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چکيده:

كليد واژه ها:

رابطه دانش و مهارت پژوهش

 معلمان آموزش و پرورش استان همدان

• نصراله عرفانی1

ــی  ــارت پژوهش ــش و مه ــن دان ــه بي ــايی رابط ــف و شناس ــر توصي ــش حاض ــدف پژوه ه
معلمــان آمــوزش و پــرورش بــود. جامعــه آمــاري ايــن پژوهــش معلمــان دارای مــدرک تحصيلــی 
کارشناســی ارشــد حــوزه علــوم رفتــاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان بــه تعــداد 
627 نفــر بــود. حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 176 نفــر تعييــن گرديــد. افــراد 
ــردآوري  ــراي گ ــدند. ب ــاب ش ــي انتخ ــه  ای تصادف ــري طبق ــيوه نمونه گي ــه ش ــه ب ــروه نمون گ
ــش و مهــارت پژوهشــی کــه از ويژگی هــای  ــا از آزمون هــای محقق  ســاخته ســنجش دان داده  ه
ــؤال هاي  ــه س ــخ گويي ب ــور پاس ــه منظ ــد. ب ــتفاده ش ــد، اس ــوردار بودن ــنجی الزم برخ روان س
ــه  ای  ــع دوجمل ــری توزي ــای ناپارامت ــود، از آزمون  ه ــی نب ــا طبيع ــع داده  ه ــون توزي پژوهــش چ
ــا  ــود، داده هــا ب ــه اين کــه رويکــرد پژوهــش کّمــی ب ــا توجــه ب ــد. ب و اســپيرمن اســتفاده گردي
ــش پژوهــش  ــج نشــان داد دان ــل شــد. نتاي ــاري SPSS v.20 تحلي ــزار آم ــرم اف اســتفاده از ن
معلمــان کم تــر از حــد متوســط بــود؛ امــا مهــارت پژوهــش آن هــا در حــد متوســط بــود. همچنيــن 
نتايــج نشــان داد بيــن دانــش و مهــارت پژوهــش معلمــان رابطــه مســتقيم معنــی  داری مشــاهده 
ــه معلمــان می  تــوان  ــا آمــوزش دانــش پژوهــش ب شــد. بنابرايــن می  تــوان نتيجه  گيــری کــرد ب

مهــارت پژوهــش آن هــا را ارتقــا داد.   
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مقدمه �
آمــوزش و پــرورش فعــل و انفعالــي اســت میــان دو قطــب ســیال معلــم و شــاگرد کــه مســبوق 
ــر اســاس  ــیار، 1347(. ب ــرح و نقشــه اي اســت )هوش ــي و مســتلزم ط ــه هدف ــه ب ــي و متوج ــه اصل ب
ایــن تعریــف، معلــم و شــاگرد دو رکــن اصلــي آمــوزش و پرورش  انــد کــه ارتبــاط آن هــا در فراینــد 
یاددهــي- یادگیــري بــه صــورت کنــش متقابــل برقــرار مي شــود. حرکــت درســت بــر پایــه اصــول و 
در جهــت هــدف نیازمنــد طــرح و نقشــه اســت. بخــش عمــده  اي از ایــن نقشــه، بــه کمــک اطالعــات 

ــه مي  شــود. ــه وســیله معلمــان تهی ــه داده  هــاي پژوهشــي ب ــر پای علمــي ب
اکنــون کــه ســند تحــول بنیادیــن در نظــام تربیــت تهیــه شــده اســت، اجــراي آن مســتلزم عوامــل 
ــن رو  ــژه  اي برخــوردار اســت. از ای ــت وی ــم از اهمی ــگاه معل ــان جای ــن می ــه در ای ــي اســت ک مختلف
معلمــان بــراي توفیــق در ایفــاي نقــش معلمــي خــود الزم اســت بــه عنــوان یــک متخصــص آمــوزش و 
پــروش انجــام وظیفــه کننــد. در ایــن راســتا بایــد عالوه بــر انجــام وظایــف آموزشــي خــود، بــه عنــوان 
یــک پژوهش گــر نیــز اقــدام نماینــد. بــه همیــن منظــور بایــد دانــش پژوهــش را کســب کــرده باشــند 

و از مهارت هــاي پژوهشــي برخــوردار باشــند.
دانــش1 شــامل دانســتني ها و معلومــات اســت. یعنــي دربرگیرنــده یــادآوري بــه صــورت بازخوانــي 
ــا موقعیت هــا اســت.  و بازشناســي امــور جزیــي و کلــي، روش هــا و فرایندهــا، الگوهــا، ســاخت ها ی
بــه عبــارت دیگــر دانــش، عبــارت اســت از حفــظ و نگــه داري ذهنــي مطالــب آموختــه شــده قبلــي 
ــود.  ــازمان دادن مي ش ــد س ــازماندهي و تجدی ــي س ــاي ذهن ــامل فراینده ــارت2 ش ــیف، 1380(. مه )س
بــه عبــارت دیگــر، ظرفیــت بــه کارگیــري دانــش بــراي بــه خوبــي ســازماندهي کــردن امــور پیچیــده 
ــر5  ــر کرلینج ــش4 از نظ ــر3، 1985(. پژوه ــد  )رب ــدف می باش ــه ه ــت یابي ب ــاري دس ــاي رفت و الگوه
)ترجمــه شــریفي و نجفي  زنــد، 1374( عبــارت اســت از بررســي منظــم و کنترل شــده تجربــي 
ــي. دالور )1371(  ــاي طبیع ــان پدیده ه ــي می ــط احتمال ــاره رواب ــي درب ــاي فرض ــادي قضیه ه و انتق

