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چکیده
هدف این مقاله ،بررسری روش هرا رشرد دیرن جووهری اسراتید برر اسرام
اقدام جووهی اسای این تحقیق از هروع کراربرد بروده و بررا اجررا آن از
روش توصیای جیماینی استااده شده اسای جامعة آمرار شرامل  503عضرو
هیأت علمی در داهنگاه اصااان بود که  106عضو هیأت علمری در داهنرگاه
اصااان از سریق هموههگیر تصادفی سلقها متناسب با جم بهعنوان هموهره
آمار اهتداب شدهدی برا جمعآور اسالعات از جرسنرنامه محقرقسراخته
استااده شده اسای به منظور برآورد روایی ،از روایی محتوا استااده شده اسای
* -استادیار و عیو هیأت علمی دانشگاه اففهان.
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اعتلار جرسننامه با استااده از ضریب آلاا کروهلاخ (  )0/98محاسله گردیده
اسای هتایج هنان داد ،میاهگین همره تاریر روشها رشد دینجووهری اسراتید
در یطه ها تندی

مسئله ،تغییر مسرئله ،ارزیرابی مسرئله ،برهامرهریری

تدریس و فعالیا ها آگاهاهه ،بینتر از میراهگین فرضری( )3اسرا بنرابراین
راهکارها مطرح شده در این یطه ها از لحاظ مؤرربودن در روشها رشد
دینجووهنی به اساتید ،بینتر از سطح متوسط اسرای همچنرین برین هظررات
جاسخ دهندگان در خصو

روش هرا رشرد دیرنجووهنری در یطرههرا

مذکور ،تااوت وجود داشته اسا()p = 0/001ی در میان یطهها باال یطة
ت ندی

مسئله بینترین میاهگین همره را داشته اسا () 3/87ی همچنین برین

هظرات جاسخ دهندگان در خصو

روش ها رشد دینجووهنی اسراتید ،برر

سب جنسیا تااوت منراهده شرده اسرا( ) p ≥ 0/05امرا برین هظررات
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جاسخ دهندگان در خصو

روش ها رشد دینجووهنی اسراتید برر سرب

سابقة خدما و مر تلة علمی تااوت معنادار مناهده هنده اسای
واژههای کلیدی
دینجووهنی ،آموزش ،رشد دینجووهنی ،الگو اخالقیی
مقدّمه
امروزه دیگر جووهش گیینه ا اهتدابی هیسا ،بلکه ضرورتی برا رسیدن بره
جامعها جینرفته و توسعه یافته اسای همه جووهشها بهدهلال خلرق داهرش و
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به کا رگیر داهش برا
)11 :1381

ل مسائل جامعه و رفع اباامرات هسرتندی (علاسری،

همرانسورکره اجتاراد ( )1380بیران مریکنرد ،در کنرار اهتقرال داهرش
(آموزش) ،تولید (داهش) جووهش و هنر داهش (خدمات) هیی از کارکردهرا
داهنگاه قلمداد میشوهدی از میان سه کارکرد مذکور ،تولیرد و اهتقرال داهرش
اهمیتی مضاع

دارهد (شارعجور )87 ،و از میان کنشگران آموزش عالی هیی

فقط اساتید قادرهد به باترین وجه ،فعالیاها مربوط به تولید و اهتقال داهش
را اهجام دهندی بناکردن آموزش بر تحقیق در شررایط کملرود فرصرا ،بررا
روش ها جووهش در میان اساتید از جمله فرصاهایی اسا کره بره توسرعة
فرهنگ جووهش منجر خواهد شدی(عابد  )49 :1382 ،ایدة معلرم برهعنروان
جووهنگر و اقدام جووهی 1به عنوان راهی ماید در آموزش رفها مطرح شده
اسای(مك هی  )6 :2002 ،2اقدام جووهی فرایند اسا کره معلمران را بررا
کن

راه ها بالود عملکرد خود و جینرفا فراگیران تواهمند میسازدی آنها

تأریر تصمیم ها خود را رو یادگیر بررسی میکنند و بینشها باارزشی
دربارة عمل خود کسب می کنند و به تلرع آن ،داهنرجو و اسرتاد بره موفقیرا
میرسندی (الیوت)41 :2007 ، 3
در اسالم ملحث اخالق ائی اهمیا اسا و وجود اسوه در وزة اخرالق
و آموزش ،ارکان اصلی تربیا محسوب میشودی در تربیرا اسرالمی رسرالا
معلم منحصربهفرد اسای با توجه به اینکه ماارتها دینجووهنی به توسرعة
فرهنگی اساتید می اهجامد ،در این راستا تحقیرق اضرر بره بررسری هقرش و
1-Action Research.
2-Mc Niff.
3-Elliot.

اخالق *بررسي نقش و جايگاه اقدامپژوهي در رشد دينپژوهي اساتید به عنوان الگو اخالقي

کسب اسالعات در وزة تدصصی ،اهمیتی مضاع

داردی آمروزش و اشراعة
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جایگاه اقدام جووهی در رشرد دیرن جووهری اسراتید برهعنروان الگرو اخالقری
جرداخته اسای
توسعة جایدار بدون آمروزش و هرر دو بردون هاراد شردن جرووهش بره
فعل درهمیآیدی به هظرر مریرسرد ،اولرین شررط گسرترش تحقیقرات ،اعتقراد
برره تحقیررق اسررا (ایراهرری و بدتیررار  )31 :1382 ،امررا دومررین عامررل،
تسررلط اعضررا آکادمیررك بررر روشهررا تحقیررق هرروین و کررار بررا
هرم افیارهرا جووهنری اسرای وضرع مطلروب در هظرامهرا جووهنری ،در
گرو ترکیب جووهش ها علمری متکری بره اصرول و ضروابط شرناختهشرده
و تسلط اعضا هیأت علمی بر آنها اسای
والر )2004( 1از اهمیا ویوگی ها شدصی ،ارتلاسات رفها  ،تجرارب
رفها  ،تسلط و هوع تاکر آن ها هسلا به جووهش برهعنروان عوامرل ترأریر
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منارکا در جووهش هام می بردی و همچنین برگریار دوره بررا اسراتید،
عالقة اساتید به داشتن اسالعرات دائمری و مرترب دربرارة عملکررد خرود و
تواهایی برا تأریر گذار در آموزش را عامل درگیرر اسراتید برا جرووهش
می داهدی(به هقل از وات کینی )14 :2006 ، 2اساتید در درجرة هدسرا بایرد از
درون ،ا سررام تعاررد و تعلررق کننررد و بدواهنررد کرره برررا اصررالح امررر
آموزش دسا به جووهش بیهند و اهگییه ا برا باساز در آمروزش داشرته
باشند تا بتوان از آهان جووهنگر ساخای (کادهو 469 :2006 ،3قاسمی جویرا،
)45 :1382
1-Waller.
2-Watkins.
3-Cadno.

