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 توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگیانارائه چارچوب 
 سید رسول حسینی  

          

 چکیده

های کلیدی معلمان قرن بیست ویکم است. دانشگاه ها و توانمندیاز مهارتمهارت پژوهشی 

های فرهنگیان که نهاد کلیدی تربیت معلم در کشور هست، باید در تربیت معلم با قابلیت

ه چارچوب توسعه ئارا ،پژوهش حاضراز اجرای پژوهشی برنامه مشخصی داشته باشد. هدف 

کاربردی و از  ،هدف حیثپژوهش از این . استفرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگیان 

خبرگان کلیدی حوزه پژوهشگری با  ،. جامعه پژوهشاستمنظر روش از نوع پژوهش کیفی 

گیری هدفمند از این جامعه با استفاده از روش نمونه و ش بودرویکرد توسعه فرهنگ پژوه

تحلیل ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. . روش گردآوری دادهشدنفر نمونه انتخاب  20تعداد

انجام  MAXQDAافزار نرمگذاری باز و محوری و به کمکها با استفاده از روش کدداده

نتایج پژوهش در چهار بعد عوامل  خبرگان حاصل شد. ها بر مبنای نظر. مقبولیت یافتهگرفت

. در بعد شده درسی و عوامل فردی ارائ سازمانی، عوامل برنامه -مدیریتی، عوامل ساختاری

ای در فرهنگ پژوهش در دانشگاه که نقش توسعهشد شناسایی شاخص  21 ،عوامل مدیریتی

گذار در توسعه فرهنگ پژوهش ثیرأهای تشاخص ،فرهنگیان داشت. در بعد عوامل ساختاری

مورد و در نهایت در بعد عوامل فردی  22ثر در حوزه برنامه درسی، ؤهای ممورد، شاخص 25

 مورد شناسایی شدند. 28های کلیدی توسعه فرهنگ پژوهش در دانشگاه فرهنگیان شاخص
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 مقدمه
به  یتوجه جد ،جانبهو توسعه همه شرفتیرشد، پینه زم مؤثر در مهم و از عوامل

 تیگذرا به وضع ینگاه .است طور اخصبه یطور عام و آموزش عالوپرورش بهآموزش
 ها دارد.نقش مهمی در دانشگاه پژوهش، .استامر  نییافته تأییدکننده اتوسعه یکشورها

و همچنان این روند  استحاکم  پژوهشها بر های تشویقی دانشگاهسیستمطور کلی هب
و پیشرفت شغلی در غالب  ارتقا هایی از قبیل تصدی،تعیین پاداش برای ادامه دارد.

ها توجه به کمیت و کیفیت پژوهش .گیردمیمد نظر قرار  پژوهشیعملکرد ها دانشگاه
 فع جامعه امری الزم و ضروری استدر جهت منا هاپژوهشکاربرد این  سوییو از 

به چند عنصر  توانیم تریقو دق تریقعم یدیبا د ،گرید یسو از .(2019 ،1)تاکر و تایلت
 یابیعناصر جامعه را از دست نیبه ا یتوجهبیکه  طوریتوجه کرد به نهیزم نیدر ا یاساس

آموزش، پژوهش و ند از: اعناصر عبارت نیا .داردنظر بازمی هدف مورد بررسیو 
 جیدانش، ترو دیتولهمچون آن  گرید یهابر جنبه دیزمینه پژوهش با در یول .کارآفرینی

 . کردتوجه  یپژوهش هاییافتهنهایت کاربست  و توسعه و اشاعه آن و در
و گسترش  یجعوامل مؤثر در توسعه، ترو یبررس حاضر، پژوهش در ،اساس نیبر ا

و مد نظر است  انیدانشگاه فرهنگ یکز آموزش عالامرها و پردیسفرهنگ پژوهش در 
در توسعه و تحول  یامر مهم که نقش اساس نیا یمناسب برا ییالگو یطراح ،درنهایت

حائز اهمیت  منظراین موضوع از چهار  بررسی. دانشگاه و رشد و توسعه جامعه دارد
کاربردی که  هایاجرای پژوهششود مگر با توسعه پایدار حاصل نمیاول آنکه  است؛

 دوم، ؛مقررات و شیوه حاکمیت ساختارهای سازمانی را تغییر دهد ها،بتواند سیاست
سواد رهبران و مدیران از اهمیت  جهت ارتقای پذیرش و کاربرد آن در ،پژوهشتوانایی 

در سازمان مستلزم کاربرد  پژوهشبروز فرهنگ  ،سوم ؛ای برخوردار استویژه
 ؛است ای و زیرساختیههای حرفآموزش مشاوره، ،عهمطال برایهای اجرایی روش
توانایی کار مشارکتی و گروه  ها،انگیزه ها،خصوصیات فردی افراد مانند توانایی، چهارم

 (.2018 ،2و همکاراناسالد ) و کاربردی امری ضروری است یپژوهشهای کاری در تیم
 ،یصنعت ،یبخواهد نظام اقتصاد یاپا گرفته که اگر جامعه شهیاند نیا امروزه عالوه،هب

 نینو هاییازمندین وها یستگیرا با با آن و را دگرگون سازد شیخو یو اجتماع یاسیس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tucker & Tilt 
2. Slade et al. 
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 نیا و داشته باشد یانسان یرویدر توسعه ن همسونگر یاستیس است یرسازگار کند، ناگز

(. 1382 فراهم شود )آقازاده، یتو ترب مینظام تعل در کار ابزار ینکهمگر ا ستین یامر شدن
 که با وجود آن است دهندهنشانشود ده میدیپرورش وآنچه در نظام فعلی آموزش

و  نشده استکاربردی رفع  هایاجرای پژوهشنیاز این سیستم به  ،های بسیارپژوهش
تغییر فرهنگ  .هاستنداشتن پژوهش این امر ناشی از عوامل گوناگون از جمله کیفیت

صداقت  هاست.رشد و پیشرفت نهادها و سازمان واقعی الزمه مطالعات بر پایهپژوهش 
 مل استأاز عوامل قابل ت پژوهشهای در گردآوری داده خصوصبهو صحت علمی 

 .(415ص، 2018 ،1)چو هانگ
. کشورهای جهان در انتخاب و استترین عوامل توسعه وپرورش از مهمآموزش