ــد. ــه منظــور حــل مســأله مي  دان ــي ب ــرد روش علم پژوهــش را کارب
ــول  ــود و حص ــت موج ــر وضعی ــد تغیی ــي مي  توان ــاي پژوهش ــراي طرح ه ــداف اج ــه اه از جمل
ــد  ــت نشــان مي ده ــم و تربی ــات حــوزه تعلی ــد. بررســي ادبی ــوب باش ــاي مطل ــا و آرزوه ــه ایده  آل ه ب
بســیاري از محققــان و صاحب  نظــران بــر ایــن باورنــد کــه تحقیقــات نقــش بــارزي در حــل مســائلي 
کــه قلمروهــاي مختلــف آمــوزش و پــرورش در آغــاز هــزاره جدیــد در تمــام کشــورها بــا آن مواجــه 

1- knowledge
2- skill
3- Reber
4- research
5- Kerlinger
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هســتند، دارد )هــام1، 1995؛ گیجســبرز2 و کنتانــت3، 1996 و اســپرلینگ4 و اشــبي5، 2001(. در عین حــال 
امــروز، ایــن امــر بــه عنــوان یــک واقعیــت پذیرفتــه شــده اســت کــه از دانــش و یافته  هــاي ارزشــمندي 

ــه عمــل آورد.  ــتري ب ــوان اســتفاده بیش  ــد مي  شــود، مي  ت ــل پژوهشــي تولی ــه توســط محاف ک
یافته  هــاي مطالعاتــي المپــرت6 )1985(، وایرســین7 )1991(، بــورگ8 و گال9 )1996؛ بــه نقــل از عابدي، 
عریضــي و شــواخي، 1384( نشــان داده  انــد کــه آمــوزش پژوهــش در آمــوزش و پــرورش و بــه ویــژه بــه 
معلمــان، از عوامــل موثــر در کاربســت یافته  هــاي پژوهشــي در فرآینــد یاددهي-یادگیــري و کالس درس 
اســت. ویلینســكي10 )2001( داشــتن یــک برنامــه راهبــردي در بخــش تحقیقــات در آمــوزش و پــرورش؛ 
فیوئــر11، تویــن12 و شولســون13 )2002( فرهنگ  ســازي و ایجــاد نظــام اطالع رســاني علمــي و پژوهشــي؛ 
ــعه و  ــر15 )2004( توس ــي؛ الت ــدرک تحصیل ــش و م ــوزش پژوه ــل آم ــش دو عام ــاه14 )2004( نق ویرام
ــي در  ــاي علم ــري یافته  ه ــه کارگی ــور ب ــه منظ ــت ب ــرش مثب ــاد نگ ــي، ایج ــاي علم ــوزش پژوهش  ه آم
ــگران،  ــان پژوهش ــاط می ــي و ارتب ــات آموزش ــاني تحقیق ــام اطالع  رس ــتقرار نظ ــت و اس ــم و تربی تعلی
دانشــگاه  ها و آمــوزش و پــرورش و نایســبت16 )2005( توســعه حرفــه  اي و آمــوزش معلمــان در زمینــه 
دروس روش تحقیــق، توســعه مدیریــت پژوهــش و حمایت  هــاي مالــي دولــت از تحقیقــات آموزشــي؛ 
ــزاري  ــز پژوهشــي، برگ ــا دانشــگاه  ها و مراک ــرورش ب ــوزش و پ ــد17 )2005( همــكاري آم ــن ری هم چنی
ــدارس و  ــه م ــق در برنام ــا روش تحقی ــنایي ب ــدن درس آش ــان، گنجان ــراي معلم ــاي پژوهشــي ب دوره  ه
فراهــم کــردن شــرایط دسترســي آســان عوامــل آمــوزش و پــرورش بــه نتایــج تحقیقــات و نشــریات را از 
عوامــل موثــر در تحقیقــات آموزشــي دانســته  اند. ســادرلند18 )بــه نقــل از خواجــه بهرامــي، 1383( طــي 
پژوهشــي تحــت عنــوان ادراک معلمــان از پژوهــش، دریافــت اکثــر معلمــان معتقدنــد پژوهــش در بهبــود 
حرفــه  اي، ایجــاد خالقیــت و تغییــر دیدگاه  هــاي آن هــا موثــر بــوده اســت. جیمــز19 )بــه نقــل از باجــالن، 
ــي  ــاف و اثربخش ــه داراي انعط ــو مدرس ــد، ج ــش کنن ــتر پژوه ــان بیش  ــه معلم ــر چ ــت ه 1385( دریاف
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ــد کــه دسترســی  ــز3 و ویلیامــز )2002( نشــان دادن ــود. کوترلیــک1، بارتلــت2، هیگین ــتري خواهــد ب بیش 
ــع اطالعاتــی و اطالع  رســانی نقــش مهمــی در مشــارکت افــراد در فعالیت هــای پژوهشــی دارد.  ــه مناب ب
نفریتــی4 )2003( نیــز نشــان داده اســت کــه ارتقــای حرفــه ای افــراد در افزایــش عملكــرد افــراد تأثیــر 
بســزایی دارد. ســالزر5 و آلمونــت6 )2007( اعتقــاد بــه سخت کوشــی بــرای انجــام پژوهــش را در بهبــود 