بنابراین تسایل تاکر جووهشمحور ،تسلط و شناخا مارارتهرا هروین
جووهنی در اساتید یکی از ملیومات آموزش عالی معاصر اسا و باید جریش
از جیش به آن توجه شودی بررسی یافتهها جووهنی ذکایی ( )1382میدى
( )1384وا رد چوکرده ( )1384اسرماعیلى و ربیعرى ( )1387عصراره و
همکاران ( )1391لى کویاهگ وو ( )2000تررى گررین ( )2008و برهردان
بارتام ( ،)2009هنان میدهند که بدش عمده داهنجویان داهنگاهها هیازهاى
محققان بسیار بر این باورهد که منکالت یادگیر در زمینة آشرنایی برا
روشها تحقیق جینرفته و فناور ها هوین جووهشمحور ،ماهع از عالقرة
داهنجویان و اساتید ،به جووهش در آینده خواهد شدی (ویلر و ایلیو)2008 ،1
عوامل متعدد در منرکالت مربروط بره یرادگیر روشهرا تحقیرق
جینرفته دخیلاهدی مطالعة دروم مرتلط با فناور ها هروین ،اغلرب باعرث
بروز اضطراب و مقاوما در اساتید و داهنجویان میشودی (شرهیرز)2010، 2
اساتید خودارربدنی جایینی را بروز میدهند که همراه با بیکاایتی آمروزش
در دورهها اسای (بیناب و بیسه)1998،3
به علارت دیگر اهگییش کمتر در کرالمهرا جووهنری و راهکارهرا
آموزشی هامتناسب ،موجب تدصی هیافتن عالقه بره باررهور در کارهرا
تحقیقی آتی خواهد شدی (بارهرا )2005،4آمروزشهرا زمراهی تأریرگرذار و
سودمند خواهند بود که به اهدازة کافی ،فعالیاها جووهنری مدرسران هیری
1-Wheeler& Elliott.
2-Sheperis.
3-Bishop & Bieschke.
4- Barnett.
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فرهنگی -اجتماعى را از عمده هیازهاى ضرور خود داهستهاهدی
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مدهظر قرار گیرد و عوامل مؤرر در این زمینه بررسری شروهدی ارتلراط میران
آموزش و جووهش در میران جووهنرگران خرارجی ،موضروعی جرجاذبره و
بحثاهگیی اسای (هارلوگ 1991،1برهرات 1992،2هراتی و مرارش1996،3
التون 2000،4مارش و هاتی 2002،5برا)2003،6
جعار و کرامتی ( )1391هنان دادهد کره وضرعیا جرووهش ،وضرعیا
تدریس را جیشبینی میکند .رومیاهی ( )1382هنان داد کره ضرع اهگیریه و
در برهکرارگیر

هلود رضایا شغلی ،ضع

در قدرداهی از جووهنگر ،ضرع

یافته ها جووهنی ،ضع

در یادگیر جووهنرگر و آمروزش کرافی بررا

جووهش ،از جمله مامترین مواهع جووهنی دبیران اسای
آزاد ( )1383هنان می دهرد آگراهی هداشرتن معلمران از روش تحقیرق،
هلرود وجررود امکاهررات ،هگرررشهرا هامناسررب مرردیران و هداشررتن فرصررا
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الزم برررا معلررم ،مررواهعی هسررتند کرره در منررارکا معلمرران در جررووهش
وجود دارهدی
عموزاده مادیرجی ( )1384هنان داد ،عوامل سرازماهی ،مرالی ،آموزشری،
فرهنگی – اجتماعی در گسترش سرح معلم جووهنده مؤرر اسای
دیقی ( )1385هنان داد که برگیار دورة اقردام جووهری باعرث بالرود
سرا ی آموزشی ،به کارگیر روش ها هوین تدریس ،ارزشیابی ،ل مسرائل
آموزشی و تربیتی توسط دبیران شده اسای
1-Horlock.
2-Barnett.
3-Hattie and Marsh.
4-Elton.
5-Marsh and Hattie.
6-Brew.

لقمانهیا و خامسران ( )1389هیری علرل ضرع

در توجره مؤسسرههرا

آموزشی به هویا فرهنگی را بیارتلاسی محتوا برهامهها درسی با هویرا
ملی و فرهنگی داهستهاهدی
همچنین هتایج مرراد و همکراران ( )1392هنران داد کره چارار گرروه
مدتل

ماهع ها جووهنری علرارتاهرد از مواهرع1 :ی محیطری 2ی فررد

3ی

ریس )2000( 1هنان داد ،علل بی رغلتی اساتید به جووهشم به دسا آمرده
علارت اهد 1 :ی هلود اسالعات کافی از چگروهگی اهجرام جرووهش 2ی هداشرتن
وقا کافی بررا اهجرام جرووهش 3ی ترراکم زیراد برهامرههرا درسری 4ی
جایینبودن اعتمادبههاس آنها در یك جووهشی
فلدمان و کاجوبیاهك )2000(2مطرح میکنند کره از سریرق همکرار برین
اساتید از سویی با یکدیگر و با جووهنگران داهنرگاهی از سرو دیگرر ،بره
درك جدید از فرایند یادگیر هائل میآیندی
میلی ( )2000بیان می کند که برهامه درسی موضوعمحور بینتر به مناهده
و بررسی آهچه در مجموعة آموزشی رخ می دهد ،مری جرردازدی در صرورتیکه
در برهامرره درسرری ملتنرری بررر اقرردام جووهرری منررارکتیبررودن و آزاد در
اقدام جووهی ،خلق داهنی را باعث میشود که در آن داهشآمروزان ،معلمران و
مدیران برا افیایش یادگیر  ،تدریس و تصمیمگیر آزاد دارهدی
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سازماهی و4ی فنیی

