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( در آموزش و پرورش CIPPبرنامه معلم پژوهنده با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ) زمینه ای عواملارزیابی 

 استان ایالم

 ارشد برنامه ریزی آموزشی کارشناس، نویسنده اول : مریم جعفری 

 ول ، ایراندزفول ، دزفاسالمی واحد گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد 

 jafari.z6169@gmail.com                 ایمیل :

 آموزشی ریزی برنامه ارشد یکارشناسزیبا محمدزاده ، دانشجوی : دوم نویسنده 

 ایران ، دزفول ، دزفول واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، تربیتی علوم گروه

 ziba.mohammadzadeh62@gmail.com ایمیل :

 

 چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه معلم پژوهنده در سازمان آموزش و پرورش استان ایالم با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ 

(cipp  انجام شده است . نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعه آماری مورد پژوهش شا ) نفر 2مل

نفر معلم پژوهنده که  441منطقه و شهرستان و تعداد  41نفر رابطین به تعداد  41کارکنان گروه تحقیقات و پژوهش سازمان ، 

نفر بودند وبه دلیل محدودیت جامعه با استفاده از روش سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته 434مجموعاً 

بر اساس رویکرد سیستمی  محقق ساخته دریافت گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  پرسشنامه441شدندو تعداد 

همبستگی پیرسون و برای پایایی آن نیزاز روش های آلفای کرونباخ و تنصیف روش از ابزار ( بود. برای روایی cippسیپ)

ند جدول فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین ، توصیفی مانآمار استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای

معیارو آمار استنباطی شامل: آزمون برازش نکویی خی دو ، تی تک نمونه ای ، رتبه بندی فریدمن ،آزمون تی مستقل  انحراف

کسب نمودند .  استفاده شد.نتایج آمار توصیفی در خصوص کیفیت این برنامه نشان داد: عوامل زمینه، حد متوسط فراوانی را

استان ایالم موزش و پرورش آزمینه ای  برنامه های معلمی پژوهی در  نتایج تحلیل آماری در بررسی میزان  مطلوبیت عوامل

به این  %21توان با اطمینان میلذا معنی دار نیست،  51/5( که در سطح خطای  22/4بدست آمده ) tمیزان نشان می دهد که 

ه معلمان مدارس استان ایالم، کیفیت عوامل زمینه ای ) اهداف، دوره های آموزش ضمن خدمت اقدام نتیجه رسید که از دیدگا

 پژوهی (  برنامه های معلم پژوهنده از مطلوبیت متوسطی برخوردار می باشد.

 (cippارزیابی ، معلم پژوهنده ، الگوی ارزشیابی سیپ ) کلید واژه ها:
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 بیان مسأله

نامه معلم پژوهنده که یکی از نوآوری های پژوهشکده تعلیم و تربیت است بیش از دو دهه می گذرد ، اما با از پایه گذاری بر     

وجود این در ترویج و تبلیغ برنامه معلم پژوهنده کاستی هایی به چشم می خورد. هنوز در میان دست اندرکاران این برنامه در 

د ندارد. با توجه به مشکالت فراوان بر سرراه برنامه معلم پژوهنده ضروری مورد مفهوم و فلسفه پژوهش در عمل اتفاق نظر وجو

 است مشارکت هر یک از بخش های آموزش و پرورش از سطح ستاد تا مدرسه مشخص گردد. 

، بررسی شواهد موجود نشان می دهد که در این استان شروع شده است 4331برنامه معلم پژوهنده در استان ایالم نیز از سال 

گر چه این برنامه با فرازهای موفقیتی همراه بوده است، اما کاستی هایی در حوزه های اجرایی، مالی، ساختاری و نیروی انسانی ا

این برنامه عوامل زمینه ای برای پیاده کردن گسترده این برنامه، مشاهده می شود، لذا مسأله ی اصلی پژوهش حاضر، بررسی 

های اجرایی و زمینه ای است ؛ تا نقاط قوت و ضعف این برنامه و کاستی های موجود در حوزه در آموزش و پرورش استان ایالم 

لذا پژوهشگر در نظر دارد با الگوی ارزیابی سیپ کیفیت عوامل زمینه ای ) اهداف ،  دوره های آموزشی ضمن ، مشخص گردد

لی پژوهش این است که برنامه معلم پژوهنده با استفاده از (، مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو سؤال اص و... خدمت اقدام پژوهی

 ( در آموزش و پرورش استان ایالم از چه میزان مطلوبیتی برخوردار است؟CIPP) الگوی ارزشیابی سیپ

 اهمیت وضرورت پژوهش

ژوهش در جهان در ضرورت و اهمیت پژوهش و تحقیق در ساختار نظام های علمی کاماًل واضح و روشن است. امروزه امر پ     

تمام فرآیند مدیریت و تصمیم گیری نقش سازنده و اساسی دارد تا بدین ترتیب مشکالت از سر راه سیستم اداری ـ آموزش 

برداشته شده و اثربخشی امور افزون گردد. یافته های پژوهشی نقش مهمی در توسعه کشور و آماده سازی بستر فعالیت های 

پرورش از این قاعده مستثنا نیست و باید با نهادینه کردن پژوهش و تشویق پژوهشگران و تأمین  علمی ایفا می کند. آموزش و

 (.4333منابع علمی و مالی برای آن ها، ضمن عقب نماندن از دستاوردهای عملی به تولید علم نیز بپردازد)شعبانی، 

مورد توجه جدی قرار گرفته است. در سند تحول امروزه در نظام تعلیم و تربیت کشور نقش و اهمیت پژوهش بیش از گذشته 

بنیادین که چند سالی از تصویب آن می گذرد به صراحت بر ضرورت برنامه ریزی و اقدام بر اساس پژوهش تأکید شده است . 

تبع  در این راستا پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اصلی ترین نهاد متولی امر پژوهش در نظام تعلیم و تربیت کشور و به

آن گروه تحقیق و پژوهش سازمان آموزش و پرورش ایالم نقش فعال و ویژه ای در توسعه فعالیت های پژوهشی و گسترش 

 فرهنگ پژوهش دارد.