دهند. نظام یبه خرج م را یتدقت و حساس یشتریناز نظام آموزشی کارآمد، ب یریگبهره
 استمشاوران  و یراننیروهای انسانی ازجمله معلمان، مد از یاآموزشی شامل مجموعه

 از یکیعنوان معلم به ،انیم ین. در اکنندیآموزشی تالش م هایهدفکه برای تحقق 
 عصر» را سوم هزاره سویی،. از داردی حساس یاربس نقش ،وپرورشآموزش یارکان اصل

عصر،  نیا یازهایبه ن ییپاسخگو یکه برا افتهیدر یخوببه امروز بشر. اندیدهنام «یدانای
نو و عمل کارساز،  فکر (.1384 پناه،ینیوپرورش است )حسآموزش رتحول د ازمندین

 هستند، تربیتی هاییشهاند کنندهباید از میان خود معلمان برخیزد؛ چون خود آنها مصرف
 دانشگاهی پژوهش چه هر. باشند سهیمها اندیشه این تولید در خود که بهتر چه ،پس
 ودرک  قابلبرای معلمان  را آن هاییافته نتوانیم اما اجرا کنیم وتربیتتعلیم زمینه در

 تمام با دانشگاهیهای سازیم و تا دانش تربیتی برای آنان درونی نشود، پژوهش شپذیر
الزمه تحقق این  .دنکنینم ایجاد معلمان عمل و اندیشه در کارسازی تحول اهمیتشان،
یک رفتار  که پژوهش انددریافته پژوهشگران است. پژوهشسازی فرهنگ امر نهادینه

دهد ساختاری است که به ما اجازه می پژوهشاست و فرهنگ  قابل یادگیری و آموزش
در یک دانشگاه امکان انتقال  پژوهشفرهنگ . فعالیت را درک و ارزیابی کنیماین تا 

دانشگاه  وسیلهمین نیازهای جامعه به أدهد و موجب تدانش را به دانشجویان و جامعه می
های آموزش هدف و شیوه تغییر در راهاین ساختار از  ایجاد، نگهداری و توسعه شود.می

و  یواامبی)میزتالش شود آن توسعه و استمرار برای  بایدقابل دستیابی است که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chue Hong 



 گیری و ارزشیابی آموزشیاندازه فصلنامه مطالعات 38

 
با  توانمیتوسعه فرهنگ پژوهش و  برای تحقق این هدف،. (80، ص2015 ،1همکاران

( در 2014 ،2)جانسون و لوهای کاربردی پژوهش هایو تشکل هاانجمن استفاده از
اقدام رویکرد معلم پژوهنده  با محوری و توانمندی افرادپژوهش جهتدر ها دانشگاه

 .کرد
 وریخدمات و بهره زانیامروز بر اساس م شرویهای پو دانشگاه یهای متعالسازمان

 مطلوبی سازمان یتعال جادیو ا تیفیدر ک رییو ضرورت تغ شوندیم فیخود تعر مناسب
وتحول  رییتغ اییدن ،یمتالطم عصر کنون جهاناست.  روشننفع در آن جامعه و افراد ذی

شگرف  یتحول از نیو ا ستیاست؛ از ثبات در جامعه و سازمان خبری ن رییدر مفهوم تغ
 کندا حکایت میهدانشگاهی های مختلف آموزش، پژوهش و نظام آموزش عالدر عرصه

 لیاز قب کمیو  ستیقرن ب هاییژگیبا توجه به و .(140، ص1390)کالهدوز و کوثری،
 دیو ضرورت تول یو فرهنگ یتیجمع رییاطالعات، تغ یتوسعه فناور ،محورییعصر دانا

 داشت: ژهیتوجه و دقت و یبه دو امر اساس دیباجامعه،  یازهایبه ن ییدانش و پاسخگو
 یکارهای مناسب برامشخص کردن راه -2 ؛جامعه یواقع یازهایمشخص کردن ن -1

های رشد و توسعه طور که در مقدمه گفته شد تحقق هدفهمان ،. درنهایتازهایرفع ن
 وپرورش وموزشآ) های آموزشینظامدر ر مستلزم تحول و توسعه دایجانبه و پاهمه

 تواندیم پژوهش و آموزش یعنیهای آنها فعالیت تیفیو توجه به ک استموزش عالی( آ
 دارد. یاساس یپژوهش معلم نقش ،بین این روند تأثیرگذار باشد. در نیدر ا

 یمسائل و مشکالت حل منظوربه اطالعات وها داده لیکسب و تحل ندیفرا پژوهش،
 نی(. ا2007، 3همکاران)کوهن و  میرو هستهسازمان با آن روب ایحوزه  کیاست که در 
 و دقت ،طلبیمند و تجربی بودن، تخصصهایی همچون نظامویژگی لیروش به دل

 قابل زیآن ن جینتابالطبع بودن، معتبر و  ینیع و منطقی توصیف، و مشاهده در صحت
به خاطر اینکه با انسان  وپرورشآموزش (.1386 ،ینراق فیاطمینان است )نادری و س

 دلیل به. است ضروری آن در پژوهش که است ییهاترین حوزهسروکار دارد، از مهم
 هایپیچیدگی دارای زمینه این در پژوهش انسان، اندیشه به مربوط مسائل بودن پیچیده
وتربیت و مارتقای کیفیت تعلی برای، رواین از. طلبدیم را زیادی دقت و است خاصی

 الزمه .شود تقویت معلمان در الزم هایتوانمندی وها مهارت داثربخشی آموزشی بای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mizimbayeva et al. 
2. Johnson & Louw 
3. Cohen et al. 
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 کنند اندیشه تولید تا است پژوهش اجرای و علمی بینش به معلمان کردن مجهز امر، این

وپرورش، . آموزشبرندب را الزم بهره مدرسه و درس کالس وضع بهبود جهت در آن از و
 درس کالس در تحول و تغییر باید آن اساسی محور که طلبدیخود را م پژوهش ویژه

معلمان نقش اساسی را در این نوع  ،انیم نای در. باشد یادگیری-یاددهی جریان و
 کی تیفیکه ک بودمعتقد  ،(2004) 1براون (.1383 قاسمی پویا،) کنندیم ایفاها پژوهش