1-Reece.
2-Feldman & Capobiance.
163

بران ( )2002بیان می کند ،گیارش اساتید از تأریر تسلط بر تواهمند هرا
جووهنی آن ها  4یطه را دربرمیگیرد1 :ی هقش کلی اساتید 2ی داهش اساتید
دربارة تدریس 3ی عمل تدریس  4ی بازتاب عملکردی هتایج بررسی هنران داده
اسا که در این  4یطه ،تغییر ایجاد شده اسا و درگیر و تسلط اساتید برر
تواهمند ها جووهنی ،آن ها را با روشی هظراممنرد بررا اجررا و تجییره و
تحلیل فرایند یادگیر و تدریس مجای میکندی
کراکر ،فیا فال و سوارتی )2003( 1توضیح دادهد که اقدام جووهری ،رفرة
تدریس را به عنوان بدنی از شغل معلمی با تمرکری برر یرادگیر و اسرتنتاج
تغییر داده اسرا و داهنرجو معلمران بره بررسری عملکررد خرود جرداختره و
ایدههایی برا روش ها متاراوت بررسری ارائره دادهاهردی لیترل و هوسرتن

2

( )2003برهامه آموزشی اقدامجووهمحرور را در مردارم بررسری کردهرد و از
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
164

جمله هتایج مثلا این برهامره را ،اهرداف روشرن ،تمرکری و برابرر کیاری و
استراتو آموزشی علمی میداهندی
کوکران )2006( 3سر ی ملتنی بر اقدام جووهی برا بالود رفها اسراتید
جدید داهنگاه مریلند تدوین کردی هتایج هنران داد کره ایرن سررح بره بالرود
رفه ا اساتید منجر شده و اقدام جووهی برا شناسایی استراتو هرا مارم
برا موفقیا داهنجویان اهمیا داردی
1-Crocco & Faithfull & Schwartz.
2- Little & Houston.
3-Cochran.

سوالهای پژوهش
1ی تاریر روش ها رشد دینجووهنی در یطة تندی

مسرئله بره چره

مییان اسا؟
2ی تاریر روشها رشد دیرنجووهنری در یطرة تغییرر مسرئله بره چره
مییان اسا؟
3ی تاریر روشها رشد دینجووهنی در یطة ارزیابی ل مسئله به چره
4ی ترراریر روشهررا رشررد در یطررة فعالیرراهررا آگاهاهرره ،بررا کمررك
فناور ها هوین جووهشمحور ،به چه مییان اسا؟
5ی بین هظرات اعضا هیأت علمی دربرارة روش هرا رشرد برر اسرام
متغیرها جنسیا ،مرتلة علمی و سابقه خدما تااوت وجود دارد؟
روش تحقیق
جووهش اضر از هوع کاربرد و از هوع توصیای -جیماینری اسرای جامعرة
آمار شامل  503عضو هیأت علمی در داهنگاه اصااان بود کره  106عضرو
هیأت علمی در داهنگاه اصرااان از سریرق هموهرهگیرر تصرادفی سلقرها
متناسب با جم بهعنوان هموهرة آمرار اهتدراب شردهدی جارا جمرعآور
اسالعات از جرسننامة محققسراخته (سرنجش شراخ

هرا دیرن جووهری)

استااده شده اسای جرسننامه شامل  59سؤال در  5یطه به شکل بستهجاسخ
با سی

لیکرت و یك سؤال بازجاسخ (مصا له) اسای جاا سرنجش جایرایی

ابیار اهدازهگیر از الاا کروهلاخ استااده شده اسرای اعتلرار جرسنرنامه برر
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اسام مطالعة مقدماتی  0/98برآورد گردید که راکی از جایرایی زیراد ابریار
اهدازهگیر اسای
سؤال اول :تاریر روش ها رشد دینجووهنی در یطة تندی

مسئله به

چه مییان اسا؟
توزیع فراواهی و درصد جاسخ سؤال ها مرتلط هنان مری دهرد ،بینرترین
میاهگین همرة جاسخها مربوط به «آموزش تکنیكها مسئله یابی و آشناکردن
اساتید با مسائل کالم و داهنگاه» برا میراهگین  4/07و کمتررین میراهگین
مربروط برره « ارائرره موضروعات و مسررائل جینررنااد بره اسرراتید بررهعنرروان
اولویاها مسائل دینجووهنی» با  3/70بوده اسای
جدول ( )1حیطة تشخیص مسئله
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فراوانی

درصد

گویهها
1ی آموزش مسئلهیابی به اساتید از سریق آشنایی با جایگاهها اسالعاتی و ییی

20

80

2ی آشناکردن اساتید با روشها تحقیقییی

18

72

14

56

4ی ایجاد فضا مناسب برا منارکا اساتیدییی

10

40

5ی هیازسنجی و هظرخواهی از اساتید درباره مسائل موجودییی

8

32

6ی آشناکردن اساتید با روشها هوین تدریس ،ارزشیابی ،ییی

6

24

7ی بررسی فعالیاها دینجووهی اساتید در گروهها

5

20

3ی تنویق اساتید جووهنده و بررسی فعالیاها آنها در زمینة تندی

مسئله و اهتداب ییی

هتررایج هنرران مرریدهررد  80درصررد مصررا لهشرروهدگان «آمرروزش
مسئله یابی به اساتید از سریرق آشرنایی برا جایگراه هرا اسالعراتی ،کارگراه
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آموزشرری وییی» 70 ،درصررد افررراد «آشررناکردن اسرراتید بررا روشهررا
تحقیق و هررمافیاهرا هروین دیرنجووهری» را برهعنروان روش هرا رشرد

دین جووهری مریداهنردی «آشرناکردن اسراتید برا روش هرا هروین تردریس،
ارزشرریابی ،مرردیریا دیررنجووهرری» و «بررسرری فعالیرراهررا دیررنجووهرری
اساتید در گروهها» روش هرایی هسرتند کره درصرد کمری از افرراد آنهرا را
برهعنرروان روش آمرروزشدهرری تواهمنررد هررا مرررتلط بررا دیررنجووهرری در
اساتید اهتداب کردهاهدی

حیطه تشخیص
مسئله

براسام یافتهها

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

3/78

/838

/054

15/83

جدول ( t )2مناهدهشده از مقدار بحراهری جردول در

سطح خطا  5درصد بیرگتر اسرا بنرابراین راهکارهرا

یطرة تنردی

مسئله ،بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی 3بوده اسای
سؤال دوم :تاریر روشها رشد دینجووهنی در یطة تغییر مسئله به چه
مییان اسا؟
جاسخ سؤال ها مربوط به یطة تغییر مسرئله هنران مریدهرد ،بینرترین
میاهگین همرة جاسخها مربوط به «تنویق هوآور ها اسراتید در ارتلراط برا
مسائل دینجووهی» با میاهگین  3/94و کمترین میاهگین مربوط به «تنرکیل
سمینارهایی در زمینة آموزش مالكها تغییر مسئلههرا دیرن جووهری» برا
میاهگین  3/55بوده اسای
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جدول ( ) 3حیطة تغییر مسئله