ضرورت انجام این تحقیق از آن جا ناشی می شود که اعتقاد به ارزش و قوت هر برنامه آموزشی در ارزیابی از برنامه و بازنگری 

های ارزیابی می باشد که این مهم تا کنون در مورد برنامه معلم پژوهنده در استان ایالم صورت نگرفته؛ تا بدان بر مبنای یافته 

واسطه بتوان به نقاط قوت و ضعف برنامه ی اجرا شده پی برد.لذا پژوهشگر سعی دارد با ارزیابی سیستمی و جامع برنامه معلم 

امر تعلیم و تربیت قرار دهد که امید است مسئولین با اطالع از وضع موجود به  پژوهنده، اطالعات مفیدی در اختیار متولیان

سوی وضع مطلوب حرکت نموده و با  شناسایی آسیب ها و تهدیدها آن ها را تبدیل به فرصت نمایند و به موقع و به جا گام 

 های بلندی در رفع مشکالت و توسعه برنامه در این استان بردارند.
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 ش اهداف پژوه

 در آموزش و پرورش استان ایالم 4تعیین میزان مطلوبیت برنامه معلم پژوهنده با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ: هدف کلی 

 ف اختصاصی هد

تعیین میزان مطلوبیت عوامل زمینه ای )اهداف ،  دوره های آموزشی ضمن خدمت اقدام پژوهی( برنامه معلم پژوهنده در 

 ایالم آموزش و پرورش  استان 

      

 پژوهشی سؤال 

 عوامل زمینه ای برنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش  استان ایالم از چه میزان مطلوبیتی برخوردار است ؟ 

 

 تعاریف واژه ها و اصطالحات

 تعاریف نظری 

های عملیاتی هدفها، برنامهارزیابی عبارت است از فرآیند تعیین و فراهم کردن اطالعات الزم درباره مطلوبیت :  2ارزیابی  

های اجرایی و نتایج حاصل از آنها به منظور هدایت و تصمیم گیری جهت بهبود و پیشرفت فعالیت ها برای کسب بازده طرح

 (13، ص 4333. ) بازرگان ،"موردنظر

مسائلی است که در  معلم پژوهنده، معلمی است که با بهره گیری از فرایند تحقیق حین عمل درصدد حل  :معلم پژوهنده  

 (. 41، ص 4332ها مواجه است. )پرویزیان، جریان کارحرفه ای خود با آن

حال ارائه گردیده و در ارتباط با مسئله ارزشیابی است. اما با این  3مدلی است که از سوی استافل بیم : الگوی ارزشیابی سیپ

 .کندشود. الگوی ارزشیابی سیپ چهار نوع ارزشیابی را ارائه میریزان آموزشی نیز ارزشمند تلقی میمدل مزبور از سوی برنامه

تحلیل سیستماتیک عوامل جمعیتی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط به مسئله را  :1ارزشیابی زمینه-  4

  .باشدشود نیز میچنین شامل بررسی محیطی که برنامه ایجاد تغییرات در آن اجرا میگیرد. همدربرمی

شامل بررسی تسهیالت، کارکنان، خدمات و مواردی نظیر آن است که برای استفاده در هر طرحی :1 دادارزشیابی درون-  2

 .باشدمورد نیاز می

  .باشدها ، شامل توالی مراحل ، شرایط و نقش عوامل و اجزای یک برنامه میکارگیری روشبه :1ارزشیابی فراگرد)فرایند(-  3

                                                           
1 CIPP 
2 Evaluation 
3 Stufflebeam , Daniel 
4 context  
5 input 
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های مربوط به ادامه ، قطع ، تعدیل یا گیریمنظور تصمیم، به )هایافتن هدفارزشیابی اثربخشی )تحقق:1 دادارزشیابی برون-  1

 .باشدگسترش برنامه می

 تعاریف عملیاتی

و مطلوبیت عوامل زمینه ای ،  در این پژوهش منظور از ارزیابی تعیین میزان تحقق اهداف برنامه معلم پژوهنده  : ارزیابی

 دروندادی ، فرایندی و بروندادی این برنامه درآموزش و پرورش استان ایالم می باشد .

در این پژوهش معلم پژوهنده به همه ی معلمان یا دست اندرکاران آموزش و پرورش گفته می شود که در :معلم پژوهنده 

انی و قراردادی مشغول خدمت هستند و به نحوی با مسائل آموزشی و سازمان آموزش و پرورش ایالم به صورت رسمی ،پیم

پرورشی سروکار دارند و عالقه مند هستند برای بهسازی و اصالح وضعیت نامطلوب آموزشی ، به فعالیت های پژوهشی دست 

لمان به معنی عام بزنند تا نتیجه آن تغییر وضعیت موجود و حل برخی از مسائل آموزش و پرورش گردد. در این تعریف مع

شامل: مدیران و مسئوالن امور تربیتی و مشاوران و.... و هر شخصی دیگری که در بدنه آموزش و پرورش مسئولیتی به عهده 

 پرداخته است گفته می شود.در عمل  شیوه نامه برنامه معلم پژوهنده به پژوهش بر اساسو دارد، 

، عوامل دروندادی عوامل زمینه ای  ، عوامل ،  لگوی ارزشیابی سیپدر این پژوهش بر اساس االگوی ارزشیابی سیپ : 

 مورد بررسی قرار گرفته است. استان ایالمبرنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش   بروندادیوعوامل فرایندی 

بطین پژوهشی و در این پژوهش منظور از ارزیابی زمینه نمره ای است که از پاسخ معلمان پژوهنده ، را ارزیابی زمینه :

کارشناسان گروه پژوهش سازمان آ. پ. ایالم به پرسشنامه ارزیابی بسته پاسخ کیفیت عوامل زمینه ای شامل : اهداف، دوره 

 های آموزشی ضمن خدمت اقدام پژوهی و... کسب می شود.

 

 بنیادهای فلسفی روش تحقیق اقدام پژوهی ـ معلم پژوهنده 

 وهی در مکتب پراگماتیسم )عمل گرایی (بررسی ریشه های فلسفی اقدام پژ

)حل مسئله ، کاهش یا حذف شکاف نظر و عمل ( متأثر شده است. پراگماتیسم  عبارت است  3اقدام پژوهی از پراگماتیسم     

می از : نوعی گرایش، روش یا فلسفه ای که نتایج عملی و افکار و معتقدات آدمی را معیار اساسی تعیین ارزش و حقیقت آن ها 

داند. پراگماتیست ها معتقدند باید به علم تجربی و دنیای متغیر و مسائل آن و طبیعت آن چنان که هست بپردازند. تجربه ی 

 اصیل، حاصل تعامل موجود زنده با محیط او می باشد.واقعیت، تمام چیزهایی است که ما تجربه می کنیم.