آمیز در و موفقیت یطور مناسب، کافکه منابع به شودیدانشکده باعث م ایدانشگاه 
 نیمرتبط با رسالت دانشگاه مصرف شوند. برنامه چن دادهایتحقق برون یراستا

 .اشتافراد مرتبط با آن و جامعه خواهد گذ یدر زندگ یدار و مثبتمعنی ریتأث ،یدانشگاه
کاربردی کردن نتایج  ههای دانشگاهی ظهور کردند که بنسل سوم نظام خصوص،در این 
 2004 ،4)کالرک اندموریت دادهأتغییر م« 3فرینیآکار»و  «2انتقال دانش»در قالب  پژوهش

ضرورت  ،دانشگاهیهای دن پژوهشکرکاربردی  جهت(. در 2012 ،5و گویررو و اربانو
مدت کوتاهی  ،دانشگاه فرهنگیان .استناپذیر توسعه فرهنگ پژوهش امری اجتناب

سازی نیازمند نهادینه شده وهست که از فرایند تغییر و تحول مراکز تربیت معلم ایجاد 
. استهای کاربردی وبنیادی تربیت معلم در راستای توسعه پژوهش پژوهشفرهنگ 

در دانشگاه  پژوهشتوسعه فرهنگ  در پژوهش حاضر عوامل مرتبط با ،ین منظوربد
 شود.میبررسی فرهنگیان 

 
 پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی بر مروری

 دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی برای تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی 

با تجمیع  1390ل است. این دانشگاه در سا وپرورش در ایرانوزارت آموزشانسانی 
های یکی از وظایف و مأموریت سراسر ایران تأسیس شد. معلمتربیتمراکز  همه

های عمومی، تخصصی و گیراهبردی دانشگاه فرهنگیان، توانمندسازی و ارتقای شایست
مدت و های کوتاهآموزش راهوپرورش از ای منابع انسانی وزارت آموزشحرفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brown 
2. Technology Transfer 
3. Entrepreneurship 
4. Clark 
5. Guerrero & Urbano 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
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وپرورش نیاز به بهسازی دارند و میلیون معلم در آموزش است. یک تحصیالت تکمیلی

)سایت  وپرورش استساز تحول در نظام آموزشزمینه ،این کار در دانشگاه فرهنگیان
ترین پایگاه در امر محوری معلمتربیتمراکز  ،از دیرباز(. 1رشوپروموزشآوزارت 

اند. توسعه وپرورش بودهآموزش و توانمندسازی معلمان و کارکنان وزارت آموزش
های های علمی و تربیتی معلمان با ارتقای کیفی آموزشای و توانمندیمهارت حرفه

ردن اطالعات تخصصی و تحصیالت ریزی برای روزآمد کضمن خدمت و برنامه
های کلی ایجاد تحول در وپرورش جزو سیاستتکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش

دانشگاه  هایاز هدف (.1391 ،)اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وپرورش استنظام آموزش
 توان به موارد زیر اشاره کرد: می توسعه فرهنگ پژوهشهدف  بامرتبط فرهنگیان 

 زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و  توسعه
معلم و تحوالت علمی  های تربیتهای منابع انسانی و رصد کردن تحوالت نظاممهارت

  وپرورشدر حوزه علوم تربیتی و آموزش

 های آموزشی، پژوهشی و اعتقادی ها و گردهماییها، همایشبرگزاری کارگاه
منظور تولید، توصیف، تبیین و ارزیابی دانش مرتبط در عرصه به هاییپژوهشو 

ای های اعتقادی، اخالقی و حرفهوتربیت و ارتقای سطح علمی و شایستگیتعلیم
 دانشجومعلمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

 های علمی مرتبط همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای فعالیت
 گیری از تجارب و تخصص آنانمنظور بهرههستند به

 ای های رایانهافزار و برنامهانتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم
 دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط هایمتناسب با هدف

 نیاز وزارت  های کاربردی و تولید دانش موردانجام مطالعات و پژوهش
 وپرورشآموزش
 تجربی در کارآموزی و  هایهاز ظرفیت مدرس گیریفراهم آوردن امکان بهره

 (.1391 ان،ی)اساسنامه دانشگاه فرهنگ کارورزی دانشجومعلمان
 معلم پژوهشگر

 نحوی به که شودمی گفته وپرورشآموزش اندرکار دست یا معلم به پژوهنده معلم

 اصالح و بهسازی برای است مندعالقه و دارد وپرورش سروکارآموزش مسائل با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. medu.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
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 تغییر به آن نتیجه تا دست بزند( پژوهی اقدام) علمی هایاقدام به نامطلوب وضعیت

هدف معلم پژوهنده تولید دانشی  .(1392 قاسمی پویا،) شود منجر وضعیت اصالح و
گمان چنین دانشی به بی .فاصله در آموزش و یادگیری وی را به کار آیدالاست که ب

گرچه ماهیت آنها محدود به  .گسترده خواهد بود ،معلم هایدلیل وسیع بودن هدف
های کلی و ها و یافتهاز نظریه ترکمآن خواهد بود اما اهمیت  کالس درس و مدرسه

، چراکه در محیط کالس و مدرسه آزموده شده و به کار آمده است بود؛جهانی نخواهد 
ره بردن از با به کندیتالش م معلم پژوهشگر .(1396 )عرب، پس روا و معتبر است

آموز را آموز با دانشآموزان و دانشها؛ بحث و مذاکره میان خود و دانشانواع روش
ویژه و در اغلب موارد  یهادهند و واکنش افراهم سازد تا هردو به سخنان همدیگر معن

معلم پژوهنده از پیش  ،. بنابراین(2013 ،1)هولیان و کوقالن بینی نشان دهندپیشغیرقابل
به مدد  کندینظر ندارد بلکه تالش مدر آموزان را ایجاد رفتاری خاص در دانش

نو؛ در فرایند آموزش و یادگیری تحول ایجاد  حاًیهای گوناگون و ترجوجوی راهجست
و بهسازی و حل مسئله موجود در کالس درس را محقق سازد. مفهوم ضمنی این  کند

معلمان پژوهنده را آماده و تشویق کنیم تا به مسائل تربیتی و کالس تفکر این است که 
آماری نگاه کنند. یعنی پژوهش را در محدوده  –درس خارج از الگوهای روانی 