ــد.  ــر می دانن ــگ پژوهــش مؤث فرهن
مهرمحمــدي )1379(، ســاکي )1379 و 1380(، ســیف )1380(، کاردان )1380(، شــریفي )1380(، 
ــه کارشناســان  ــد کــه آمــوزش روش ــهاي تحقیــق ب دادســتان )1380( در مطالعــات خــود نشــان داده  ان
و معلمــان، ارتبــاط بســیار بــا کاربســت یافته  هــاي پژوهشــي در فرآینــد یاددهــي- یادگیــري و کالس 
ــه ترتیــب آگاهــي معلمــان از روش پژوهــش، تاثیــر  درس دارد. خواجــه بهرامــي )1383( نشــان داد ب
فعالیــت پژوهشــي در ارزشــیابي، اســتفاده از نتیجــه پژوهــش در عمــل، و در نهایــت تشــویق مــادي و 
غیــر مــادي بــر گرایــش معلمــان بــه فعالیت  هــاي پژوهشــي موثــر اســت. فــالح، هوشــمند، جنیــدي 
ــدي  ــرش و توان من ــي، نگ ــوان آگاه ــت عن ــي تح ــیریان )1384( در پژوهش ــایي و بش ــري، شمس جعف
پژوهشــي دانش  آموختــگان دوره دکتــراي حرفــه اي پزشــكي و دندان پزشــكي دانشــگاه علــوم پژشــكي 
همــدان نتیجه  گیــري کردنــد آگاهــي اکثریــت پزشــكان و دندان پزشــكان از تحقیــق در ســطح متوســط 
و پاییــن اســت. از نظــر توان منــدي پژوهشــي، اکثــر پزشــكان و دندان پزشــكان داراي توان منــدي پاییــن 
ــدي  ــزان توان من ــوع می ــود. در مجم ــت ب ــق مثب ــه تحقی ــبت ب ــكان نس ــت پزش ــرش اکثری ــد. نگ بودن
پژوهشــي پزشــكان از وضعیــت مطلــوب فاصلــه دارد. شــكیب و رجایــي )1385( عمده  ترین مشــكالت 
ــه  ــه و اجــراي طرح  هــاي پژوهشــي، مأخذشناســي، مقال ــي در تهی پژوهشــي شــامل عــدم تســلط کاف
نویســي، نداشــتن قوانیــن و ضوابــط مناســب بــراي اســتفاده از شــبكه اینترنــت و دسترســي بــه کتاب  ها، 
ــگ  ــف فرهن ــون ضع ــي هم چ ــی )1385( عوامل ــادي و نیك پ ــت. فره ــي اس ــع پژوهش ــا و مناب مجله  ه
تحقیــق، ضعــف بنیــه علمــي محققــان، مشــكالت مدیریتــي، سیاســت گذاري، و نظــام تحقیقــات، نقــص 
قوانیــن و مقــررات، کمبــود بودجــه تحقیقــات و امكانــات تحقیــق، موانــع بــه کارگیــري نتایــج تحقیــق 
را بــه عنــوان عمده  تریــن موانــع پژوهشــي مــورد اشــاره قــرار داده اســت. عرفانــی )1391( نشــان داد 
از دیــدگاه دســتیاران و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان همــدان بیــن میانگیــن رتبــه 

ــي داري مشــاهده مي شــود.  ــری یافته  هــای پژوهشــی تفــاوت معن ــه کارگی ــع روش شــناختی ب موان
نتایــج پژوهــش و بررســي  ها نشــان مي  دهــد کــه بیــن اطالعــات حاصــل از پژوهــش و نیازهــاي 
واقعــي آمــوزش و پــرورش شــكاف و فاصلــه زیــادي وجــود دارد و یكــي از مهم تریــن عوامــل ایــن 

1- Kotrlik
2- Bartlett
3- Higgins
4- Nafarrete
5- Salazar
6- Almonte
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وضعیــت ضعــف ارتبــاط منطقــي بیــن جهت  گیري  هــا و عناویــن پژوهشــي بــا نیازهــاي تصمیم گیــري 
ــریعتمداري،  ــي، 1379؛ ش ــدي، 1378؛ طائف ــي، 1376؛ مهرمحم ــت )میكائیل ــرورش اس ــوزش و پ آم
1381؛ مكنــون، 1375 و انصــاري، 1378(. بنابرایــن جهت  دهــي بــه فعالیت  هــاي پژوهشــي در راســتاي 
نیازهــاي واقعــي آمــوزش و پــرورش یــک ضــرورت اساســي اســت کــه بــه عوامــل مختلفــي مرتبــط 
ــرب، و  ــص، مج ــاني متخص ــروي انس ــود نی ــه، وج ــن زمین ــل در ای ــن عوام ــي از مهم تری ــت. یك اس

متعهــد اســت. 
درحال حاضــر در آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان 1186 نفــر دوره تحصیــالت تكمیلــي 
دانشــگاهي را گذرانده  انــد. از ایــن تعــداد رشــته تحصیلــي 627 نفــر در حــوزه علــوم رفتــاری اســت. 
ــرورش را فراهــم  ــوزش و پ ــه پژوهــش در آم ــن ب ــراي پرداخت ــري ب ــت موث ــن عــده ظرفی وجــود ای
ــان در دســت  ــش و مهــارت پژوهشــي آن ــاره دان ــري درب ــا اطالعــات مســتند و معتب آورده اســت، ام
ــارت   ــود، عب ــازي آن ب ــي روش  س ــش در پ ــن پژوه ــه ای ــائلي ک ــن مس ــن رو عمده  تری ــت. از ای نیس
ــاری اداره کل آمــوزش و  ــا درجــه کارشناســی ارشــد حــوزه علــوم رفت ــد از ایــن کــه معلمــان ب بودن
پــرورش اســتان همــدان از چــه میــزان دانــش پژوهشــی برخوردارنــد؟ مهــارت پژوهشــی آن هــا چقــدر 

ــان رابطــه وجــود دارد؟ ــن دانــش و مهــارت پژوهشــی آن ــا بی اســت؟ و آی

روش �
بــا عنایــت بــه ســؤال هاي اساســي تحقیــق، روش ایــن پژوهــش توصیفــي1 و از نــوع زمینه یابــي2 
ــوزه  ــد ح ــی ارش ــی کارشناس ــدرک تحصیل ــان دارای م ــش را معلم ــن پژوه ــاري ای ــه آم ــود. جامع ب
ــد  ــي 93-1392 تشــكیل می دادن ــال تحصیل ــدان در س ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ ــاری آم ــوم رفت عل
ــود.  ــر زن ب ــرد و 246 نف ــر م ــر شــامل 381 نف ــان 627 نف ــداد آن ــار اخــذ شــده تع ــا آم ــق ب ــه مطاب ک
حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران3 )1977( و فرمــول تعدیــل حجــم نمونــه )ســرمد، بــازرگان 
و حجــازی، 1393( 172 نفــر محاســبه شــد. شــیوه نمونه گیــري طبقــه  ای تصادفــي بــود. طبقــات شــامل 
ــری  ــگام نمونه  گی ــه هن ــت ب ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــیت ب ــي و جنس ــه آموزش ــه، ناحی ــتان، منطق شهرس
اعــداد گــرد شــدند، بدیــن ترتیــب افــراد گــروه نمونــه 176 نفــر شــامل 105 نفــر مــرد و 71 نفــر زن 
انتخــاب شــدند. البتــه در ایــن مقالــه بــرای رعایــت اختصــار، یافته  هــا بــر اســاس مجمــوع نظــر شــرکت 