را که از پدیده های حیاتی پراگماتیسم بود، محور آموزش و « تجربه »پرنفوذترین فیلسوف تربیتی پراگماتیست،  2جان دیوئی

یا « اقدام»تعریف کرد. از نظر دیوئی، تجربه دو معنا دارد؛ یکی « بازسازی تجارب »پرورش قرار داد و حتی فرایند تربیت را 

                                                                                                                                                                                     
6 Process 
7 Product 
8 Pragmatism 
9 John Dewey 
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 قدم بر نظر می داند؛ که عمل و احساس ارکان اصلی روش تجربی می باشد. وی عمل را م«احساس»و دیگری « عمل»

 (.4325)زندوانیان و همکاران، 

رویکرد اقدام پژوهی به دلیل تأکید بر عمل و دانش شخصی حاصل از تجربه و حل مسئله، ریشه در پراگماتیسم دارد)گویا،  

4312.) 

 بررسی ریشه های فلسفی اقدام پژوهی درایدئولوژی مارکسیسم

، تضاد طبقاتی، ارتقای پایگاه اجتماعی( تأثیر پذیرفته است. پیوند میان 45سم دیالکتیکاقدام پژوهی از مارکسیسم )ماتریالی     

بینش های »، «تعقل در ایدئولوژی»، «استنتاج»، «برداشت»، «تفسیر»و موضوع مورد تحقیق را باید از  44عقاید مارکس

می کند برقرار کرد.به نظر مارکس در  که در روند شکل گیری و گسترش اقدام پژوهی کمک« بیان اندیشه های او»و« مارکس

سرمایه داری، کار چیزی از کارگر جداست و به سبب تقسیم کار ، نوآوری ها در کارگر از میان می رود و آنان همچنین از 

 یکدیگر، هم از نظر جسمی و هم از لحاظ شغلی، احساس جدایی می کنند. 

یکنواخت تدریس را تکرار کند، کم کم با محصول تولیدی خود یعنی دانش اگر معلم به کار قبلی و سنتی خود ادامه دهد و کار 

آموزان، بیگانه می شود و نوعی جدایی بین افکار آن ها پیش می آید. معلمی که تحقیق و پژوهش ندارد و خود را درگیر روش 

سل کننده دارد. )زندوانیان و های سنتی کند، نوآوری و خالقیت او کم شده، تدریس برای او حالت روزمرگی و یکنواخت و ک

 (.4325همکاران، 

 پژوهش  پیشینه

و خارج از کشور انجام شده است که به طور خالصه اشاره می ام پژوهی تحقیقات زیادی در داخل در راستا ی برنامه اقد     

 گردد:

 پژوهش های داخلی 

علمان را موانع مدیریتی ، ضعف اطالع رسانی،ضعف ( در تحقیقی موانع و محدویت های پژوهشی م4325نامداری و قنبری)     

 توانایی پژوهشی معلمان ،  مشکالت ارزشیابی ، نبودن دوره های ضمن خدمت و ضعف محتوای آموزشی بیان کرده اند.

بررسی عوامل برانگیزاننده ی معلمان به انجام پژوهش از دیدگاه رابطین و »( در پژوهش خود با عنوان 4325محمدی فرید )

حوزه سازمانی )آموزش و توانمندسازی ،تسهیالت و امکانات  3عوامل برانگیزاننده معلمان را در « پژوهشگران آموزش و پرورش 

( ،حوزه اجتماعی ـ فرهنگی )شایسته ساالری، اعتماد و اطمینان افراد به یکدیگر و حوزه شخصی )نگرش مثبت،عادت کای 

عوامل انگیزاننده سازمانی را در اولویت اول ، عوامل شخصی در اولویت دوم و عوامل  خالق ( عنوان نموده که نتایج این پژوهش

 اجتماعی ـ فرهنگی را در اولویت آخر قرار داده است.

                                                           
10 Dialectical Materialism 
11 Marx 
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با روش « عنوان مطالعه ی بنیادهای فلسفی روش تحقیق اقدام پژوهی»(در نتیجه پژوهش خود با 4325زندوانیان و همکاران )

ویژگی  اقدام پژوهی)توصیف و انتقاد از وضع موجود، تأکید بر عمل و تلفیق 3ن می نمایند که با توجه به اسنادی ـ تحلیلی  بیا

آن با نظر و تغییر در جهت مطلوب(ریشه و پایگاه فلسفی معلم پژوهنده در مکاتب پراگماتیسم ، مارکسیسم و نظریه انتقادی 

 تطبیق داده شده است.

بررسی عوامل مؤثر بر اقدام پژوهی معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی دولتی » ا عنوان ( در پژوهش خود ب 4333شمخانی )

، عوامل ؛ اهمیت دادن به نتایج تحقیق معلمان ، وجود منابع مالی ، وجود نیروهای متخصص در آموزش و « منطقه فامنین 

سانی در آموزش و پرورش را در میزان عالقه پرورش ، آشنایی معلمان با روش شناسی تحقیق و پژوهش و وجود شبکه اطالع ر

 معلمان به اقدام پژوهی مؤثر می داند .

نشان داده اند جهت افزایش مشارکت کارکنان در کارهای  sipp(، در پژوهشی با استفاده از مدل 4333سجادی و محمدهادی)

در خصوص روند اجرایی نقش موثری پژوهشی، تالش در جهت اعطای پاداش و تسهیل در پرداخت کارکنان و اطالع رسانی 

 خواهد داشت.