فراوانی

درصد

گویهها
1ی برگیار دورهها آموزشی با کمك هرمافیارها و فناور ها دینجووهیییی

23

92

2ی برگیار هنساهایی جاا بررسی راه ل مسائل با همکار صا بهظرانییی

20

80

3ی هدایا شورا اساتید به تغییر وضع موجودییی

18

72

4ی برگیار مسابقات بین اساتید با محوریا موضوعاتی چون دینجووهیییی

10

40

5ی شناسایی قابلیاها ،هیازها و استعدادها اساتید و ارتقا قابلیاهاییی

6

24

6ی قلول هقد و ایجاد زمینههایی برا اهتقاد از وضع موجودییی

4

16

7ی توجه به تغییر مسئله و تأریر آن در بالود کارایی فرد و تحصیلیییی

2

8

هتایج هنان می دهد  92درصد مصا لهشروهدگان« ،برگریار دورههرا
آموزشی با کمك هرمافیارها و فناور ها دین جووهی دربارة تغییرر مسرئله»
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و 80درصد آهان «برگیار هنسا هایی جارا بررسری راه رل مسرائل برا
همکار صا بهظران در زمینة تواهمنرد هرا دیرن جووهری» را برهعنروان
روش ها رشد دین جووهی می داهندی روشها «قلول هقد و ایجاد زمینههایی
برا اهتقاد از وضع موجود برا هیل به وضع مطلروب» و «توجره بره تغییرر
مسئله و تأریر آن در بالود کرارایی فررد و تحصریلی داهنرجویان و برازده
دین جووهی اساتید» به ترتیب با  16و  8درصد ،کمترین فراواهی از جاسخها را
به خود اختصا

دادهاهدی

جدول ( )4مقایسة میانگین نمره روشها در حیطة تغییر مسئله

حیطه تغییر

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

مسئله

3/74

/872

/057

13/01

براسام یافتهها جدول ( t )4مناهدهشده از مقردار بحراهری جردول در
بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی  3بوده اسای
سؤال سوم :تاریر روش ها رشد دینجووهنری در یطرة ارزیرابی رل
مسئله به چه مییان اسا؟
جاسخ سؤالها مربوط به یطه ارزیابی مسئله هنان مریدهرد ،بینرترین
میاهگین همره جاسخها مربوط به «افیایش تعامرل و تلرادل تجربره اسراتید در
زمینه روش ها آموزش تواهمند هرا دیرنجووهری» برا میراهگین  3/75و
کمترین میاهگین مربوط به «جیگیر تصادفی فعالیاها دین جووهری اسراتید
توسط اساتید» با میاهگین  3/53بوده اسای
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جدول ( )5ارزیابی مسئله

فراوانی

درصد

گویهها
1ی تنکیل کالمها ضمن خدما ،کارگاهها آموزشی و همایشهاییی

24

96

2ی بررسی تصادفی فعالیاها دینجووهی اساتید و دادن بازخوردییی

18

72

3ی تدوین هناهگرها دینجووهی برا ارزیابی تغییراتییی

16

64

4ی امتیازبند سرحها دینجووهی اهجامشده بر اسام ارزیابی مسئلهییی

16

64

5ی ارزیابی تغییرات اهجامشده توسطییی

12

48

6ی ایجاد جو تعاملی بین اساتید و سایر کارکنان داهنگاه جااییی

8

32

7ی ایجاد مراکی و منابع اسالعاتی جاا کمك به اساتیدییی

4

16

8ی آموزش مدیران و کارشناسان ارزیابیکنندهییی

3

12

هتایج هنان میدهد  96درصد مصا لهشوهدگان «تنکیل کالمها ضمن
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خدما ،کارگاه ها آموزشی و همایش هرا بررا آمروزش اسراتید در زمینرة
ارزیابی مسئله دین جووهی» و  72درصد آهان «بررسی تصادفی فعالیراهرا
دین جووهی اساتید ،دادن بازخورد به آن ها و ارائة هتایج به اساتید» را بهعنوان
روشهرا رشررد دیرنجووهرری اسرراتید عنروان کررردهاهردی همچنررین «ایجرراد
مراکی و منابع اسالعاتی جارا کمرك بره اسراتید در ارزیرابی فعالیراهرا
دیرنجووهرری» و «آمرروزش مرردیران و اسرراتید ارزیررابیکننررده فعالیرراهررا
دین جووهی» به ترتیرب برا  16و  12درصرد کمتررین فراواهری از جاسرخهرا
را به خود اختصا

دادهاهدی

جدول ( )6مقایسه میانگین نمرة روشها در ارزیابی مسئله

حیطه ارزیابی مسئله

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

3/64

/878

/057

11/19

یافته ها جدول ( t )6مناهده شرده از مقردار بحراهری جردول در سرطح
ارزیابی مسئله ،بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی  3بوده اسای
سؤال چهارم :تاریر روشها رشد دینجووهنری در یطره فعالیراهرا
آگاهاهه به چه مییان اسا؟
جاسخ سؤال ها مرتلط هنان می دهد ،بینترین میراهگین همررة جاسرخهرا
مربوط به «ارتقاپ سطح آگاهی و اسالعات علمی اساتید با برگیار دورههرا،
همایش ها جووهنی ،مسابقات دین جووهی وییی» با میاهگین  4/07و کمترین
میاهگین مربوط به «ارائه گیارش عملکرد توسط اساتید دینجووهنده و دفراع
از گیارش در میان همکاران» با میاهگین  3/57بوده اسای
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جدول ( )7فعالیتهای آگاهانه