کننــدگان در پژوهــش، بــدون در نظــر گرفتــن طبقــات یــاد شــده ارائــه شــده اســت.
بــراي گــردآوري داده  هــاي الزم در ایــن پژوهــش از آزمون  هــای محقق  ســاخته ســنجش دانــش و 
مهــارت پژوهــش اســتفاده شــد.�آزمــون محقق  ســاخته ســنجش دانــش پژوهــش، دانــش پژوهــش را 

بــه طــور کلــي و نیــز در ابعــاد هشــت گانه شــامل:

1- descriptive
2- survey
3- Cochran
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بینش علمي؛. 1
مفاهیم اساسي؛. 2
جستجوي پیشینه؛. 3
برآورد حجم نمونه و روش هاي نمونه  گیري؛. 4

 روش هاي تحقیق5. 
ابزار گردآوري داده  ها؛. 6

 تجزیه و تحلیل داده  ها،7. 
تدوین گزارش تحقیق می  سنجد.. 8

    آزمــون اولیــه داراي 40 ســؤال بــود کــه بــراي هــر بعــد 5 ســوال منظــور شــده بــود. ســوال ها 
ــراي هــر  ــح 1 نمــره و ب ــراي هــر پاســخ صحی ــه  اي طــرح شــده اســت  و ب ــه صــورت چهــار گزین ب
پاســخ غلــط صفــر منظــور می  شــود. طــي یــک مطالعــه مقدماتــي بــر روي 38 نفــر از جامعــه آمــاري 
کــه بــه صــورت تصادفــي انتخــاب شــدند، آزمــون اجــرا شــد و ضریــب دشــواری1 و ضریــب تمیــز2 
ــن 30 درصــد  ــا بی ــب دشــواری آن ه ــد. آن گاه ســوال هایی کــه ضری ــون محاســبه گردی ســوال های آزم
ــد )ســیف، 1384(، انتخــاب شــدند. بدیــن  ــا 1 بودن ــز آن هــا بیــن 0/7 ت ــا 70 درصــد و ضریــب تمی ت
ترتیــب آزمــون نهایــی دانــش پژوهــش داراي 24 ســوال اســت کــه بــراي هــر بعــد 3 ســوال منظــور 
ــح  ــراي هــر پاســخ صحی ــه  اي طــرح شــده اســت  و ب ــه صــورت چهــار گزین شــده اســت. ســوال ها ب
ــاد  ــک از ابع ــر ی ــرای ه ــه نمــرات ب ــر منظــور می  شــود. دامن ــط صف ــر پاســخ غل ــراي ه 1 نمــره و ب
هشــت گانه بیــن صفــر تــا 3 و بــرای کل آزمــون بیــن صفــر تــا 24 اســت. نقطــه بــرش بــرای هــر یــک 
از ابعــاد هشــت گانه 1/5 و بــرای کل آزمــون دانــش پژوهــش 12 اســت. بنابرایــن در هــر یــک از ابعــاد 
ــده دانــش پژوهــش کــم و  ــرش نشــان دهن ــر از نقطــه ب ــز کل آزمــون، نمــرات پایین  ت هشــت گانه و نی

باالتــر از نقطــه بــرش نشــان دهنــده دانــش پژوهــش زیــاد اســت. 
ــز در  ــه طــور کلــي و نی آزمــون محقق  ســاخته ســنجش مهــارت پژوهــش، مهــارت پژوهــش را ب
ــه شــامل )1( نــگارش عنــوان، )2( بیــان مســأله و ضــرورت آن، )3( تدویــن هدف  هــاي  ابعــاد ده گان
کلــي و جزیــي، )4( طــرح ســوال و صورت بنــدي فرضیــه، )5( معرفــي متغیرهــا و تعریــف مفهومــي و 
عملیاتــي آنهــا، )6( معرفــي جامعــه، بــرآورد حجــم نمونــه و روش نمونه  گیــري، )7( انتخــاب روش و 
طــرح تحقیــق، )8( ابــزار گــردآوري داده  هــا، )9( روش تجزیــه و تحلیــل آمــاري داده  هــا، )10( شــیوه 
ــر  ــراي ه ــه ب ــود ک ــه داراي 40 ســؤال ب ــون اولی ــنجد. آزم ــع می  س ــم مناب ــي و تنظی ــتناد درون متن اس
ــراي  ــه صــورت صحیــح و غلــط طــرح شــده اســت  و ب ــود. ســوال ها ب بعــد 4 ســوال منظــور شــده ب
هــر پاســخ درســت 1 نمــره و بــراي هــر پاســخ نادرســت صفــر منظــور می شــود. طــي یــک مطالعــه 