اساس کنجکاوی و ذهنیت  کوشد برمعلم پژوهنده می .شناسی و آمار خالصه نکنندروان
های پژوهشی مطرح کند. این خود؛ درباره آموزش و یادگیری در کالس درس؛ پرسش

گرفته از هدف برآموزان و ها برخاسته از نیازهای کالس درس و نیازهای دانشپرسش
)قاسمی  های درس استله مبتالبه آموزش و یادگیری در کالسئبهسازی و حل مس

 .(1392 پویا،
 هایوپرورش شهر تهران به منظور تحقق هدفشورای تحقیقات سازمان آموزش

وتربیت و اعتالی فرهنگ پژوهش و شناسایی مسائل و مشکالت به ظام تعلیممتعالی ن
ریزی، ر برنامههای کاربردی در ساختاروش علمی و استفاده از نتایج پژوهش

کمیته تعیین  با خود پژوهشی موجود مشکالت و رفع تنگناهای حل و گیریتصمیم
در دو سطح  خود راهای پژوهشی اولویت ،طی مراحل مختلف پژوهشی و نیازسنجی

شرایط الزم است. اعالم داشته های علمی در این زمینه روشاول و دوم و استفاده از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Holian & Coghlan 
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به صورت خالصه  تیوتربپژوهشکده تعلیماین  برای پژوهشگر شدن معلمان از نگاه

 شده است. ارائه (1)در جدول 
 

 شرایط الزم برای پژوهشگر شدن معلمان (1)جدول 
 گیریاستقالل در تصمیم احساس تعهد خاطر نسبیآرامش 

 یامکانات پژوهش
به ارزش  یباور درون
 رییتغ

 آموزش قبل و ضمن خدمت

 دیمف یهاتجربه یمستندساز ییجومشارکت هیروح یعمل نسب یآزاد
جو و مشارکت یرانیمدوجود 

 ختهیفره
 پژوهش در عملاستفاده از  عمل نیپژوهش ح

 برنامه درسی منعطف یجمعبهره جستن از خرد 
 هیداشتن از اصول اول یآگاه

 پژوهش
 روش پژوهش کسب مهارت پژوهش یهاافتهیکاربرد  آموزش یبهساز

 
 هافرهنگ پژوهش در دانشگاه

است  یطیو مح یارشته نیب ،یانضباط یهاها و ارزشدهیشامل ا ،پژوهشفرهنگ 
 شامل نیشکوفا کنند. همچنرا خود  پژوهشی یهاتیظرفآن  با توانندیم پژوهشگرانکه 

 رهنگتوان گفت فی. مشودیم پژوهشی یهاطرحمشارکت در  یبرا انیدانشگاه انگیزه
پژوهش در مؤسسات  یوررا به سمت بهره انیاست که دانشگاه یطیپژوهش نوع مح

 کیکه ما در  یدهد. فرهنگ پژوهش ممکن است به عنوان روشیسوق م یآموزش عال
در « پژوهشیفرهنگ »( 2005) 1باکو گفته . بهشود فیتوص بریم،یم، به کار پژوهش
آنها با  استادانو  انیاست که دانشجو ی، چارچوبیعالمؤسسات آموزش  ایها دانشگاه
را  یفکر هیو سرما تیظرف یطور جمع، بهیمال نیتأم یهاسازمان ای نفعانیذ یهمکار
 ،دانشگاه. (3010، ص2014 ،2ن و آدیبیورائن) کنندهدایت می خود و جامعهبه نفع 

توسعه  ،گرید انیبمرکز پژوهش علمی و فرهنگی و مهد نوسازی اجتماع است. به
عوامل اصلی پیشبرد طرح  ازفرض توسعه علمی است و توسعه علم فرهنگی، پیش

در کشور  یشود. فرهنگ آموزشمی توسعه فرهنگی و نوسازی و بازسازی آن محسوب
همگام با آن گسترش نیافته و نهادینه نشده  پژوهشیافته است، ولی فرهنگ  توسعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bako 
2. Naoreen & Adeeb 
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در  پژوهشهدف ایجاد تفکر  با ییاست. دگرگونی نظام آموزشی از سطوح ابتدا

کارهای مثبت در نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در کشور تواند از راهآموزان میدانش
فرهنگ  یریگشکل در را لیذ یچهار زمینه نهادی اجتماع ،(2004) کالرک باشد.

 ؛آکادمیکحرفه  -3؛ سازمان دانشگاه -2؛ علمی یهارشته -1: داندیم دانشگاهی مؤثر
 ریشه برخی باورهای دانشگاهی را وی، دید از (.1عالی )نمودار آموزش ملی نظام  -4

 .کردجستجو  در نظام ملی آموزش عالی آن کشور باید
 

 
  دانشگاهی فرهنگبر  اثرگذار اجتماعی نهادیی هانهیزم (1)نمودار 

 
کنند که با سازوکارهای را جذب می یها در تعامل با محیط همواره اطالعاتدانشگاه

های علمی تبدیل آن را به دانش تخصصی برحسب رشته دیهای پژوهشی خود بافعالیت
عنوان تنها خود را سامان دهند و بهتوانند بدون تولید دانش نهها نمیند. دانشگاهنک

تحقق رسالت خود برابر محیط  هتوانند بنمی حتیهای زنده و پویا حفظ کنند، سازمان
محیط ملی و  یرقابت یهات در بازار و صحنهیآفرینی تنها راه موفقبپردازند. زیرا دانش

 نقش پژوهشی خود را پویا و هان امر ممکن نیست، مگر دانشگاهالمللی است و ایبین
 دارند. زنده نگه

، ساختاری –خارجی به تفکیک عوامل فردی، سازمانی های پژوهش چکیده
 برنامه درسی و مدیریتی

حاصل مطالعه دقیق عوامل و مشورت با خبرگان آموزش دانشگاهی، این نتیجه با 
گنجاند. توان میحوزه اصلی  چهاررا درواقع در  هامقالهشد که عوامل مختلف در 

در چهار  انیتوسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگعوامل اصلی بر  ،بنابراین
 است. شدهسازمانی و عوامل برنامه درسی بررسی  -سطح فردی، مدیریتی، ساختاری