فراواهی

درصد

گویهها
1ی برگیار کالمها و دورهها آموزشی برا رشد شدصی اساتیدییی

19

76

2ی ایجاد مراکی و منابع اسالعاتی دینجووهیییی

19

76

3ی آگاهی اساتید از فعالیاها دینجووهی داهنگاهییی

15

60

4ی تایة چكلیسا از مرا ل فعالیاها جووهنی و تسلط بر روشها هوینیی

14

56

5ی ارائه گیارش اقدامات اهجامشده و دفاع از آنها توسط اساتید دینجووهندهییی

11

44

6ی بررسی هقاط قوت و ضع فعالیاها دینجووهیییی

9

36

7ی دادن بازخورد مناسب به اساتید از سریق بررسی سرحها دینجووهیییی

6

24

5

20

8ی بررسی دیدگاهها منتقداهه هسلا به دادهها

اصل از فعالیاها

دینجووهیییی
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هتایج هنان میدهد  76درصرد جاسرخدهنردگان «برگریار کرالمهرا و
دوره ها آموزشی برا رشد شدصی اساتید در زمینة فعالیراهرا آگاهاهرة
دینجووهی» و «ایجاد مراکی و منابع اسالعراتی دیرنجووهری جارا اسرتاادة
اساتید» و 60درصد آهان «آگاهی اساتید از فعالیاها دین جووهی داهنرگاه،
عملکرد مدیران و کارکنان» را به عنوان روشها رشد دیرن جووهری اسراتید
عنوان کرده اهد و به ترتیرب  24و  20درصرد از افرراد بره روشهرا «دادن
بازخورد مناسب به اساتید از سریق بررسی سرحها دین جووهی اهجرامشرده
توسط اساتید» و «بررسی دیدگاه ها منتقداهه هسلا به دادههرا

اصرل از

فعالیاها دین جووهی توسط اساتید» بهعنوان روشها رشرد دیرنجووهری
اساتید اشاره کردهاهدی

جدول ( )8مقایسة میانگین نمرة روشها در حیطة فعالیتهای آگاهانه

حیطة فعالیتهای آگاهانه

میانگین

3/76

انحراف معیار

/882

خطای معیار

/057

t

13/19

براسام یافتهها جدول ( t ) 8مناهدهشده از مقدار بحراهری جردول در
دین جووهی ،بیش از سطح متوسط ،یعنی میاهگین فرضی  3بوده اسای
سوال پنجم :آیا بین هظرات اعضا هیأت علمی دربارة روش هرا رشرد
دین جووهی بر اسام متغیرها جنسریا ،مرتلرة علمری ،داهنرکده و سرابقة
خدما ،تااوت معنادار وجود دارد؟
ازآهجاکه  fمنراهدهشرده در سرطح  p ≤ /05برر سرب مولارة مرتلره
علمی ،سابقه و جنسریا معنرادار هلروده بنرابراین برین دیردگاه اسراتید برر
سب این مولاهها در خصو

روشها رشد دینجووهری تاراوت معنرادار

وجود هداردی
نتیجهگیری
سوال اول :بر اسام یافته ها بینترین میاهگین همرره جاسرخ هرا مربروط بره
روشها رشد دین جووهی در یطه تندی

مسرئله مربروط بره «آمروزش

تکنیك ها مسئله یابی و آشناکردن اساتید با مسرائل دیرن جووهری کرالم و
داهنگاه» اسا و کمترین میاهگین مربروط بره «ارائره موضروعات و مسرائل
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سطح خطا  5درصد بیرگتر اسا بنابراین تاریر یطة روشهرا آگاهاهرة
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جیننااد به اساتید بهعنوان اولویاها مسرائل دیرنجووهری» بروده اسرای
همچنین درمییابیم  80درصد جاسخ مصا له شوهدگان مربروط بره «آمروزش
مسئله یابی به اساتید از سریق آموزش ضمن خدما ،کارگاه و غیره در زمینرة
دین جووهی» اسا و روش «بررسی فعالیاها دین جووهی اساتید در گروهها
و جلسات اساتید» با 20درصد ،کمترین فراواهی جاسخ ها را به خود اختصا
داده اسای در واقع داده ها

اصل از جرسننامه و مصرا له در زمینرة روش

«آموزش مسئله یابی دین جووهی به اساتید» همسو بودهدی هتایج هنان میدهرد
میاهگین همرة روشها رشد دین جووهی از میاهگین فرضی  3بیرگترر اسرا
بنابراین در مجموع روشها ارائه شرده در یطرة تنردی

مسرئله از هظرر

مؤرربودن در آموزش دین جووهی بینتر از سطح متوسط اسرای هترایج هنران
می دهد میاهگین همرات یطه ها مدتلر

برا هرم متاراوت اسرا بنرابراین

می توان گاا بین هظرات اساتید در خصو

روشها رشد دیرنجووهری در
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یطة تندی

مسئله و یطه ها دیگر تااوت وجود داردی یافترههرا هنران

می دهد بین میاهگین همرات روشها آموزشدهی رشد دین جووهی مرردان و
زهان در یطة تندی

مسئله تااوت وجود دارد بنابراین می توان گاا برین

هظرات جاسخ دهندگان زن و مرد ،در یطة تندی

مسئلة دین جووهی تااوت

وجود داردی هظرات جاسخ دهندگان بر سب مرتلة علمی و سرابقة خردما در
خصو

روش ها رشد دین جووهی در یطة تندی

مسئله ،تااوت وجود

هداردی سلق هتایج این جووهش ،درصد بینتر از جاسخدهندگان به جرسنرنامه
و مصا له شوهدگان روش ها «آموزش تکنیكها مسئله یابی و آشرناکردن
اساتید برا مسرائل کرالم و داهنرگاه» را بره عنروان مارم تررین روشهرا

174

آموزش دهی تواهمند ها مرتلط با دین جووهی در یطة تندی

مسرئله در

اساتید عنوان کردهاهد و روش «ارائه موضوعات و مسائل جیننااد به اساتید

بهعنوان اولویاها مسائل دینجووهی» و «بررسی فعالیاها دیرنجووهری
اساتید در گروهها و جلسات» توسط درصد کمتر از جاسخدهندگان بهعنوان
روشها رشد دین جووهی اهتداب شدهاهدی توجه به این هترایج مریتواهرد در
فراهم کردن زمینة رشد دین جووهی مؤرر باشدی همچنین یافته ها جووهنی برا
هتایج تحقیقات زاهد ( )1373که کملود آموزش ضمن خردما را برهعنروان
عامل مؤرر در هلود گرایش اساتید به اهجام جووهش میداهد ،شمس مورکراهی
گرایش به فعالیا هرا جووهنری عنروان کررده اسرا ،عمروزاده ماردیرجی
( )1384که عوامل آموزشی را در گسترش سرح معلم جووهنده مؤرر میداهرد،
همدررواهی دارد بنررابراین دورههررا آمرروزش اقرردامجووهرری مرریتواهررد در
هاادینهشدن تاکر اقدامجووهی مؤرر باشدی
سؤال دوم :بر اسام یافته ها بینترین میاهگین همره در یطه تغییر مسرئله
مربوط به گویة «تنویق هوآور ها اساتید در ارتلاط با مسائل دینجووهی»
اسا و کمترین میاهگین مربروط بره گویره «تنرکیل سرمینارهایی در زمینره
آموزش مالكها تغییر مسئله» بوده اسای
همچنین هترایج هنران مریدهرد بینرتر مصرا لهشروهدگان در خصرو
روش ها رشد دین جووهی در یطة تغییر مسرئله بره «برگریار دورههرا
آموزشی دربارة تغییر مسئله» با 92درصد اشاره کرده اهد و روشری کره تعرداد
کمتر از افراد آن را عنوان کردهاهد « توجه بره تغییرر مسرئله و ترأریر آن در
بالود کارایی فرد و تحصیلی داهنجویان و بازده دین جووهی اسراتید» برا 8
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( )1380که شرکا معلمان در دورههرا ضرمن خردما را برهعنروان عامرل