1- difficulty index
2- discriminative index
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مقدماتــي بــر روي 38 نفــر از جامعــه آمــاري کــه بــه صــورت تصادفــي انتخــاب شــدند، آزمــون اجــرا 
شــد و ضریــب دشــواری و ضریــب تمیــز ســوال های آزمــون محاســبه گردیــد. آن گاه ســؤال هایی کــه 
ضریــب دشــواری آن هــا بیــن 40 درصــد تــا 60 درصــد و ضریــب تمیــز آن هــا بیــن 0/7 تــا 1 بودنــد 
ــوال  ــش داراي 30 س ــارت پژوه ــی مه ــون نهای ــب آزم ــن ترتی ــدند. بدی ــیف، 1384(، انتخــاب ش )س
اســت کــه بــراي هــر بعــد 3 ســوال منظــور شــده اســت. ســوال ها بــه صــورت صحیــح و غلــط طــرح 
شــده اســت  و بــراي هــر پاســخ درســت 1 نمــره و بــراي هــر پاســخ نادرســت صفــر منظــور می شــود. 
دامنــه نمــرات بــرای هــر یــک از ابعــاد ده گانــه بیــن صفــر تــا 3 و بــرای کل آزمــون بیــن صفــر تــا 
30 اســت. نقطــه بــرش بــرای هــر یــک از ابعــاد ده  گانــه 1/5 و بــرای کل آزمــون مهــارت پژوهــش 15 
اســت. بنابرایــن در هــر یــک از ابعــاد ده گانــه و نیــز کل آزمــون، نمــرات پایین تــر از نقطــه بــرش نشــان 
دهنــده مهــارت پژوهــش کــم و باالتــر از نقطــه بــرش نشــان دهنــده مهــارت پژوهــش زیــاد اســت. 

در ایــن پژوهــش بــراي توصیــف داده  هــا، از شــاخص  هاي مرکــزي1 و پراکندگــي2 آمــار توصیفــي3 
اســتفاده شــد امــا چــون نتایــج آزمــون کلموگــروف- اســمیرنوف4 نشــان داد توزیــع داده  هــای متغیرهای 
ــای  ــش از آزمون  ه ــؤال هاي پژوه ــه س ــخگویي ب ــور پاس ــه منظ ــن رو ب ــود، از ای ــی نب ــش طبیع پژوه
ناپارامتــری5 توزیــع دوجملــه  ای6 و اســپیرمن7 اســتفاده گردیــد. در ضمــن تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــه 

وســیله نرم  افــزار آمــاري SPSSV.208 انجــام شــد.

يافته  ها �
ــن  ــدان )23/9%( و کم تری ــک هم ــه ی ــه از ناحی ــم نمون ــترین حج ــان داد بیش  ــی نش ــج توصیف نتای
ــد.  ــاب گردیده  ان ــرود )1/1%( انتخ ــروه و قلقل  ــردرود، ق ــزل، س ــوکار، خ ــق ج ــه از مناط ــم نمون حج
حجــم نمونــه مــردان )59/7%( بیش ــتر از حجــم نمونــه زنــان )40/3%( اســت. بیش ــترین حجــم نمونــه 
از رشــته علــوم تربیتــی )33%( و کم تریــن حجــم نمونــه از رشــته مشــاوره )7/4%( انتخــاب گردیده انــد. 
ــار  ــا انحــراف معی ــن ســابقه خدمــت 16/56 ب ــار 6/06، میانگی ــا انحــراف معی ــن ســن 38/41 ب میانگی

7/67، میانگیــن ســاعت ضمــن خدمــت 80/07 بــا انحــراف معیــار 116/74 اســت.                   

1- central tendency 
2- measure of variation
3- descriptive statistics 
4- Kolmogorov-Smirnov test 
5- nonparametric
6- binomial
7- Spearman
8- Statistical Package for Social Science
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توصيف دانش پژوهش گروه نمونهجدول 1.

XSدانش

1/180/84بينش علمي
1/401/15مفاهيم اساسي

1/260/86جستجوي پيشينه
1/360/93برآورد حجم نمونه و روش هاي نمونه  گيري

1/220/93روش هاي تحقيق
1/450/86ابزار گردآوري داده  ها

1/090/92تجزيه و تحليل داده  ها
1/561/07تدوين گزارش تحقيق

10/524/34کل دانش پژوهش

n =176
اطالعــات جــدول شــماره 1 بیانگــر آن اســت کــه میانگیــن دانــش پژوهــش گــروه نمونــه 10/52 

و انحــراف معیــار آن 4/34 اســت.

توصيف مهارت پژوهش گروه نمونهجدول 2.

XSمهارت

1/610/83نگارش عنوان
1/860/81بيان مسأله و ضرورت آن

1/440/84تدوين هدف  هاي کلي و جزيي
1/410/84طرح سوال و صورت  بندي فرضيه

1/970/75متغيرها و تعريف مفهومي و عملياتي آن ها
1/920/93جامعه، حجم نمونه و روش نمونه  گيري

1/580/90انتخاب روش و طرح تحقيق
1/770/83ابزار گردآوري داده  ها

1/650/88روش تجزيه و تحليل آماري داده  ها
1/640/85شيوه استناد درون متني و تنظيم منابع

16/844/43کل مهارت پژوهشی

n =176
اطالعــات جــدول شــماره 2 بیانگــر آن اســت کــه میانگیــن مهــارت پژوهــش گــروه نمونــه 16/84 

و انحــراف معیــار آن 4/43 اســت.
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نتايج آزمون طبيعي بودن توزيع داده هاي دانش پژوهش و ابعاد آنجدول 3.

ZPدانش
**3/4000/0001بينش علمي

**3/3330/0001مفاهيم اساسي
**3/0840/0001جستجوي پيشينه

**3/0090/0001برآورد حجم نمونه و روش هاي نمونه  گيري
**3/2660/0001روش هاي تحقيق

**3/0920/0001ابزار گردآوري داده  ها
**3/2920/0001تجزيه و تحليل داده  ها
**2/5340/0001تدوين گزارش تحقيق

*1/5610/015کل دانش پژوهش
n=176 , ** P< 0/01 , * P< 0/05

ــي،  ــش علم ــد بین ــاي بع ــع داده  ه ــد توزی ــان مي ده ــمیرنف نش ــروف- اس ــون کولموگ ــج آزم نتای
ــاي  ــري، روش  ه ــهاي نمونه  گی ــه و روش  ــم نمون ــرآورد حج ــینه، ب ــتجوي پیش ــي، جس ــم اساس مفاهی
ــش  ــق و کل دان ــن گــزارش تحقی ــا، تدوی ــل داده  ه ــه و تحلی ــا، تجزی ــزار گــردآوري داده  ه ــق، اب تحقی

ــي نیســت.  پژوهــش طبیع

نتايج آزمون طبيعي بودن توزيع داده هاي مهارت پژوهش و ابعاد آنجدول 4.