 .بررسی شده استهای پژوهشگران دیگر یافته ،به تفکیک عوامل (2)در جدول 

برگرفته)زمینه های نهادی اثرگذار بر فرهنگ دانشگاهی 
(از کالرک

سازمان دانشگاه رشته علمی حرفه آکادمیک نظام ملی آموزش عالی
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 های پژوهشیفعالیتخارجی در زمینه موانع  هایپژوهشبررسی  (2)جدول 
 پژوهشنتایج  سال محقق عوامل

عوامل 
 فردی

 2004 اتکینسون
 اجرایروحیه کار تیمی و گروهی،  نبوداز دیدگاه اتکینسون 

به کار پژوهشی و عوامل نداشتن پژوهش به خاطر ارتقا، عالقه 
 روند.به شمار می پژوهشنگرشی جزء موانع 

کوترلیک و 
 1همکاران

2002 
، محقق از تمایل گرایشی پژوهشواگرایی الگو و شیوه 

 کردهاشاره  پژوهشنوان موانع عگیرنده )فقدان رغبت( بهتصمیم
 است

 2003 2کمناکو
های جدید و دشواری خواندن کارگیری ایدهه کمبود زمان برای ب

 است. قلمداد شدهمتون انگلیسی را از موانع پژوهش 

 1996 3هیکس
پرستاران در  دگاهیمانع از د نیترمهم ،یفرد و یموانع نگرش
 .است شده انیب یپژوهش یهاتیکاربست فعال

و  ستیبرگوئ
 4بالند

1997 
در  یشغل هایعادت بودن و یاجتماع رینظ یفرد یهایژگیو

 .افراد مؤثر بوده است یپژوهش یوربهره
بارنت و 
 5همکاران

1998 
 یپژوهش یهاتیفعال زانیبا م یمیارتباط مستق ،یشخص یهاهزیانگ

 داشت. یعلم ئتیه یاعضا

 
عوامل 

سازمانی 
–

 ساختاری
 

و  مایر
 6همکاران

2002 
 ، انگیزش سازمانی است.اجرای پژوهشاز جمله عوامل مانع 

 2007 7تین
هایی همچون بروکراسی، کمبود اعتبار، عدم توانمندی محیط، لفهمؤ

های تشویقی ضعیف، برتری تدریس به پژوهش، امکانات برنامه
 است. محسوب شده پژوهشموانع  ازمحیطی ناکافی 

 2004 براون
با  یپژوهش یهاتیفعالی هماهنگنا ،یاطالعات یهابانک نبود
 را بر پژوهش یمبتن یگذاراستیس و عدم یتوسعه مل یهاهبرنام

 .اندبرشمردهدر حال توسعه  یمشکالت کشورها از

و  پاالیسومات
 8همکاران

2004 
 یِکم ،یو امکانات پژوهش زاتیکمبود تجه ی چونمشکالتبه 

روز ها و بهکتابخانه یسازیغن و زیبه تجه افتهی بودجه اختصاص
 است. شدهاشاره  یکمبود مواد و امکانات پژوهش نبودن آن، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kotrlik et al. 
2. Kwakman 
3. Hicks 
4. Bergquist & Bland 
5. Barnet et al. 
6. Meyer et al. 
7. Tien 
8. Sumathipala et al. 
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 پژوهشنتایج  سال محقق عوامل

و  کیهنن
 1فنسونیاست

2004 
را از  یپژوهش یهایگذاراستیس آن بر ریها و تأثدولت رییتغ

 انیب در حال توسعه یکشورها مشکالت عرصه پژوهش در
 اند.کرده

 2002 2و کفیر شامای
معلم  تیترب یهاهاز مشکالت پژوهش در دانشگا یموانع فرهنگ
 اندمطرح شده

عوامل 
برنامه 
 درسی

 2002 3ساکس
های پژوهشی از موارد بسیار مؤثر بر میزان دانش و توانمندی

 ست.هاپژوهشوری پژوهشی و کاربست نتایج بهره

 عوامل
 مدیریتی

و  یکاپلوماک
 4یومیت

2003 

مانع  نیترمهم عنواناز پژوهشگران به رانیمد نکردن یکاف تیحما
عدم  ،اساساین شده است. بر  انیو کاربست پژوهش ب اجرا

بهبود و اصالح مشکالت جامعه،  در هاپژوهش جیکاربست نتا
 وی نامناسب عملکرد پژوهش یابیارز ،از آن پسو  مانع نیشتریب

 یو تکرار یبا موارد سطح لیاص یپژوهش یهاطرحنداشتن  زیتما
 .شده است انیب یتیریعنوان موانع مدبه که است یعامل نیدوم

 
 و فرهنگیان دانشگاه آموزشی مختلف هایبخش در نگارنده ساله چندین حضور

 رسانده باور این به را پژوهشگر دانشجومعلمان، پژوهش و مطالعه وضعیت از اطالع

 دانشگاه عنوان دغدغه و بخش نهادینه شدهبه هنوز آن واقعی معنای به پژوهش که است

 که است پرسش این به پاسخگویی پی در و نشده است واقع پذیرش مورد فرهنگیان

های فعالیت به فرهنگیان دانشگاه دانشجومعلمان بیشتر گرایش سبب تواندمی عواملی چه
 پژوهش اهمیت و ابعاد تحلیل و بیان با تا شودتالش می مطالعه ایندر  شود. پژوهشی

پژوهشی  هایفعالیت به دانشجومعلمان گرایش مرتبط با عوامل فرهنگیان، دانشگاه در
 . شود برجسته و تبیین
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 شناسیروش

ها با توجه به وری دادهآو از نظر گرد استپژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی 
مطالعه در مرحله کیفی شامل  جامعه مورد. است از نوع کیفی پژوهشله ئماهیت مس

  .است پژوهشفرهنگ ن کلیدی و خبرگان حوزه امطلع همه
 

 پژوهشی هانمونهتفکیک تعداد اعضای  (3) جدول
 تعداد نفرات گروه خبرگان ردیف

 5 پژوهشخبرگان دانشگاهی حوزه  1

 4 ن حوزه پژوهشو معاونا مدیران 2

 7 پژوهشروش  هایسئت علمی دراعضای هی 3

 4 پژوهشمدیران کل حوزه ستادی مرتبط با  4

 
. در بخش مصاحبه است، مصاحبه نیمه ساختاریافته هادادهاستراتژی اولیه گردآوری 

علت که بر اساس پیشینه پژوهشی  شد به ایناستفاده 5w1h تکنیک  زنیمه ساختار یافته ا
 هاپرسش این هدف پاسخ به 5W1H کردیرو دراطالعاتی )نه کامل( در دست است. 