( این نتیجه را در پی داشته که بین گذراندن دوره های اقدام پژوهی ، جنسیت ، سنوات  4331پژوهش صدیق میرعظیمی) 

خدمت ، طول دوره های آموزشی معلمان و میزان شناخت از پژوهش و عالقه به انجام دادن پژوهش رابطه ی معناداری وجود 

 رد .دا

( انجام داده اند، به ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه معلـم پژوهنـده از دو جنبة 4331در پژوهشی که چایچی و همکاران )

کمی و کیفی پرداخته شده است؛ در ایـن پـژوهش، نقاط ضعف برنامة معلم پژوهنده در سه حوزة ساختاری، برنامه ریزی، اجرا 

 ه اسـت.و ارزشـیابی دسـته بنـدی شـد

( ، طی پژوهشی بـه بررسـی عوامـل بازدارنـدة مـشارکت معلمان در طـرح معلـم پژوهنـده در 4331)و همکاران حسن زاده

عـدم آگاهی معلمان از طـرح معلـم پژوهنـده، عـدم »شهرسـتان سـاری پرداخته اند؛ نتایج این پـژوهش نـشان دادنـد کـه 

مل مـدیران، کمبـود وقـت معلمان در کالس درس، باالبودن تراکم دانش آمـوزان و وجـود امکانات و منابع، نگرش و ع

، موانع «شــلوغی کــالسهــا و عــدم ارج گــذاری مناســب بــه اقدام پژوهی و رجحان تصمیم های بدون اتکا بر تحقیق

 انجام اقدام پژوهی معلمان مطرح شده انـد.

خود ضعف در قدردانی معنوی از معلمان پژوهشگر ، کمبود مشاوران، پژوهشی مجرب ( در بررسی 4331رضایی کمال آباد) -

 برای راهنمایی و رفع اشکاالت پژوهشی معلمان را مهمترین موانع اقدام پژوهی بیان کرده است.

، عوامل   ( درپژوهش خود موانع و مشکالت پژوهش را به ترتیب اولویت عوامل سازمانی ، عوامل ارتباطی 4333حسن زاده )

 اجتماعی ، عوامل انسانی و عوامل روش شناختی عنوان نموده است  .

 از مطلوب استفاده راهکارهـای ارائـة و اقـدام پژوهـی کالسهـای ضعف نقـاط بررسی عنوان با طرحی در( 4331) بدخشان 

 کـار اجرای شیوة آزمون، برگزاری وةشی مدرس، تدریس شیوة مانند ضعفی نقاط به شمالی، خراسـان اسـتان در کـالسهـا ایـن

 . اسـت کـرده اشـاره پژوهـــشی مهـــارت افـــزایش در مـــدرس علمـــی اطالعـات و عملـی
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( موانع موجود اقدام پژوهی معلمان را شامل کمبود وقت و مشغله زیاد و بی 4332در تحقیقی توسط علمداری و افشون)  

اند. در این پژوهش ارتباط معنا دارمیان نمره پژوهشی اقراد و موانع شخصی و سازمانی به  عالقه گی به امر پژوهش بیان کرده

 دست آمده است.

( در پژوهشی تحت عنوان شناسایی عوامل موثر بر گرایش دبیران که در دبیرستان های اهواز انجام داده اند 4332هاشمی ) -

 ه انجام اقدام پژوهی در مدارس و میزان خالقیت آنان وجود دارد.نشان می دهد رابطه ی معنا داری میان گرایش دبیران ب

 پژوهش های خارجی 

( درتحقیقی که کشور قبرس انجام داده بیان کرده است: نگرش منفی معلمان 4333( به نقل سجادی)2545)42کوتسلینی -

در مقابل تغییر از موانع انجام  نسبت به پژوهش و خصایل و یژه آنان شامل : گوشه گیری، عدم اعتماد به نفس و مقاومت

 پژوهش است. 

( با طرح ضرورت توجه به کارکردهای پژوهشی در مدارس ، رویکرد پژوهش مبتنی بر مدرسه با ارائه می  2552)43ویلسون 

سازد که طی آن پژوهشگران دانشگاهی و دست اندرکاران امور مدرسه به ویژه معلمان برای انجام پژوهش در مسیر تسهیل 

رکردهای مدرسه فراخوانده می شوند . وی توسعه مدارس را در گرو حرفه ای ساختن آن ها می داند و حرفه ای ساختن را کا

 (.4333با دانش و پژوهش ممکن می داند )ساکی ، 

( حاکی از این است که دانش و تخصص معلمان در مورد موضوع و مسأله ی مورد  2552)41یافته های جننی فر و چاپیوت 

لعه شان بر روند رشد تحقیقات و پژوهش های آن ها مؤثر است . عالوه بر داشتن تخصص در زمینه مورد مطالعه ، معلمان مطا

باید از تحقیقات و اطالعاتی که به دست می آورند استفاده کنند و در مورد روش آموزشی خود تجدید نظر کنند چرا که 

 آموزان در زمینه ی علم سریعاً در حال بسط و گسترش می باشند .  استانداردها به طور همزمان برای یادگیری دانش

( در رابطه با اقدام پژوهی نشان می دهد: که انجام اقدام پژوهی در کالس درس به 2553در کشور زیمباوه ) 41پژوهش وایلر -.

 علمـان از مزایا و فواید اقدامپژوهی را عدم آگـاهی م برنامه ریزی وهماهنگی متمرکز، نیازمند است.وی موانع انجام اقدام

منظـور هـدایت فعالیـتهـای پژوهــشی و عــدم پرداخــت   وپرورش به پژوهی، فقدان سـازمانی مـشخص در درون آموزش

 .کنـد می معرفی  هــای پــژوهش  هزینــه

اصلی « اقدام پژوهی فراملیتی  ایجاد شبکه ها ی» (در پژوهشی باعنوان 4332( به نقل از شارع پور)2551) 41براون و گانتا 

ترین عامل در توسعه ی برنامه را از بین بردن موانع ارتباطی میان معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت معرفی می کنند . 

 این پژوهش در دو کشور ایاالت متحده و انگلستان انجام شد .