ZPمهارت
**3/4300/0001نگارش عنوان

**3/3190/0001بيان مسأله و ضرورت آن
**3/1230/0001تدوين هدف  هاي کلي و جزيي

**3/3790/0001طرح سوال و صورتبندي فرضيه
**3/2040/0001متغيرها و تعريف مفهومي و عملياتي آن ها

**3/0730/0001جامعه، حجم نمونه و روش نمونه  گيري
**3/0060/0001انتخاب روش و طرح تحقيق

**3/2650/0001ابزار گردآوري داده  ها
**3/3300/0001روش تجزيه و تحليل آماري داده  ها

**3/2740/0001شيوه استناد درون متني و تنظيم منابع
**1/6940/006کل مهارت پژوهشی

  n= 176 , ** P< 0/01
نتایــج آزمــون کولموگــروف- اســمیرنف نشــان مي دهــد توزیــع داده  هــاي بعــد نــگارش عنــوان، 
بیــان مســأله و ضــرورت آن، تدویــن هدف  هــاي کلــي و جزیــي، طــرح ســوال و صورت بنــدي فرضیــه، 
متغیرهــا و تعریــف مفهومــي و عملیاتــي آن هــا، جامعــه، حجــم نمونــه و روش نمونه  گیــري، انتخــاب 
روش و طــرح تحقیــق، ابــزار گــردآوري داده  هــا، روش تجزیــه و تحلیــل آمــاري داده  هــا، شــیوه اســتناد 
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درون متنــي و تنظیــم منابــع و کل مهــارت پژوهــش طبیعــي نیســت. 
ــش پژوهــش و ابعــاد آن  ــع داده  هــای دان ــه ســؤال اول پژوهــش چــون توزی ــه منظــور�پاســخ ب ب
طبیعــی نبــود از آزمــون توزیــع دوجملــه  ای اســتفاده شــد. نتایــج در جــدول  شــماره 5 ارائــه مي  شــود. 

خالصه نتايج آزمون توزيع دوجمله اي براي آزمون دانش پژوهش و ابعاد آنجدول 5.

Pاحتمال آزموناحتمال مشاهده شدهnسطحدانش

بينش علمي
1150/65کم

0/500/0001**
610/35زياد
1761کل

مفاهيم اساسي
720/41کم

0/500/019*
1040/59زياد
1761کل

جستجوي پيشينه
1170/66کم

0/500/0001**
590/34زياد
1761کل

برآورد حجم نمونه و 
روش هاي نمونه  گيري

1030/59کم
0/500/029*

730/41زياد
1761کل

روش هاي تحقيق
1100/63کم

0/500/001**
660/38زياد
1761کل

ابزار گردآوري داده  ها
920/52کم

0/500/598
840/48زياد
1761کل

تجزيه و تحليل داده  ها
1190/68کم

0/500/0001**
570/32زياد
1761کل

تدوين گزارش تحقيق
780/44کم

0/500/152
980/56زياد
1761کل

کل دانش پژوهش
1090/62کم

0/500/002**
670/38زياد
1761کل

n=176 , ** P< 0/01  , * P< 0/05
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در راســتاي پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش نتایــج آزمــون توزیــع دوجملــه  ای نشــان مي  دهــد بــه 
ــن احتمــال دانــش کــم و  ــق، بی ــن گــزارش تحقی ــزار گــردآوري داده  هــا و تدوی جــز ابعــاد دانــش اب
زیــاد در ابعــاد بینــش علمــي، مفاهیــم اساســي، جســتجوي پیشــینه، بــرآورد حجــم نمونــه و روش ــهاي 
نمونه  گیــري، روش ــهاي تحقیــق، تجزیــه و تحلیــل داده  هــا و کل دانــش پژوهــش تفــاوت معنــی  داری 
ــزار گــردآوري  ــه در ابعــاد اب ــراد گــروه نمون ــه  ای کــه دانــش پژوهــش اف ــه گون مشــاهده می  شــود. ب
داده  هــا و تدویــن گــزارش تحقیــق در حــد متوســط اســت. امــا دانــش پژوهــش افــراد گــروه نمونــه 
در ابعــاد بینــش علمــي، جســتجوي پیشــینه، بــرآورد حجــم نمونــه و روش ــهاي نمونه  گیــري، روش ــهاي 
ــم  ــد مفاهی ــر از حــد متوســط و در بع ــش پژوهــش کم ت ــا و کل دان ــل داده  ه ــه و تحلی ــق، تجزی تحقی

ــر از حــد متوســط اســت. اساســي بیش ت
بــه منظــور�پاســخ بــه ســؤال دوم پژوهــش چــون توزیــع داده هــای مهــارت پژوهــش و ابعــاد آن 
طبیعــی نبــود از آزمــون توزیــع دوجملــه  ای اســتفاده شــد. نتایــج در جــدول  شــماره 6 ارائــه مي  شــود. 

خالصه نتايج آزمون توزيع دوجمله اي براي آزمون مهارت پژوهش و ابعاد آنجدول 6.