 یو چه ابعاد ستیموردنظر چ دادی: رویزیچ چه: (2005، 1همکارانو  نگااست )ج
 یاتفاق چه زمان نی: ایزمان چه صورت گرفته است؟ یدر چه مکان دادیرو نی: اکجا دارد؟

: چرا اند؟اتفاق نقش داشته نیا جادیدر ا یکسان ای ی: چه کسیکس چه ؟رخ داده است
 یطیچگونه و در چه شرا دادیرو نی: اچگونه ست؟یچ دهیپد نیا جادیا یهاشهیو ر لیدال

 بنابراین،. است 5w1h کردیبر اساس رو هاپرسشطرح  چارچوب است؟ وستهیبه وقوع پ
 ،رواین از .باشدنگرفته قرار  مدنظرپیشینه پژوهش  در ممکن است موارد جدیدی باشد که

ها تا مرحله اشباع وری دادهآگرد راهبرد این بخش خواهد بود. افتهیساختار مهینمصاحبه 
معرفی و  ،به روش گلوله برفیحدود بیست نفر در فرایند مصاحبه  نظری ادامه یافت.

فرایند مصاحبه در پژوهش حاضر  مشارکت داشتند.انتخاب شدند و در فریند مصاحبه 
 :بودشده طراحی و اجرا  مرحله زیر پنجدر 
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1. Jang et al. 
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 الزم برای مصاحبه یهایریزی و اقدامات اولیه جهت هماهنگبرنامه 

 سویاز  پژوهش هایعات کلی موضوع و هدفالطشروع مصاحبه با ارائه ا 
 پژوهشگر

  پژوهش هایمصاحبه بر اساس هدف هایپرسشطرح 

  قبلی یهابر اساس نتایج مصاحبه هاییپرسشطرح 

 مصاحبه یهاو تحلیل داده یبندجمع 

تدوین راهنمای -2 ؛هادادهمرور  -1 ی کیفی مراحل زیر طی شد:هادادهدر تحلیل 
– 6 ؛کدگذاری باز -5 ؛هادادهی بندطبقه -4 ؛هاداده دهیسازمان -3 ؛کدگذاری

یند از بررسی ااین فر .ی کیفیهادادهتدوین گزارش نهایی تحلیل – 7 ؛کدگذاری محوری
 و مفاهیم شروع استعارات در قالب مصادیق عینی، شوندگانمصاحبهی کالمی هاگزاره

 پسدرواقع  .رسدیمی مرتبط هاو مقولهبه مفاهیم اولیه  بارهنیچندقرائت  و با شودمی
 هایو هدف هاپرسشیی که با توجه به هاقسمت، هامصاحبهاز مطالعه متن هریک از 

عنوان مفهوم مشخص و به ،عنوان یک کد اولیه درنظرگرفته شودبه توانستیم پژوهش
ی باالتر که اشتراک دارند، تعریف اطبقهاولیه در  مفاهیم ،ادامه در .شداولیه انتخاب 

در ابعاد اصلی فردی، مدیریتی، سازمانی و برنامه درسی  هامؤلفهنهایت  و در شودیم
و بر  نظر شناسایی با رویکرد استقرایی مفاهیم مورد ،. به عبارتیدنشویمی بندطبقه

ور محسازمانی منبع یهاتیقابلکه مبتنی بر رویکرد  پژوهشاساس چارچوب نظری 
 .شودیمی بندطبقه ،است
 
 هایافته

 هاداده لیتحل
متن کامل  . نخست،دست آمده است مصاحبه به 20پژوهش از  نیهای اافتهی

پژوهش  پرسشسازی شده و سپس کدگذاری متناسب با ادهیپ یصوت لیها از فامصاحبه
 ها برداده، پژوهشو پیشینه  هاپرسشبر مبنای  شد. اجرا مرحلهدو ها در روی داده

 MAX QDAافزار بندی و در نهایت با نرمزیر دستهابعاد چهارگانه به شرح اساس 
 شده است.کدگذاری 
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 عوامل فردی( 1
 شناختیهای روانو ویژگی شخصی مسائلآنها به  أمنش مجموعه عواملی است که

 هاینظیر انگیزه و عالقه به امر پژوهش، داشتن مسئولیت، شودمربوط می پژوهشگر
 .اجرایی و غیره

 عوامل سازمانی( 2
بر  اداری و تشکیالتی و بوروکراسی حاکم موارداست که در  مجموعه عواملی

طور مستقیم و غیر مستقیم در هب های مربوط و دانشگاه ریشه دارند ووزارتخانه
ها، منابع مراحل تصویب طرح همانند ،گذارنددانشگاهی اثر می پژوهشیهای فعالیت

 .غیره اطالعاتی و
 عوامل مدیریتی( 3

 یو علم یپژوهش یهاتیبه فعال یبه منظور ساماندهمجموعه عواملی است که 
 یجانبه به پژوهش و محورو همه یهم خود را به توجه جد یتمام ،یعلم تئیه یاعضا
شناخت نیازهای ند. مثل کمی معطوفعلم  دین پژوهش در همه امور با هدف تولکرد

 .علمی یهایسخنرانو  هاشیهمابرگزاری ، یپژوهش
 عوامل برنامه درسی( 4

های تدریس دانشگاهیان منظور شده که در برنامه درسی و روشعواملی  مجموعه
نظیر شود، محور و آشنایی با ابعاد پژوهش در دانشجویان میو باعث رشد تفکر پژوهش

 .غیرهو  پژوهش تخصصیزبان های جستجو، روش بادانشگاه  دانشجویانآشنایی 
 

 
 ابعاد توسعه فرهنگ پژوهش در دانشگاه فرهنگیان (2)نمودار 
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سطح  در بازبینی شامل ،اول گام: هاداده کل و کدها به توجه با هامضمون بازبینی