                                                           
12 Kvtslyny 
13 Wilson 
14 Fetus oven and Chapyvt 
15 Wyler 
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( موانع مشارکت معلمان در زمینه ی اقدام 4325مداری )( به نقل از نا2551)41در تحقیقی در کشورسوریه توسط برازنگی 

پژوهشی بررسی شده است این موانع شامل موانع اقتصادی، شخصی و سازمانی می باشد. همچنین برنامه های جانبی و بی 

 ش می باشد.راج شده برای این پژوهفایده ، بی توجهی به دانش تولید شده ، برای اقدام پژوهی از جمله مهم ترین نتایج استخ

ب ( راه های انگیزش معلمان را چنین بیان کرده است : تأیید کردن تمام درخواست های منطقی معلمان ، ترتی 2553)43وارما 

دادن جلسات برای پیشرفت شغلی که در آن معلمان ایده ها و طرح های اصلی و اساسی خود را مطرح کنندو دیگران هم از 

تجربه  آن ها استفاده کنند ، از موفقیت آنها قدردانی شود ، در برنامه هفتگی مدارس زمانی را برای قدردانی و سپاسگذاری 

شی مدرسه اختصاص دهند به عنوان مثال به خاطر شرکت در کنفرانس های منطقه ای خاص از معلمان پژوهنده و یا تیم پژوه

، همچنین از کارهای پژوهشی که انجام داده اند یک نمونه را در فایل مدرسه ذخیره و نگهداری کنند تا هم معلمان تشویق 

 شوند و هم دیگر معلمان از نتایج کار آن ها استفاده کنند . 

( دسترسی به منابع اطالعاتی را یکی از عوامل تأثیر گذار در مشارکت افراد در  4333نقل از عباسی ،به  2552) 42کوتریک

 فعالیت های پژوهشی بیان کرده است .

( در نتیجه پژوهش خود مشارکت معلمان در کارهای پژوهشی به صورت کمی و کیفی را باعث رشد  2554)25هانسون 

ت . مشارکت آن ها همچنین باعث خواهد شد تا ادراکاتشان از جو سازمانی محیط شخصیتی و شغلی آنان عنوان نموده اس

 آموزشی باال برود که این خود در تدریس اثریخش آن ها نقش بسزایی خواهد داشت .

 طور به را پژوهنده معلم برنامة اجرای مشکالت و بازدارنده عوامل آنهـا بیشتر که گفت توان می ها، پژوهش این براساس

 آن دنبال به محقق پـژوهش، ایـن در لذا موانع؛ تا اند داشته تمرکز ها بـرمؤلفه بیـشتر و اند نداده قرار بررسی مورد معیجا

 از گیری بهره و موضوع این پیشینه و ادبیات و بر تکیه با  سیپ الگوی از گیری بهره با سیستماتیک و جامع پژوهشی که است

 ایالم استان. پ. آ در پژوهنـده معلـم برنامـة توسعة و گسترش درزمینـة بتـوان تـا دهد ئهارا خود تجربیات و ها پژوهش این

 .ساخت فراهم برنامه در را تربیت و تعلیم امر انـدرکاران دست تمامی مشارکت زمینة و داشت جامعی ریـزی برنامـه

 روش و نوع پژوهش 

 ی وارزشیابی می باشد.روش تحقیق این پژوهش کاربردی , توصیفی ـ پیمایش     

 جامعه آماری و نمونه 

( معلمان پژوهنده در سطح استان که تعداد آنان بر 4جامعه ی آماری این پژوهش شامل چند گروه به شرح زیر می باشد :     

ان شهرست 41( رابطین پژوهشی کل  2نفر می باشد. 441اساس آمار پژوهشکده تعلیم و تربیت استان ایالم در سال گذشته 

 نفر می باشند. 2( کارکنان گروه پژوهش در سازمان  آموزش و پرورش که  3نفر( 41ومنطقه ی آموزش و پرورش ایالم)

 

                                                           
17 Brazngy 
18 Varma 
19 Kvtryk 
20 Hanson 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 
 

 روش نمونه گیری 

 441پس از توزیع پرسشنامه ها تعداد که به دلیل محدودیت جامعه ی آماری ، از روش سرشماری استفاده شده است      

 . ه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتدیدپرسشنامه تکمیل شده دریافت گر

 ابزار پژوهش

بر و بر اساس چارچوب الگوی ارزشیابی سیپ )زمینه، درونداد، فرایند و برونداد (محقق ساخته پرسشنامه ابزار این پژوهش      

 بود.  طیف خیلی زیاد، زیاد، متوسط،کم و خیلی کم ( 1اساس مقیاس لیکرت ) با 

 و پایایی ابزار پژوهش چگونگی تعیین روایی 

 الف :  روایی 

روایی محتوایی کیفی پرسشنامه بسته پاسخ طی فرایند تکنیک دلفی با نظرات چند گروه شامل : کارشناسان گروه پژوهشی      

 سؤال پرسشی  در 13سازمان آ. پ. ، رابطین و معلمان پژوهنده و استاد راهنما تعیین شد و در نهایت بر اساس الگوی سیپ 

مقدار محاسبه روایی ،  درچهار حیطه شامل عوامل محتوا و زمینه، درون داد، فرایند، برون داد مورد تأیید قرار گرفت. و 

منظور گردیده است. همچنین برای روایی از رابطه بین خرده  r =112/5همبستگی اسپیرمن بین سؤاالت پرسشنامه برابر 

فیت برنامه های اقدام پژوهی معلمان بوسیله همبستگی پیرسون استفاده شده مقیاس ها و نمره کل پرسش نامه ارزیابی کی

  r = 225/5، با برون داد  r =331/5، با درون داد r =322/5، با فرایند r =252/5است که نمره کل پرسشنامه با محتوا و زمینه 

 معنادار گزارش شده است .  51/5می باشد که درسطح خطای 

 ب : پایایی 

 روش تنصیف استفاده گردید.  وآلفای کرونباخ های تحقیق حاضر برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه از روش  در     

 ه: ضرایب پایایی پرسشنام 1جدول

 

 

 

 

 شاخص آماری                    

 مقیاس

 ضرایب پایایی

 تنصیف آلفای کرونباخ

 111/5 321/5 کیفیت عوامل محتوا و زمینه 
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 صیفی:یافته های تو

درصد ( و  11,1نفر ) 11ر اساس جنسیت بیشترین فراوانی مربوط به مردان با پژوهش بدین شرح است بیافته های توصیفی 

 41سال : فراوانی  35گروه شامل زیر  3( بود . از نظر سن ، افراد نمونه در  12,1نفر ) 12کمترین فراوانی متعلق به زنان با 

درصد ( طبقه بندی  11,4) 13سال با فراوانی  12تا  15درصد( و  14,1) 13ل : فراوانی سا 32تا  35درصد(ـ بین  42,2)

درصد ( و لیسانس و باالتر  14,1نفر ) 14درصد ( ، لیسانس  3,1نفر ) 45شدند. در خصوص میزان تحصیالت نیز فوق دیپلم 