احتمال nسطحمهارت
مشاهده شده

احتمال 
آزمون

P

نگارش عنوان
870/490/500/940کم 890/51زياد
1761کل

بيان مسأله و ضرورت آن
**590/340/500/0001کم 1170/66زياد
1761کل

تدوين هدف هاي کلي و جزيي
910/520/500/706کم 850/48زياد
1761کل

طرح سوال و صورت بندي فرضيه
1010/570/500/059کم 750/43زياد
1761کل

متغيرها و تعريف مفهومي و 
عملياتي آن ها

**490/280/500/001کم 1270/72زياد
1761کل

جامعه، حجم نمونه و روش 
نمونه گيري

**600/340/500/0001کم 1160/66زياد
1761کل
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انتخاب روش و طرح تحقيق
800/450/500/258کم 960/55زياد
1761کل

ابزار گردآوري داده  ها
**650/370/500/001کم 1110/63زياد
1761کل

روش تجزيه و تحليل آماري 
داده  ها

**680/390/500/003کم 1080/61زياد
1761کل

شيوه استناد درون متني و تنظيم 
منابع

760/430/500/083کم 1000/57زياد
176کل

کل مهارت پژوهشی
800/450/500/258کم 960/55زياد
1761کل

n=176 , ** P< 0/01

ــه ســوال دوم پژوهــش نتایــج آزمــون توزیــع دوجملــه  ای نشــان مي دهــد     در راســتاي پاســخ ب
ــوال و  ــرح س ــي، ط ــي و جزی ــاي کل ــن هدف  ه ــوان، تدوی ــگارش عن ــارت در ن ــاد مه ــز ابع ــه ج ب
صورت بنــدي فرضیــه، انتخــاب روش و طــرح تحقیــق، شــیوه اســتناد درون متنــي و تنظیــم منابــع و کل 
مهــارت پژوهشــی؛ بیــن احتمــال مهــارت کــم و زیــاد در ابعــاد بیــان مســأله و ضــرورت آن، متغیرهــا 
و تعریــف مفهومــي و عملیاتــي آن هــا، جامعــه، حجــم نمونــه و روش نمونه  گیــري، ابــزار گــردآوري 
داده  هــا و روش تجزیــه و تحلیــل آمــاري داده  هــا تفــاوت معنــی  داری مشــاهده می  شــود. بــه گونــه  ای 
کــه مهــارت پژوهــش افــراد گــروه نمونــه در ابعــاد مهــارت در نــگارش عنــوان، تدویــن هدف  هــاي 
کلــي و جزیــي، طــرح ســوال و صورت  بنــدي فرضیــه، انتخــاب روش و طــرح تحقیــق، شــیوه اســتناد 
ــا مهــارت پژوهــش  ــع و کل مهــارت پژوهشــی در حــد متوســط اســت. ام ــم مناب درون متنــي و تنظی
ــي  ــان مســأله و ضــرورت آن، متغیرهــا و تعریــف مفهومــي و عملیات ــه در ابعــاد بی ــراد گــروه نمون اف
آن هــا، جامعــه، حجــم نمونــه و روش نمونه  گیــري، ابــزار گــردآوري داده  هــا و روش تجزیــه و تحلیــل 

ــر از حــد متوســط اســت. ــاري داده  هــا بیش ت آم
بــه منظــور�پاســخ بــه ســوال ســوم پژوهــش چــون توزیــع داده  هــای متغیرهــای دانــش و مهــارت 
پژوهــش طبیعــی نبــود، از ضریــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد کــه نتایــج آن  در جــدول  شــماره 

ــود. ــه مي  ش 7 ارائ
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ضريب همبستگي متغيرهاي دانش و مهارت پژوهشجدول 7.

دانش پژوهشمتغير
rP

**0/4170/0001مهارت پژوهش
n=176 , ** P< 0/01

در راســتاي پاســخ بــه ســؤال ســوم پژوهــش نتایــج ضریب همبســتگي اســپیرمن نشــان مي دهد بیــن دانش 

 .) 0 / 417. 0/ 0 1r P= < پژوهــش و مهارت پژوهش رابطه مســتقیم معنی  داری مشــاهده می  شــود )

بحث  �
در راســتاي پاســخ بــه ســؤال اّول پژوهــش نتایــج نشــان داد دانــش پژوهــش افــراد گــروه نمونــه 
ــش  ــا دان ــود. ام ــط ب ــد متوس ــق در ح ــزارش تحقی ــن گ ــا و تدوی ــردآوري داده  ه ــزار گ ــاد اب در ابع
ــه و  ــرآورد حجــم نمون ــش علمــي، جســتجوي پیشــینه، ب ــاد بین ــه در ابع ــراد گــروه نمون پژوهــش اف
ــر  ــه و تحلیــل داده  هــا و کل دانــش پژوهــش کم ت روش  هــاي نمونه  گیــري، روش  هــاي تحقیــق، تجزی
ــا یافته  هــای  ــه ب ــن یافت ــود. ای ــر از حــد متوســط ب ــم اساســي بیش ت از حــد متوســط و در بعــد مفاهی
پژوهــش فــالح، هوشــمند، جنیــدي جعفــري، شمســایي و بشــیریان )1384( کــه نتیجه   گیــري کردنــد 
آگاهــي اکثریــت پزشــكان و دندان پزشــكان از تحقیــق در ســطح متوســط و پاییــن اســت؛ فرهــادي و 
نیك پــی )1385( کــه دریافــت بنیــه علمــي محققــان ضعیــف اســت و عرفانــی )1391( کــه نشــان داد 
پژوهش هــای انجــام شــده از نظــر روش شناســی ضعف  هــای بســیاری دارنــد، همخوانــی دارد. در تبییــن 
ایــن یافتــه می  تــوان گفــت بــه دلیــل پاییــن بــودن کمیــت و کیفیــت آموزش  هــای دروس روش تحقیــق 
ارائــه شــده در دوره تحصیــالت تكمیلــی دانشــگاه  ها و نیــز ناکارآمــدی آموزش  هــای ضمــن خدمــت 