درصد اسای
هتایج در مقایسه میاهگین همره روشها رشد دین جووهی در یطة تغییرر
مسئله از میاهگین فرضی  3بینتر بوده و می توان گاا روشها

مطرحشرده
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در یطه تغییر مسئله در مجموع بینتر از سطح متوسط بوده اسای بر اسرام
یافتهها بین هظرات جاسخ دهندگان دربارة روشها رشد دین جووهی در یطه
تغییر مسئله با یطه ها دیگر تااوت وجود داردی هتایج هنان مریدهرد برین
دیدگاه جاسخ دهندگان مرد و زن در خصو

روشها رشد دین جووهری در

یطة تغییر مسئله و دیدگاه آهان در یطه ها دیگر تااوت وجرود داردی برر
اسام یافتههرا درمرییرابیم کره برین هظررات جاسرخدهنردگان در خصرو
روشها رشد دین جووهی در یطه تغییر مسئله و هظرات آهان ،در یطهها
دیگر بر سب متغیرها مرتلة علمی و سابقة خدما تااوت معنادار وجود
هداردی یافته ها این جووهش هنان داد که تنرویق هروآور هرا اسراتید در
ارتلاط با مسائل آموزشی و برگیار دورهها آموزشی دربارة تغییرر مسرئله
از روش هایی هستند که درصد بینتر از جاسخدهنردگان آنهرا را برهعنروان
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روش ها رشد دین جووهی عنوان کرده اهدی این موارد ،لیوم توجره بینرتر بره
هوآور ها اساتید در ل مسائل و هیراز آنهرا بره آمروزش را بررا

رل

مسائل آموزشی میرساهدی بدینترتیب یافتهها جرووهش برا تحقیقرات امرام
جمعرره( ،)1379رومیرراهی( ،)1382رضررایی کمررالآبرراد ( ،)1384چررایچی و
همکاران( ،)1385فلدمان و کاجوبیاهك( )2000همدواهی داردی
هتایج جووهش ها مذکور هنان داد که اساتید بره تجربیرات ،ابتکرارات و
هوآور ها دیگران عالقه هنان میدهند و فرراهمکرردن شررایط الزم بررا
قدرداهی و تنویق جووهنگران و ایجاد زمینة منارکا اساتید در هوآور ها
کالسی می تواهد به عنوان عواملی مؤرر در جووهنگرشردن اسراتید باشرد و از
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سرفی همکار هکردن مدیران با هوآور ها دیرن جووهری برهعنروان تادیرد
محسوب میشودی

بر اسام یافتهها بینترین میاهگین همرات مربروط بره «افریایش تعامرل و
تلادل تجربه اساتید در زمینه تواهمند ها دینجووهی»« ،آموزش مردیران و
مسئوالن مربوسه در زمینة ارزیابی تغییر مسئله» و کمترین میاهگین مربوط بره
گویة «جیگیر تصادفی فعالیاها دین جووهی اسراتید توسرط کارشناسران»
بوده اسای یافتهها هنان می دهد در میان جاسخ مصا لهشوهدگان در خصو
روشها رشد دین جووهی در یطه ارزیابی مسئله ،بینترین درصرد مربروط
توجیه اساتید در زمینه ارزیابی مسئله» و کمترین درصد مربوط به «آمروزش
مدیران وکارشناسان ارزیابیکنندة فعالیاها دیرن جووهری» بروده اسرای در
مجموع روشها ارائهشده در یطه ارزیابی مسئله از هظر مؤرربودن در رشد
دین جووهی بینتر از سطح متوسط اسای
می توان گاا بین هظرات اساتید در خصو

روشها رشد دیرنجووهری

در یطة ارزیابی مسئله و یطهها دیگر تااوت وجود داردی یافتههرا هنران
می دهد بین میاهگین همرات روشها رشرد دیرنجووهری مرردان و زهران در
یطة ارزیابی مسئله تااوت وجود داردی
براسام یافتهها درمییابیم که بین هظرات جاسخدهندگان بر سرب مرتلره
علمی و سابقه خدما در خصو

روشهرا رشرد دیرنجووهری در یطره

ارزیابی مسئله تااوت وجود هداردی
سلق هتایج این جووهش ،جاسخدهندگان روشهرا رشرد دیرن جووهری را
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به «برگیار کالم ها ضمن خدما ،تنرکیل همرایش و کارگراههرا بررا

تعامل تجربه اساتید در زمینه دین جووهی ،آموزش مدیران و مسئوالن مربوسه
در زمینة ارزیابی تغییر مسئله ،برگیار کالم هرا ضرمن خردما ،تنرکیل
همایش و کارگاه ها در زمینة ارزیابی مسئله می داهندی اللته شایان ذکرر اسرا،
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درصررد بینررتر از جاسررخ دهنرردگان برره جرسنررنامه ،آمرروزش مرردیران و
کارشناسان را روش مؤرر عنوان کرده اهد در الی که مصا له شوهدگان کمتر
بره ایرن مرورد اشرراره کرردهاهردی فرراهم کررردن بسرتر تلرادل هظرر در زمینره
تواهمند ها دینجووهی و آموزش ،میتواهد در رشد دینجووهری در اسراتید
مررؤرر باشرردی همچنررین یافترره هررا جررووهش بررا تحقیقررات و هظرررات
زاهد ( ،)1373شمس مورکراهی ( ،)1380امرام جمعره( ،)1379چرایچی و
همکررراران ( ،)1385فلررردمان و کررراجو بیاهرررك ( )2000همدرررواهی داردی
هتایج این جووهش ها هنان داد که همکار اسراتید برا یکردیگر از سرویی و
برگیار کالم ها ضرمن خردما ،مری تواهرد برهعنروان روشهرا رشرد
دینجووهی باشدی
بینترین میاهگین همره جاسخ در فعالیا ها آگاهاهره مربروط بره «ارتقراپ
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سطح آگاهی و اسالعات علمی اساتید برا برگریار دورههرا ،همرایشهرا
جووهنی و مسابقات دینجووهی» و کمترین میاهگین همره مربروط بره «ارائره
گیارش عملکرد توسط اسراتید دیرنجووهنرده و دفراع از گریارش در میران
همکاران» بوده اسای
همچنین اعضا هیأت علمی روشها «برگیار کالمهرا و دورههرا
آموزشی برا رشد شدصی اساتید در زمینة فعالیاها آگاهاهه دینجووهی»
و «ایجاد مراکی و منابع اسالعراتی دیرن جووهری جارا اسرتااده اسراتید» را
به عنوان روش ها رشد دین جووهی در یطه فعالیرا هرا آگاهاهره و روش
«بررسی دیدگاه ها منتقداهره هسرلا بره داده هرا