 شودمی بررسی مجدد کار پایان تا ابتدا از ،گام این در .است شده کدگذاری هایخالصه

شدن  گرفته نادیده و مختلف عناوین با مشابه مضامین وجود همچون نقایصی تا اگر

 با رابطه در هامضمون اعتبار ،دوم گام در .شود رفع داشته، وجود مهم هایمضمون

 در شده استخراج کدهای با شده یافته هایمضمون .شد گرفته نظر در هامجموعۀ داده

 .شد ارائه هانمضمو از جامعی نقشۀ و مقایسه ،شده مطرح اولیۀ هایبا ایده دوم مرحلۀ

 
 ها و مفاهیم استخراجیشاخص (4)جدول 

 مفاهیم شاخص

ی
رد

ل ف
وام

ع
 

 اعتماد به نفس صبر و تحمل
 تالش فردی انگیزه درونی

 باور تخصص
 حل مسئله تفکر انتقادی
 مشارکت اجتماعی بودن

 فرصت مطالعه قدرت نوآوری و خالقیت

 کنجکاوی و پرسشگریروحیه  آگاهی و دانش

 روحیه گروهی و تیمی شجاعت و شهامت

 عالقه به رشته تحصیلی اعتماد

 اضطراب پژوهش رضایت درونی

 نظم و ترتیب نگرش مثبت به پژوهش

 ی اجتماعیهاتیمسئول مشغله زیاد

 انگیزه رقابتی ی خانگیهاتیمسئول

 پشتکار و استقامت یطلبقدرت

تی
یری

مد
ل 

وام
ع

 

 ی خارجیهادانشگاهارتباط میان دانشگاه با 
پژوهشگران،  ،علمی هیئت یبا اعضا یهمکار

  یکار پژوهش برای انیدانشجو

 یمال نیازهاینظارت و مشارکت در مورد  ارتباط میان دانشگاه با دانشگاه داخلی

 ی پژوهشیهافراخوانارائه  حمایت از پژوهش

 پژوهشگرمعلمان دانشجو رج نهادنا شناخت نیازهای پژوهشی
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 مفاهیم شاخص

 امتیازات پژوهشی یبندتیاولوپژوهشی و  هایطرحبررسی 

 تعیین چارچوب خاص ی تخصصیهادورهایجاد 

 تبلیغات مناسب ی پژوهشیهاسازمانهمکاری با 

و  علمی یهایسخنرانو  هاشیهمابرگزاری 

 ی مرتبطهادورهکارگاه و 
 پژوهش اجرایتعیین محدوده زمان 

 یپژوهش نامشاور بخش پژوهش تیریمد هایشیوهنوسازی 

 هایپژوهشاعتقاد مدیران به کاربرد نتایج 

 هگرفت انجام
 های پژوهشیشیوه ارزشیابی فعالیت

  توجه به موضوعات پژوهشی

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

-
ی

تار
اخ

س
 

 یپژوهش هاییافتهاشاعه  برایرسانی نظام اطالع برای پژوهشگرمعنوی مناسب  یهامشوق

 جامعه در پژوهشگر و پژوهش جایگاه
ها و مراکز اطالعاتی با همکاری مناسب سازمان

 دانشجویان پژوهنده

 استادانعالقه و پیگیری  پژوهشی اعتبارات

 یپژوهش هایفعالیتراهبردهای مناسب برای  چاپ برای کتاب و مقاله پذیرش مراحل

 یدانشگاه هایپژوهشگذاری در امر سیاست هاطرحمراحل اداری تصویب 

 بودجه پژوهش صیتخص مطالعاتی یهافرصت از استفاده

 یپژوهش زاتیو تجه امکانات اینترنت پهنای

 و اسناد تخصصی، جالتم شامل علمی منابع

 مدارک

و تدوین قوانین در جهت گسترش  بازنگری

 پژوهش

 هدف یهاگروهفرهنگ پژوهش برای  یجادا داخلی اطالعاتی یهابانک

 یمراکز پژوهش جادیا هاکتابخانهپژوهشی و  امکانات

وپرورش در ریزی درست آموزشبرنامه

 خصوص مطالعه و پژوهش

مشخص و  یاز یک نظام پژوهش یرخوردارب

 شدهفیتعر

 دانشگاه فرهنگیان نشریات علمی و پژوهشی پژوهش برای اجرایفضای مناسب 

  بیان و نشر عقاید آزادی

سی
در

ه 
نام

بر
 

 تکالیف پژوهشی پژوهش گروهی و تیمی

 سودمندی پژوهش در شغل ی ضمن خدمتهاآموزش

 تناسب با زندگی روزمره روش تدریس مشارکتی
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 مفاهیم شاخص

 پژوهش اجرایدشواری  بارش مغزی

 رویکرد درس پژوهی پردازیبدیعه

 مهارت پژوهشی هانحوه سنجش پژوهش

 زبان تخصصی کاوشگری

 هاافتهی یابیسنجش و ارز ارتباط منابع درسی و موضوعات پژوهشی

 یادگیری –فرایند یاددهی  بحث گروهی

 یادگیری اکتشافی روش پرسشگری

 

 (ی)عوامل فرد هیاول یسازمفهوم -1
 حذف موارد بندی شده و بامنظور کدگذاری ثانویه موارد مشابه دستهبه ،گاماین در 

 مرتبط با موضوع شناسایی شد. یهاشاخصتکراری، 

 مؤثر در توسعه فرهنگ پژوهش یفرد یهامؤلفه (3)ر نمودا

 
 و هایری، درگشخصیت فردیآنها به  أمنش مجموعه عواملی است که :عوامل فردی

از  شناسایی این عوامل که شودیمربوط م پژوهشگرو مشکالت شخصی  فردیمسائل 
 .استدر توسعه فرهنگ پژوهش  مؤثرعوامل 

به نداشتن ، عالقه ارتقاپژوهش به خاطر  اجرایروحیه کار تیمی و گروهی،  نداشتن
یکی از موارد  .روندیمجزو موانع فردی به شمار  غیرهکار پژوهشی و عوامل نگرشی و 
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 برایبه امر پژوهش  یعالقگیبزیاد،  و مشغله کمبود وقت ،فردی دانشجومعلمان

 انیب آماری یهالیو تحل یپژوهش یهانو و جامع نبودن گزارش یهادهیا یریکارگبه
که از دیدگاه مسئوالن، ارتباط کم بین  دهدینشان م پژوهشنتایج است.  شده