سال با 45تا 4طبقه قرار گرفتند :  3ظ سابقه نیز در (از حجم نمونه را به خود اختصاص دادند. افراد نمونه از لحا 22,1نفر ) 31

درصد (. ویژگی دیگر  33,3) 11سال با فراوانی  35تا  24درصد( و  15) 11سال با فراوانی  25تا  44( ،  24,1) 21فراوانی 

درصد (  2,1نفر) 44ن افراد نمونه که مورد بررسی قرار گرفت پست سازمانی آنان بود، نتایج داده ها حاکی از آن است که مدیرا

نفر  2درصد ( که بیشترین فراوانی متعلق به این پست بود، مشاورین  14,3نفر ) 12درصد ( ، دبیران 45,1نفر)  42، معاونین با 

افراد درصد (  43,2نفر ) 41درصد( و سایرین نیز با  43نفر ) 41درصد ( کمترین فراوانی را شامل می شد ، رابط پژوهشی  4,1)

 را تشکیل می دادندنمونه 

 

 کیفیت عوامل زمینه برنامه های اقدام پژوهی 

 سؤال در نظر گردید.  45برای بررسی کیفیت عوامل زمینه ای برنامه های معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان مدارس استان ایالم 

معلم پژوهنده از  : فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به سؤاالت کیفیت عوامل زمینه ای برنامه های2جدول 

 دیدگاه معلمان مدارس ایالم

رتبه 

 بندی

انحراف 

 معیار
 میانگین

 نحوه پاسخدهی

 سواالت شاخص

ره
ما

ش
 

خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

3 34/4 14/2 

برگزاری دوره های ضمن  فراوانی 33 21 21 41 44

 خدمت اقدام پژوهی 
4 

 درصد 5/33 1/23 1/24 2/42 1/2

1 31/4 14/2 

کیفیت و اثربخشی دوره های  فراوانی 31 22 21 22 42

ضمن خدمت اقدام پژوهی 

 برگزار شده 

2 

 درصد 1/22 4/42 1/24 4/42 1/45

3 33/5 15/3 

میزان آشنایی  شما با  فراوانی 5 1 11 31 21

 روشهای پژوهشی و تحقیق 
3 

 درصد 5 4/1 5/15 3/34 1/22
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4 21/5 21/3 

ارتباط و تناسب  موضوعات  فراوانی 5 44 25 11 31

برنامه با رشته تدریس معلمان 

 پژوهنده 

1 

 درصد 5 1/2 1/41 2/15 2/32

2 32/5 33/3 

تدوین آیین نامه ی اجرای  فراوانی 4 1 22 11 23

برنامه معلم پژوهنده به صورت 

 واضح و بدون ابهام 

1 

 درصد 2/5 3/1 2/21 1/12 5/25

2 21/4 15/2 

فراهم بودن زمینه ارتباط  فراوانی 33 31 22 41 3

تحقیقاتی با مراکز علمی و 

 دانشگاهی معتبر

1 

 درصد 1/23 1/35 4/42 3/41 5/1

45 21/4 25/2 

تأمین  بودجه و هزینه های  فراوانی 13 31 42 41 1

 مالی جهت اجرای برنامه 
1 

 ددرص 1/31 3/34 1/45 3/41 4/1

1 41/4 11/3 

انتخاب دبیران ستاد و داوران  فراوانی 44 2 23 12 43

متناسب با تخصص و تجربه 

 ی آنان 

3 

 درصد 1/2 3/1 3/21 1/12 1/41

1 44/4 32/2 

تدوین خط مشی ها و  فراوانی 43 21 11 42 44

استراتژی های مربوط به 

 مشارکت کارکنان

15 

 درصد 3/44 1/23 4/32 1/41 1/2

1 52/4 33/3 

فراهم ساختن زمینه های  فراوانی 3 41 32 11 41

ارتقای دانش و باز آموزی 

معلمان از طریق درگیر کردن 

 آنان با پژوهش در عمل

13 

 درصد 5/1 3/41 3/21 3/33 2/42

 

و تحصیلی معلمان پژوهنده (  )ارتباط  و تناسب  موضوعات برنامه با رشته تدریس 1همان طوری که مالحظه می شود، سؤال 

  25/2)تأمین  بودجه و هزینه های مالی جهت اجرای برنامه ( با  1را در میان سؤاالت و سؤال  بیشترین میانگین 21/3با 

 باشد.را در میـان سؤاالت از دیدگاه معلمان مدارس آموزس و پرورش استان ایالم دارا میکمترین میانگین 

ل فراوانی و درصد کیفیت عوامل زمینه ای ) اهداف، دوره های آموزش ضمن خدمت اقدام پژوهی ( برای تهیه جدو همچنین

(، کم 4برنامه های معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان مدارس استان ایالم بصورت کلی ابتدا امتیاز هر گویه طیف ) خیلی کم )

و بیشترین  45( ضرب کرده و به نحوی که کمترین نمره  45)  ( را در تعداد سؤاالت 1(، خیلی زیاد )1(، زیاد )3متوسط ) (،2)
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 24بدست آمد. این نمرات را به سه دسته کــم ، متوسط و زیــاد تقسیم بندی کرده به گونه ای که سؤاالت کمتر از  15نمره 

 را زیاد معرفی نموده ایم .   32متوسط و باالی  32تا  24را کـــم، بین 

 نی و درصد کیفیت عوامل زمینه ای برنامه های معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان مدارس استان ایالمتوزیع فراوا ـ1-1جدول 

 فـراوانی درصد مطلق فــراوانی 

 ای زمینه عوامل

 43,3 24 کــم

 11,1 11 متوسط

 21,2 22 زیــاد

 455,5 441 کل جمع

 

مان آموزش و پروش استان ایالم ، کیفیت عوامل زمینه ای برنامه همان طوری که در جدول باال مالحظه می شود از دیدگاه معل

درصد، کیفیت عوامل زمینه ای برنامه های معلم  1/11نفر (  برابر  11های معلم پژوهنده در حد متوسط بیشترین فراوانی ) 

 ه است.درصد نمونه را به خود اختصاص داد 3/43نفر ( برابر   24پژوهنده در حد کـم کمترین فراوانی) 