اصرل از فعالیراهرا

دین جووهی توسط اساتید» را بیان کردهاهردی همچنرین درمری یرابیم برگریار

دوره ها آموزشی در زمینه ها جووهنی را بهعنوان روش رشد دین جووهری
اصرل از مصرا له ،هترایج اصرل از

در هظر گرفتهاهد و در واقع داده هرا
جرسننامه را تأیید میکندی
راهکارها

یطره فعالیرا هرا آگاهاهره از لحراظ مؤرربرودن در رشرد

دین جووهی در اساتید ،بینتر از سطح متوسط اسای
بین هظرات جاسخ دهندگان در خصو

روشهرا رشرد دیرنجووهری در

معنادار وجود هداردی بر اسام یافتهها روشها رشد دینجووهی در زمینره
فعالیا ها آگاهاهه علارت اهد از ارتقا سرطح آگراهی و اسالعرات علمری
اساتید به وسیلة برگیار دورهها ،برگیار همایشها جووهنی و مسرابقات
دینجووهی ،برگیار کالمها و دورهها آموزشی برا رشد شدصی اساتید
در زمینة فعالیاها آگاهاهة دینجووهی و ایجاد مراکی و منابع اسالعاتی دین
جووهی جاا استااده اساتیدی بردین ترتیرب یافتره هرا برا دون ( ،)1375هرامی
( ،)1376روشن (  ،)1377شرمس مورکراهی ( ،)1380رق جرسرا (،)1380
جوکار و رستمی فروشاهی ( ،)1382رضایی کمرالآبراد ( ،)1384رومیراهی
( ،)1386ریس ( )2000همدواهی داردی
هتایج هنان داد که کملود اسالعات ،ماهع گرایش به جووهش اسا و وجود
شلکه ها اسالعرساهی تمایل آنها به جووهش را افیایش می دهردی همچنرین
جووهش باعث افریایش اسالعرات شرده و مامتررین اهگیریة جسراوجرو
اسالعات محسوب میشودی
بین میاهگین همره ها تنردی

مسرئله ،تغییرر مسرئله ،ارزیرابی مسرئله،

فعالیا ها آگاهاهه ،تااوت معنادار وجود دارد و بینترین میاهگین به یطة
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زمینه فعالیاها آگاهاهه بر سب مرتلره علمری و سرابقة خردما ،تاراوت
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تندی

مسئله و کم ترین میاهگین به یطة ارزیابی مسرئله اختصرا

داردی

هتایج هنان می دهد در مقایسة میاهگین همرة روشها رشرد دیرن جووهری از
دیدگاه اساتید زن و مرد ،تااوت وجود داردی میاهگین همرره روشهرا رشرد
دین جووهی بین هظرات بر سب مرتله علمی و سابقه خردما تاراوتی وجرود
هررداردی برردین ترتیررب هتررایج بررا تحقیقررات رضررایی کمررالآبرراد(،)1384
دیقی( ،)1385صدیق میرعظیمی( ،)1386همدواهی وجود داردی هترایج ایرن
جووهش ها هنان داده اسا که بین هظرات دربارة تواهرایی هرا جووهنری برا
توجه به جنسیا و سابقة خدما تااوت معنادار وجود هداردی همچنین برین
هظرات جاسخ د هندگان با توجه به سنوات خدما و مییان عالقة اعضا هیأت
علمرری برره جررووهش رابطررة معنررادار وجررود هرردارد و بررا جررووهش علرری
محمد ( ) 1378همدواهی هداردی در این جووهش بین هروع مردرك تحصریلی
دبیران محقق و غیرمحقق تااوت مناهده شده اسای
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پیشنهادهای کاربردی
1ی آشنایی اساتید با روشها دینجووهی
2ی به کارگیر سازوکارها تنویقی برا اساتید دینجووه
3ی برگیار دوره هایی برا تلادل هظرر در جارا یرادگیر

رل مسرئله

دینجووهی
4ی تلادل تجربه اساتید در ارزیابی مسئله با یکدیگر در زمینة دینجووهریی
سرا ی دورههایی برا آموزش ارزیابی مسئله دینجووهی به اساتید
5ی ایجاد مراکی برا اشراعة اسالعرات موردهیراز در رابطره برا مسرائل
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مدتل آموزشی
6ی ایجاد شرایطی برا آشنایی اساتید با فرایند دینجووهیی

منابع
1ی اسررماعیلى ،رضررا ربیعررى ،کررامران« ،1387 ،سررنجش هیازهرراى
فرهنگىاجتماعى دختران داهشآموز شار اصااان» ،فصلنامه علمىجووهنى
شوراى فرهنگىاجتماعى زهان98-134 :)41(11 ،ی
2ی آزاد  ،علداهلل« ،1383 ،عوامرل بازدارهردة منرارکا معلمران شارسرتان
سار در سرح معلم جووهنده» ،جووهننامه آموزشی ،ش78ی
هیئا علمی دربارة رابطه بین فعالیاهرا آموزشری و جووهنری خرویش»،
فصلنامه جووهش و برهامهریی در آموزش عالی ،شماره 17 -1 :64ی

