آنان در جدول ) هایپاسخکنند. نتایج ز چه منابعی اطالعات را جستجو میحرفه معلمی ا

 شده است.

 
 و پژوهشی در میان معلمان ایحرفهمنابع کسب اطالعات  :(6)جدول 

 فراوانی تراکمی درصدی  فراوانی درصدی  فراوانی  منبع اطالعات

 45.1  42.6  71  هاها و وبالگسایت

 75.0  27.7  45  مجالت علمی

 67.7  10.6  16  های مجازیشبکه

 13.6  6.4  1  هاروزنامه

 100.0  5.0  10  سایر

 

منبع اصلی . انددادهپاسخ  سؤالبه این  %1256 موردبررسیبه نتیجه جدول از کل نمونه  با توجه    

استفاده  هاآنکننده از معلمان شرکت %43 بوده است که هاوبالگها و کسب اطالعات استفاده از سایت
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آنان از  %654معلمان بوده است و تنها کمترین منبع کسب اطالعات روزنامه در جایگاه  اما؛ کنندمی

منابعی همچون  درصد معلمان هم به 5حدود . کنندنبع دریافت اطالعات استفاده میم عنوانبهآن 

 سایر معرفی شدند. عنوانبهتلویزیزیون، رادیو، دوستان و همکاران اشاره کرده بودند که 

 یپژوهش یهاافتهیپژوهش و مطالعه  ی. عوامل بازدارنده مشارکت معلمان در اجرا5 پرسش پنجم:

 ؟اندکدم

برای پاسخگویی به این پرسش پژوهشی از معلمان درخواست شد که همه عوامل بازدارنده مشارکت 

از میان کل را فهرست کنند. های پژوهشی مطالعه یافته طورهمینو آنان در طراحی و اجرای پژوهش 

تلخیص  (7آنان در جدول ) هایپاسخنتایج نفر به این پرسش پاسخ دادند که  117نمونه پژوهش تعداد 

 شده است.
 عوامل بازدارنده مشارکت معلمان در طراحی و اجرای پژوهش(: 7جدول )

 عوامل بازدارنده
 

 فراوانی
فراوانی  

 درصدی

 یتراکم یفراوان 

 یدرصد

 1/0  70  62  شناخت ناکافی از مراحل و فرایند پژوهش

 3056  3057  35  نداشتن انگیزه پژوهش

ارزشیابی نقش محدود پژوهش در 

 عملکرد معلمان

 
23 

 
11556 

 
60546 

 56563  16536  16  محدودیت زمانی معلمان

 76556  12562  16  های پژوهشناتوانی در تأمین هزینه

 66506  154  11  سختی کار حرفه معلمی

فقدان حمایت از جانب نهاد 

 وپرورشآموزش

 
6 

 
5563 

 
14566 

 100  6512  5  هااستفاده محدود از نتایج پژوهش

 

خت شناکنندگان در پژوهش به از شرکت توجهیقابلدهد، درصد که نتایج جدول نشان می گونههمان

رکت محدود معلمان در انجام اصلی مشابازدارنده  املع عنوانبه پژوهش ندیاز مراحل و فرا یناکاف

در میان معلمان ذکر شده  پژوهش زهیانگ نداشتن. عامل اساسی دوم هم اندکردهها اشاره پژوهش

، عملکرد معلمان یابیمحدود پژوهش در ارزش نقشی همچون ، عوامل دیگرهاایناست. عالوه بر 

 تیحما فقدانی، کار حرفه معلم یسخت، پژوهش هایهزینه تأمیندر  یناتوانن، معلما یزمان تیمحدود

 اند.ز در دسته عوامل بعدی قرار گرفتهنی هاپژوهش جیاستفاده از نتا عدمو  وپرورشآموزشاز جانب نهاد 

 

 گیرینتیجهبحث و 
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این پژوهش با هدف ارزشیابی سطح دانش، نگرش و عمل معلمان در حوزه پژوهش تربیتی انجام شد. 

سطح ضعیفی قرار  پژوهش تربیتی در هایرویهنتایج نشان داد که سطح شناخت معلمان از قواعد و 

رسد یکی از دالیل اصلی عدم مشارکت معلمان در طراحی و اجرای پژوهش ناشی از دارد. به نظر می

 آن چنانکهاز ماهیت پژوهش تربیتی و چگونگی انجام آن باشد،  هاآنهمین سطح دانش ناکافی 

به خاطر آن است که  این هم احتماالً. اندداشتهکننده در این پژوهش به آن اذعان شرکتمعلمان 

 (.Sari, 2006دهند )یپژوهش در دسترس معلمان قرار م یبرا یمحدود هایفرصتمدارس 

 قشن پژوهش زهینداشتن انگدیگری همچون  مسائلعالوه بر ناآشنایی با فرایند و مراحل پژوهش،     

 هایهزینه تأمیندر  یناتوان، معلمان یزمان تیمحدود، عملکرد معلمان یابیمحدود پژوهش در ارزش

 جیاستفاده از نتا عدم، وپرورشآموزشاز جانب نهاد  تیحما فقدانی، کار حرفه معلم یسخت، پژوهش

 ها. این یافتهه استاصلی معلمان در مشارکت نکردن برای انجام پژوهش ذکر شد لیاز دال هاپژوهش

 های پژوهش او نشان داد کهها همخوانی دارد. یافتهدر برخی جنبه (Shkedi, 1998)با نتایج پژوهش 

و فقدان اعتماد به حمایت مالی از  کمبود زمان، درک ناکافی از پژوهش، کمبود پیشینه متناسب