ي ينه ا ل زم عوام

کــممتوسطزيــاد

ق
ـ

ـ
ـ

ـ
طل

ي م
وان

را
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ف

70

60

50

40

30

20

10

0

29

65
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 توزیع فراوانی کیفیت عوامل زمینه ای  برنامه های معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان مدارس استان ایالم ـ 1-1نمـودار 

 

 یافته های استنباطی مربوط به سؤال های پژوهش :

مونه ای می باشد که برازش نکویی خی دو  و تی تک ن آزمون های این پژوهش شامل سؤالیافته های استنباطی مربوط به      

 ارائه شده است. 51/5برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جداول زیر با سطح خطای 
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از چه میزان مطلوبیتی برخوردار عوامل زمینه ای برنامه های معلم پژوهنده در آموزش وپرورش استان ایالم  سؤال پژوهش :

 است ؟

کیفیت عوامل زمینه ای برنامه های معلم پژوهنده از دیدگاه  رسی میزانتك گروهی برای بر tآزمون ـ 11جدول

 معلمان مدارس ایالم

 
میانگین 

 نظری

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 معیار 

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

سطح 

 خطا

نتیجه 

 آزمون

 0Hقبول  51/5 42/5 22/4 441 15/5 53/3 3 عوامل زمینه ای کیفیت 

 

  51/5معناداری در سطح  *    54/5معناداری در سطح  **  

 

 

 دو و فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار: آزمون برازش نکویی خی 11جدول 

 
 فراوانی

 شده مشاهده

 قابل فراوانی

 انتظار
 درجه آزادی آزمون خی دو باقیمانده

سطح 

 معناداری

عوامل زمینه کیفیت 

ای ازدیدگاه  معلمان 

 مدارس 

 -41,3 33,3 24 کــم

**11/23 2 554/5 
 21,1 33,3 11 متوسط

 -2,3 33,3 22 زیـاد

     441 کل جمع

 51/5معناداری در سطح  *    54/5معناداری در سطح  **

   

 : گیری نتیجه

وهنده در آموزش وپرورش عوامل زمینه ای ) اهداف، دوره های آموزش ضمن خدمت اقدام پژوهی (  برنامه های معلم پژ     

 استان ایالم از چه میزان مطلوبیتی برخوردار است ؟

 همچنین ارزشیابی از مرحله این. است آموزشی هدفهای تعیین برای منطقی زمینه یک آوردن فراهم زمینه ارزشیابی هدف

 شناسایی جهت در کوشش نیز و آموزشی های محیط در مربوط عناصر تعیین برای گرایانه تحلیل کوشش هایی شامل
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 تصمیم به ارزشیابی از مرحله این خالصه، طور به. است آموزشی موقعیت یا بافت این در موجود فرصتهای نیازها، و مشکالت،

 کند.می کمک طراحی زمینه در گیری

ی  است که این از جمله عواملی که می تواند کیفیت برنامه های  معلم پژوهنده را تحت تاثیر خود قرار دهد عوامل زمینه ا

طرح  دوره های  دوره های آموزش ضمن خدمت اقدام پژوهی را شامل می شود. عوامل خود تقسیم بندی هایی چون اهداف،

به طوری که  ضمن خدمت، با آموزش عملی خود زمینه را برای ارتقای مطلوبیت  برنامه های معلم پژوهنده فراهم می کند.

وزش  های حضوری  ضمن خدمت را گذرانده اند با کسانی  که بی هیچ آموزش و گزارش ها نشان می دهد کسانی که آم

راهنمایی برای برنامه معلم پژوهنده گزارش تهیه  کرده اند تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل آماری در بررسی میزان  

بدست آمده  tم نشان می دهد که  میزان موزش و پرورش استان ایالآزمینه ای  برنامه های معلمی پژوهی در  مطلوبیت عوامل

به این نتیجه رسید که از دیدگاه معلمان  %21توان با اطمینان میلذا معنی دار نیست،  51/5( که در سطح خطای  22/4)

مدارس استان ایالم، کیفیت عوامل زمینه ای ) اهداف، دوره های آموزش ضمن خدمت اقدام پژوهی (  برنامه های معلم 

)نامداری و  افرادی چون از مطلوبیت متوسطی برخوردار می باشد. نتایج حاصل از بررسی این پرسش با نتایج مطالعات پژوهنده

 ( همخوانی دارد.2545 )کوتیسلنی، (،4332 )علمداری و افشون، (،4331 )رضایی، (،4325، قنبری

 مطلوب وضع به موجود وضع تغییر جهت و دخو کاری ی حیطه در مشکالت بررسی با پژوهنده معلمان که این به توجه با

 پژوهشگر معلمان تحصیلی و تدریس رشته با متناسب را برنامه موضوعات آماری نمونه اکثر لذا زنند می پژوهش انجام به دست

 از ابهام بدون پژوهنده معلم برنامه اجرای نامه آیین. است زمینه این در خوب نسبتاً وضعیت از حاکی 21/3 میانگین و دانند می

 نمونه که رسد می کارکنان اطالع به و ابالغ مدارس به اداری مراحل طی از پس و تدوین تربیت و تعلیم پژوهشکده طرف

 سؤال برای 3,15 میانگین است برخوردار مطلوبی نسبتاً وضعیت واز نموده تأیید را آن بودن واضح 3,34 میانگین با آماری

 در پژوهش بخش ها این ی همه با اما ، است برنامه مساعد های زمینه از دیگر یکی نیز ق،تحقی و پژوهش های روش با آشنایی

 وضعیت 2,25 میانگین که است مواجه نیاز مورد اعتبارات کمبود با انتظار مورد های فعالیت ی ادامه برای پرورش و آموزش

 معلمان نظر از ای زمینه عوامل مطلوبیت بر ؤثرم مانع و عامل ترین مهم که است این بیانگر و دهد نمی نشان را مطلوبی

 معلمان اطالعات و نظر تبادل جهت ها دانشگاه و علمی مراکز با تحقیقاتی ارتباط زمینه نبودن فراهم. آید می شمار به پژوهنده

 .است برنامه های زمینه بر گذار اثر موانع دیگر از 2,15 میانگین با آکادمیک پژوهشگران با