4ی جوکار ،علدالرسول رستمی فروشاهی ،مرضیه ،1382 ،بررسری رفتارهرا
اسالع یابی معلمان جووهنده در هوا ی آموزش و جرورش شار شیراز ،جایانهامره
کارشناسی ارشد ،علوم کتابدار و اسالعرساهی داهنگاه شیرازی
5ی چایچی ،جریچار و دیگران« ،1385 ،ارزیابی مییان تحقق اهرداف برهامرة
معلم جووهنده» ،فصلنامة تعلیموتربیا ،ش85ی

6ی دیقی ،آرمین ،1385 ،بررسی هگرش دبیرران شارسرتان رامسرر دربراره
تأریر آموزش اقدام جووهی بر بالود کیایا به کارگیر عناصرر برهامره درسری،
جایان هامه کارشناسی ارشد ،داهنگاه شاید بانتی تاران ،داهنکده علوم تربیتی
و روانشناسیی

7ی قجرسا ،سیله ،1380 ،بررسی تأریر آمروزش اقردام جووهری در ارتقرا
آگاهی و آموزش ماارت ها معلمان ابتدایی شار تاران ،جایان هامة کارشناسی
ارشد ،داهنگاه عالمهسلاسلایی تاران ،داهنکده علوم تربیتی و روانشناسیی
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3ی جعار راهی ،سین و کرامتی ،اهسی« ،1391 ،بررسری هگررش اعضرا
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8ی میرردى ،فریررده« ،1384 ،بررسررى مقایسررهاى هیازهرراى جسررماهى،
عاساى ،اجتماعى و مذهلى هوجوانها مناسق محرروم براسرام جنسریا»،
فصلنامه علمىجووهنى مرکی مطالعات و تحقیقات زهران داهنرگاه تارران2 ،
(159-179 :)3ی

9ی خواجه بارامی ،سین ،1383 ،شناخا عوامل مؤرر بر گرایش معلمان بره
فعالیا ها جووهنی از دیردگاه معلمران منطقره ماهران کرمران ،جایران هامره
کارشناسرری ارشررد ،داهنررگاه شرراید بانررتی تاررران ،داهنررکده علرروم
تربیتی و روانشناسیی

10ی دون ،سید امیرر ،1375 ،بررسری عوامرل بازدارهرده در اهجرام تحقیقرات
آموزشی در وزة ستاد وزارت آموزش و جررورش از هظرر جووهنرگران آن
وزارت ،تاران :جووهنکدة تعلیموتربیای
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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11ی دیررویی ،جرران ،1355 ،تئررور تحقیررق ،مترررجم علرری شررریعتمدار ،
اصااان :منعلی

12ی ذکایی ،محمد سعید« ،1382 ،آموزش شراروهد » ،فصرلنامه مطالعرات
جوانها51-58 :19 ،ی

13ی روشن ،وصال ،1377 ،بررسی هظرات و میریان آشرنایی و عالقره افرراد
لیساهس و باالتر در آموزش و جرورش هسرلا بره امرور جووهنری در اسرتان
خراسان ،سرح جووهنی ،سازمان آموزشوجرورش استان خراسانی

14ی رومیاهی ،یارالره ،1382 ،بررسری مواهرع و منرکالت جووهنری دبیرران
دبیرستان ها دولتی شار اصرااان ،جایران هامرة کارشناسری ارشرد ،داهنرگاه
اصااان ،داهنکدة علوم تربیتی و روانشناسیی

15ی زاهد  ،محسن ،1372 ،بررسی عوامل مرؤرر در عردم گررایش دبیرران
دبیرستان ها استان خوزستان به اهجرام تحقیرق ،سررح جووهنری ،سرازمان
آموزشوجرورش استان خوزستانی

16ی شمس مورکاهی ،غالمرضرا ،1380 ،بررسری علرل عردم عالقره معلمران
منطقه زرین شرار بره فعالیرا هرا جووهنری ،سررح جووهنری ،جووهنرگاه
تعلیموتربیا اصااانی

اقدام جووهی (معلم جووهنده) بر رویکرد معلمان به جرووهش» ،ماهنامرة رشرد
معلمی ش208ی
18ی علاسی ،عاا« ،1381 ،مسئلة آموزش وجرورش مسرئلة اصرلی هظرام در
کنور» ،جووهشهامة آموزشی ،ش57ی
19ی عصاره ،علیرضا ،سراج خرمی ،هاصر ،برومند هسب ،مسعود ،یین ،هسیم،
« ،1391شناسایی هیازها فرهنگی آموزشی و جووهنی داهنجویان داهنرگاه
آزاد اسالمی» ،مجلة علمی جووهنی یافتههرا هرو در علروم اهسراهی:)21(7 ،
 47-64ی

20ی عموزاده مادیرجی ،هاد  ،1384 ،شناسایی عوامرل مرؤرر برر گسرترش
سرح معلم جووهنده در بین معلمان ابتدایی شار تاران ،جایان هامرة کارشناسری
ارشد ،داهنگاه شاید بانتی تاران ،داهنکدة علوم تربیتی و روانشناسیی
21ی قاسمی جویا ،اقلال ،1380 ،راهنمرا عملری جرووهش در عمرل ،تارران:
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17ی صدیق میر عظیمی ،سکینه« ،1386 ،بررسری ترأریر دوره هرا آموزشری

جووهنکده تعلیموتربیای

22ی قاسمی جویا ،اقلال ،1382 ،راهنمرا معلمران جووهنرده :معلرم جووهنرده
کیسا؟ جووهش در عمل چیسا؟ تاران :هنر اشارهی
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23ی لقمان هیا ،ماد

خامسان ،ا مد« ،1389 ،جایگاه هویا ملری در هظرام

آموزشوجرورش ایران» ،فصلنامة تحقیقات فرهنگی147-171 :)2(3 ،ی
24ی مراد  ،محمود دوستار ،محمد قادر فر ،اسرماعیل و زهجراهی ،مانراز،
« ،1392شناسایی و اولویا بند مواهع فررارو جرووهش :مطالعرة مرورد
جووهنگاه ها زیرمجموعة وزارت علروم ،تحقیقرات و فنراور » ،فصرلنامة
علمیجووهنی سیاسا علم و فناور 35 -47 :)1( 6 ،ی
25ی هرامی ،شمسری« ،1376 ،مواهرع برهکرارگیر یافترههرا جووهنری در
تصمیمگیر ها آموزش» ،فصلنامة تعلیموتربیا ،ش53و54ی

26ی وا د چوکده ،سرکینه ،1384 ،آمروزش شراروهد و فرهنگری الزمره
شارهنینی ،جایان هامة کارشناسی ارشد ،داهنگاه تلرییی
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