همخوان با نتایج این های پژوهشی هستند. العه یافتهموانع انگیزه معلمان برای مط ازجملهها پژوهش

 با ارتباطبیدانشجو معلمان پژوهش را فرایندی دشوار،  (Butt & Shams, 2013)در مطالعه ، مطالعات

 کنندگان در اینهمچنانکه شرکت رسدبه نظر می .اندنمودهای و شخصی خود توصیف زندگی حرفه

معلمان به  توجهیبییکی از دالیل این  هم اشاره کردند، (Sari, 2006)های دیگر و پژوهشپژوهش 

لی عم کاربردهایتربیتی به  گذارانسیاست توجهیبیاهمیت و جایگاه پژوهش تربیتی ناشی از 

 پژوهشی باشد. هاییافته

انمندی که تو جهتینیازمند یک تغییر نگرش جدی است به ارتقای دانش و نگرش پژوهشی معلمان     

ت سیاسنادیده گرفته نشود و ادعای حمایت از معلم پژوهنده توسط پژوهشی  هایفعالیتمعلمان در 

در حال حاضر، چنین نگرشی بسیار ضعیف است و تصور عمومی بر آن تربیتی تحقق پیدا کند.  گذران

یک معلم و تنها باید در اختیار متخصصین  هایفعالیتاست که پژوهش و پژوهشگری خارج از حیطه 

از حاکمیت این  هاوسها پیش کسانی همچون استینایطی است که دههاین در شردانشگاهی باشد. 

هر مدرسه یک آزمایشگاه است و هر معلم »که  اندکرده تأکیدکارا انتقاد کرده و آش شدتبهنگرش 

مستلزم مشارکت  یتیتحقق اصالحات ترب در واقع، (.Stenhouse, 1975« )یک عضو جامعه علمی

 پذیرامکان یمشارکت تنها در صورت نیاصالحات هستند؛ ا نیا یمجر میمستق طوربهمعلمان است که 
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 یتیدرباره پژوهش ترب یو ضمن خدمت دانش کاف شیآموزش پ یهادوره قیکه معلمان از طر شودیم

 (.Sari, 2006کنند ) کسب یتیو عمل ترب استیو نگرش مثبت به نقش آن در بهبود س

توان به مقدار زمان محدودی اشاره کرد که معلمان برای پژوهش این مطالعه می تأملقابلز نتایج ا    

چنین نتایجی د ر مطالعات خارج از ایران نیز گزارش . دهندمیپژوهشی تخصیص  هاییافتهو مطالعه 

آنان حتی  ، بلکهورزندنمیبه اجرای پژوهش اهتمام  تنهانهشده است، به این طریق که معلمان 

 ,Alber & Nelson) کننداستفاده نمینتایج پژوهشی از یا کنند را مالحظه نمیانتشارات پژوهشی 

;2002 McBee, 2004) . بجای هاآنپژوهش به معنای آن است که  هایفعالیتدرگیری معلمان در 

العه مطها به برای پاسخ پرسش گونه عمل کنند، خودبگوید چ هاآنمنتظر بمانند کسی به  اینکه

 درباره تدریس و یادگیری اثربخشسازد تا دانشی ، معلمان را توانمند می. چنین فرصتیمبادرت نمایند

ه از پژوهش مبتنی بر کالس درس . بعالوه، دانش تولید شداستکه محصول خود آنان  کنند تولید

گیری یمو تصم گذاریسیاست، راهنمای عملی هایفعالیتبه شواهد پشتوانه بهترین  تواند با اتکایمی

 پژوهشیدانشدر واقع، (. Henderson, Meier, Perry, and Stremmel, 2012واقع شود ) موقعیتی

ادگیری و تدریس اثربخش برای های یی است که معلمان برای ایجاد محیطبخش اساسی دانش

« 1دانش پداگوژیکی» عنوانبهاز آن  معلمتربیتد، دانشی که در ادبیات نآموزان به آن نیاز داردانش

توان گفت که مشارکت معلمان در اجرای پژوهش بنابراین می؛ (Guerriero, 2017شود )توصیف می

آن بهبود عمل خواهد بود. در همین راستا، نخستین  تبعبهبه معنای مشارکت آنان در خلق دانش و 

آموزش طرح تدابیری برای تربیتی باید متمرکز بر  گذارانسیاستاقدام از طرف  ترینمهمو 

گیری از تجارب به نحو شایسته و با بهره باشد. این آموزش باید پژوهش به معلمان شناسیروش

 ،چنین اقدامی موازاتبه .طراحی و تدوین شود ایحرفهمتخصصین دانشگاهی و معلمان پژوهشگر 

فرهنگ پژوهش و پژوهشگری در میان جامعه معلمان حاکمیت پیدا کند و باور به پژوهش تربیتی 

ژوهشی پ هایفعالیتو نوجوانان تقویت شود. همچنین الزم است  برای بهبود وضعیت تربیت کودکان

مطالعات آینده الزم است آنان نقش محوری ایفا نماید.  ایحرفهدر ارزشیابی عملکرد معلمان و ارتقای 

 ای معلمانپژوهش متناسب با شرایط حرفه شناسیروشبه طراحی و آزمون برنامه آموزشی اثربخش 

به شناسایی سیستماتیک عواملی شود که به پژوهشگران آینده پیشنهاد میهمچنین اهتمام ورزند. 

                                                           
1. pedagogical knowledge 
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 هایفعالیتآنان به انجام  کنندهترغیبمعلمان اهمیت پژوهش تربیتی را درک کرده و  بپردازند که

 پژوهشی هستند.
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