 از حاکی 2,14 میانگین کسب که است پژوهی اقدام خدمت ضمن های دوره برگزاری با رابطه در دیگر، تأمل قابل ی نکته

 ای اندیشه صاحب هیچ طرفی از و نیست آموختنی ساعت 14 گذراندن طریق از پژوهی اقدام. است پژوهشگران متوسط رضایت

 اهداف به توجه با آموزش نوع هر تأثیرگذاری میزان مهم ولی د،باش دیده آموزش افراد عملکرد بر آموزش تأثیر منکر تواند نمی

 و کیفیت بر دال 2,14 میانگین کسب هاست، آموزش آن اهداف با آموزشی محتوای و روش سویی هم میزان و شده مطرح

 .است اندک های دوره همین متوسط اثربخشی

  پیشنهادات

 و تربیتی علوم های ه دانشکد همکاری با تحقیق روش های سکال برگزاری ـ2 پژوهش بخش به کافی بودجه اختصاص ـ4 

 مناسب آموزشی محتوای و مجرب مدرسان از استفاده با خدمت ضمن ای دوره برگزاری ـ 3معلم تربیت مراکز و شناسی، روان

  افزایش و واقعی خبرگان و صاحبنظران فعال حضور ـ 1 کارکنان مشارکت جهت هایی استراتژی و ها مشی خط تدوین ـ 1
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 معلمان ویژه به وپرورش آموزش و محققان با دانشگاهها همکاری زمینه ایجاد ـ 1 وپرورش آموزش در پشتیبانی و کمکی کادر

 تشکیل, پژوهشی های نشریه, ای رایانه  خدمات از استفاده با بتوان که مناسب رسانی اطالع نظام یک گسترش ـ 1 پژوهنده

 قرار معلمان اختیار در را بهنگامی اطالعات, مانندآن و وشنیداری دیداری بصورت پژوهشها یجنتا ارائه و پژوهشی های همایش

 برنامه از معلمان استقبال عدم عوامل تحلیل و تجزیه ـ 2  ها گیری تصمیم در پژوهنده معلمان نظرات از استفاده  ـ 3.داد

 و تعلیم امر متولیان و سایرین استفاده جهت معلمان های پژوهش و تجربیات  سازی مستند ـ2 تشویق و انگیزه ایجاد جهت

 و آموزش ارتقای جهت ها پژوهش نتایج کاربست 44 شغلی ارتقای جهت پژوهشگران به امتیازاتی اختصاص ـ45 تربیت

 .پژوهشگران به متناسب و موقع به پرداخت ـ42 نوین تدریس های ورش و یادگیری

 

 

 

 

 

  منابع 

 .سمت انتشارات: تهران آموزشی ارزشیابی(. 4333) عباس، بازرگان، .4

بررسـی نقـاط ضـعف کالسهای اقدامپژوهی و ارائه راهکارهـای اسـتفاده مطلوب از »(؛ 4331) ، صمتبدخشان، ع .2

 «.این کالسها

 31 شماره - 4331 بهار::  تربیت و تعلیم: تربیتی علومساکی،رضا  مهربانی،نرگس؛ مرتاضی گویا،زهرا؛ چایچی،پریچهر؛ .3

 دستگاه و دانـشگاههـا توسـط پژوهـشی های یافته کاربست عوامل و موانع بررسی» ؛(4333)  ،.رمضان زاده، نحس .1

 .13 تا 32 صص ،1 ش بیستم، سـال تربیت، و تعلیم فصلنامه ،«اجرایی های

 صفهان.( بررسی موانع وچشم اندازهای اقدام پژوهی درآموزش وپرورش شهرا4331) ،میر حسینا رضایی کمال آباد، .1

 ـ پژوهی اقدام تحقیق روش فلسفی بنیادهای مطالعه»حسن احمدآبادی، جعفری محسن؛ عیسوی، احمد؛ زندوانیان، .1

 1شماره ـ 4325 زمستان و بهار: پژوهش: اجتماعی علوم ـ پژوهنده معلم

تی منطقه فامنین (؛ بررسی عوامل مؤثر براقدام پژوهی معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی دول4333) اژدر،شمخانی،  .1

 ،پایان نامه کارشناسی ارشد؛ تهران: دانشگاه شهید بهشتی.4331- 4331در سال تحصیلی 

 (  عوامل بازدارنده تحقیق از دیدگاه فرهنگیان، آموزش و پررورش ناحیه یک ساری4333شعبانی، ) .3
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 معلمان رویکرد بر(ژوهندهپ معلم) پژوهی اقدان آموزشی های دوره تاثیر بررسی "،(4331) ،.عظیمی،س میر صدیق .2

 .1شماره( 4331)پنجم و بیست  ی معلم،دوره رشد ماهنامه."پژوهش به

(بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد 4333عباسی، محسن، ) .45

 .41، ص1کتول، فصلنامه آموزش عالی، سال دوم ، شماره

 اعضای ازدیدگاه پژوهـشی فعالیـتهـای انجـام در موجود موانع» ،( 4332) سفندیار،ا ن،افـشو لی کرم،ع علمداری، .44

 .31تا 21 صص ،22 ش هشتم، سال دانش؛ ارمغان ،مجله«یاسـوج دانشگاههـای علمی هیئت

 و ،پاییز31و31ش ،( پرورش و آموزش)تربیت و آموزش،تعلیم در آن کاربرد و عمل تحقیق ی تاریخچه» زهرا، ، گویا .42

 .4312 زمستان

، پایان نامه بررسی عوامل انگیزاننده معلمان به انجام پژوهش از دیدگاه رابطین پژوهشی و 4325،ریم.محمدی فرید، م .43

 پژوهشگران آموزش و پرورش

. شناسایی و موانع برنامه معلم پژوهنده استان همدان، (4325)نامداری، پژمان، قنبری،سیروس، محمودی، حشمت اله .41

 پژوهشی دانشگاه شاهد.   -دی، تهران، فصلنامه علمیمطالعه مور

 دبیرستانهای وبررسی پژوهی اقدام انجام به دبیران مؤثربرگرایش عوامل ؛شناسایی(4332) ،.هاشمی،سید جالل .41

 علوم و روانشناسی دانشکده آموزشی؛ تحقیقات رشته ارشد کارشناسی نامه ،پایان 4332 اهوازدرسال شهرستان

 اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی
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