باعــث ضعــف دانــش پژوهــش معلمــان شــده اســت.  
در راســتاي پاســخ بــه ســوال دوم پژوهــش نتایــج نشــان داد مهــارت پژوهــش افــراد گــروه نمونــه 
در ابعــاد نــگارش عنــوان، تدویــن هدف  هــاي کلــي و جزیــي، طــرح ســوال و صورت  بنــدي فرضیــه، 
ــع و کل مهــارت پژوهشــی  ــم مناب ــي و تنظی ــق، شــیوه اســتناد درون متن انتخــاب روش و طــرح تحقی
ــه در ابعــاد بیــان مســأله و ضــرورت  ــود. امــا مهــارت پژوهــش افــراد گــروه نمون در حــد متوســط ب
ــري،  ــه و روش نمونه  گی ــم نمون ــه، حج ــا، جامع ــي آن ه ــي و عملیات ــف مفهوم ــا و تعری آن، متغیره
ــود.  ــط ب ــد متوس ــر از ح ــا بیش ت ــاري داده  ه ــل آم ــه و تحلی ــا و روش تجزی ــردآوري داده  ه ــزار گ اب
ــیریان )1384(  ــایي و بش ــري، شمس ــدي جعف ــمند، جنی ــالح، هوش ــش ف ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن یافت ای
ــن  ــدي پایی ــر پزشــكان و دندان پزشــكان داراي توان من ــدي پژوهشــي، اکث ــر توان من ــد از نظ ــه دریافتن ک
ــاي  ــه و اجــراي طرح ه ــي در تهی ــدم تســلط کاف ــد ع ــه دریافتن ــي )1385( ک ــد؛ شــكیب و رجای بودن
پژوهشــي، مأخذشناســي، مقالــه نویســي در پژوهش  هــا دیــده می  شــود؛ و عرفانــی )1391( کــه 



شمارة 1   
سال اّول

پاييز1394

صي
خص

ـ ت
ي 

لم
ة ع

نام
صل

ف

رابطه دانش و مهارت پژوهش معلمان آموزش و پرورش استان همدان 
توسعة حرفه اي معلم

66

نتیجه  گیــری کــرد مبانــی نظــری طرح هــای پژوهشــی از غنــای الزم برخــوردار نیســت، از روش   هــای 
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــای پژوهش ــج طرح  ه ــود، نتای ــتفاده نمی  ش ــی اس ــای تحقیقات ــی در طرح ه ــو پژوهش ن
ــح  ــه نمی  شــوند، همخــوان نیســت. در توضی ــه طــور منظــم ارائ ــاری ب از شــاخص  ها و آزمون هــای آم
ایــن یافتــه می تــوان گفــت علی رغــم پاییــن بــودن دانــش پژوهــش معلمــان، مهــارت پژوهشــی آن هــا در 
حــد متوســط و باالتــر از متوســط اســت. بــه عبــارت دیگــر اگــر چــه دانــش نظــری معلمــان در زمینــه 
پژوهــش پاییــن اســت امــا مهــارت عملــی آن هــا در حــوزه پژوهــش در حــد متوســط و باالتر از متوســط 

اســت و ایــن شــاید بــه جنبــه کاربــردی بــودن پژوهــش مرتبــط باشــد.
ــش و مهــارت پژوهــش  ــن دان ــج نشــان داد بی ــه ســؤال ســوم پژوهــش نتای در راســتاي پاســخ ب
معلمــان رابطــه مســتقیم معنــی  داری مشــاهده شــد. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت معلمانــی کــه 
ــد، مهــارت عملــی بیش ــتری هــم در حــوزه  از دانــش نظــری بیش ــتری در زمینــه پژوهــش برخوردارن

پژوهــش دارنــد.
چــون دانــش پژوهشــی معلمــان دارای تحصیــالت تكمیلــی حــوزه علــوم رفتاری کــم بود، پیشــنهاد 
می  شــود بــا برگــزاری کالس ــهای آمــوزش ضمــن خدمــت کارآمــد بــا اســتفاده از فناوری  هــای نویــن 
ــش پژوهشــی  ــای دان ــات ارتق ــی و مســابقات پژوهشــی موجب ــای آموزشــی عمل آموزشــی، کارگاه ه
آنــان فراهــم گــردد. البتــه در برگــزاری دوره  هــای آموزشــی مباحــث تجزیــه و تحلیــل داده  هــا، بینــش 
علمــي، روش ــهاي تحقیــق، جســتجوي پیشــینه، بــرآورد حجــم نمونــه و روش ــهاي نمونه  گیــري، ابــزار 

گــردآوري داده  هــا و تدویــن گــزارش تحقیــق بــه ترتیــب در اولویــت قــرار گیرنــد. 
ــد  ــاری در ح ــوم رفت ــوزه عل ــی ح ــالت تكمیل ــان دارای تحصی ــش معلم ــارت پژوه ــون مه چ
ــا زمینه  ســازی آموزش ــهای کاربــردی در قالــب دوره  هــای کارگاهــی  متوســط بــود، پیشــنهاد می شــود ب
ــزاری کارگاه - ــه در برگ ــردد. البت ــم گ ــان فراه ــی آن ــارت پژوهش ــای مه ــات ارتق و کارورزی، موجب
ــي و  ــاي کل ــن هدف  ه ــه، تدوی ــدي فرضی ــوال و صورت  بن ــرح س ــات ط ــی موضوع ــای آموزش ه
جزیــي، انتخــاب روش و طــرح تحقیــق، نــگارش عنــوان، شــیوه اســتناد درون متنــي و تنظیــم منابــع 
در اولویــت قــرار گیــرد. هم چنیــن بــه منظــور ارتقــای مهــارت پژوهشــی معلمــان پیشــنهاد می  شــود 
ــای  ــتجو در پایگاه  ه ــارت جس ــون مه ــی هم چ ــای تخصص ــی در زمینه  ه ــای کارورزی پژوهش دوره  ه
ــون  ــگری و فن ــنامه، پرسش ــی پرسش ــازی و طراح ــی، آزمون  س ــنهاده پژوهش ــن پیش ــی، تدوی اطالعات
انجــام مصاحبــه، روش  هــای تجزیــه و تحلیــل آمــاری داده  هــا، و گــزارش نویســی پژوهشــی بــه طــور 

مســتمر برگــزار گــردد.
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