و برنامه مشخص،  هاهدف نبود، کمبود وقت به علت وظایف آموزشی و پژوهشگران
و برنامه  هاهدفنبود از دیدگاه کارشناسان پژوهشی نیز . هستند پژوهشترین موانع مهم

فرهنگ  آشنایی باناشرایط مناسب اقتصادی و نبودن پژوهش، تأمین  مشخص در نظام
و با آموزش تفکر انتقادی، ،راین از .اندشده ذکر پژوهش موانع نیترگروهی، عمده کار

مهارت مدیریت زمان، وظیفه و منابع  توانیمحل مسئله و فراشناخت به دانشجومعلمان 
 رندیگیمالزم برای انجام کار را آموزش داد و آنها در رویارویی با موانع و مسائل یاد 

. ترکیب کنندرا به شکل مقتضی حل  مسائلرا بیابند و  هاحلراه ،شوند روروبهها نکه با آ
ی در تیریخود مد نیاز برای های عملکردی موردکردن استعدادهای درونی و مهارت

، فرایندی است که دانشجومعلمان برای کنترل موفق، در رشد و خودراهبریادگیری 
 های پژوهشی به آن احتیاج دارند.پیشرفت

 (مدیریتی)عوامل  هیاول یسازمفهوم -2

 در توسعه فرهنگ پژوهش یتیریعوامل مد یهامؤلفه (4) نمودار

 
های و نظارت بر فعالیت یسامانده یبرا ییرکن اجرا ،امور پژوهش یتیریمدعوامل 

 یاعضا یامور پژوهش یو ارتقا عیتسر برایالزم  یدن بسترهاکردانشگاه و فراهم  یپژوهش
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چنین استنباط کرد که در کنار فراهم  توانیم هاافتهیاز این  .است انیعلمی و دانشجو هیئت

پژوهش و سهولت تهیه آن،  مانند تهیه امکاناته ، امکانات و تسهیالتهارساختیکردن ز
و افزایش باند پهنای اینترنت، تدارک  تهیه رایانه، امکان دستیابی به منابع علمی، رفع مشکل

پژوهشی کارآمد و  مدیران یریکارگ، با بهدانشگاه فرهنگیاناطالعاتی داخلی در  یهابانک
علمی  و مجامع هاپژوهشی شفاف، همچنین برقراری ارتباط با دانشگاه یهااستیتدوین س

 یهافرصت یسازخصوص از جهت تأمین منابع علمی معتبر و متکثر و فراهمبه جهان
علمی در تجارب نو و ارزشمند دانشمندان و برای مشارکت اعضای هیئت مطالعاتی

و بهبود چشمگیر عملکرد پژوهشی  خارجی و داخلی در ارتقا نظرانپژوهشگران و صاحب
خواهد  یجادانش تأثیرات ماندگار و قوی به به خلق و نشر علمی و تشویق آنها هیئت

 گذاشت.
 هایداشتن برنامه و هدف رینظ یتیریمد عواملنشان داده است که  هاپژوهشنتایج 

نکردن  یکاف تیحما داشته است. میمستق ریتأث افرادی پژوهش یورروشن در سازمان بر بهره
است.  شده انیها بمصاحبهدر و کاربست  اجراترین مانع عنوان مهماز پژوهشگران به رانیمد

در بهبود و اصالح مشکالت ها پژوهش جیعدم کاربست نتا حاضر، پژوهش جیبر اساس نتا
با موارد  لیاص یهای پژوهشطرح نداشتن زیتماو  ینامناسب عملکرد پژوهش یابیارز، جامعه
 نظران عدم کاربستصاحب یبرخ. است شده انیب خبرگان دگاهید از یو تکرار یسطح

جامعه  یاصل یهاتیبا اولو پژوهش هایدفنداشتن هاز تناسب  یپژوهش را ناش جینتا
 توسعهبر شواهد در جوامع درحال یمبتن یریگمیفرهنگ تصم ،گرید ی؛ از سوکنندیم مطرح
 ،رواین از ست؛یبرقرار ن ییایو پو داریارتباط پا رانیپژوهشگران و مد انیم ست،ین حاکم
 جیعدم کاربست نتا رسدیم به نظر. انجامدینم یاپژوهش درنهایت به گشودن مسئله یاجرا

 دهیچیکه حاصل مشکالت پ استی منف امدیبلکه پ شود،یمانع قلمداد نم کیپژوهش تنها 
پژوهشگران بر  یهازهیانگکاهنده مؤثر بر  عنوان مانعاست و درنهایت خود به ینظام پژوهش

 اثر بازدارنده دارد. یپژوهشهای روند فعالیت
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 ساختاری(-عوامل سازمانی)ی اولیه سازمفهوم -3

 

 در توسعه فرهنگ پژوهشساختاری  –ی سازمانی هامؤلفه (5)نمودار 

 

که در موانع اداری و تشکیالتی و هستند  : مجموعه عواملیسازمانی –عوامل ساختاری 
طور مستقیم و و به دارند شهیمربوط و دانشگاه ر یهابر وزارتخانه بوروکراسی حاکم

مثل مراحل  گذارندیم و مثبت دانشگاهی اثر منفی یپژوهشهای در فعالیت میرمستقیغ
بر ضرورت اصالح و تغییر ساختار و  ،رواین . ازغیره ها، منابع اطالعاتی وتصویب طرح

. ازجمله اقدامات شودیمتأکید  هاپژوهشون و شیوه مدیریت ی و فنپژوهشی سازوکارها
، هاروشراهبردی، وجود ساختارها،  ریزیبه برنامه توانیمکارساز در این زمینه 

ی سازفرهنگدهی، استفاده از تجهیزات، فناوری، منابع انسانی و ، سازمانهادستورالعمل
وپرورش و دانشگاه و متولیان آموزش مسئوالناشاره کرد. تحقق این مهم، مستلزم عزم 

وپرورش، پژوهشی آموزش هایبرای تحقق هدف خصوص،. در این استفرهنگیان 
منظور ارتقای سطح کمی و کیفی پژوهش و افزایش کارایی شناسایی عوامل مذکور به

 اجرای گذاری برایسرمایه زانیهر چه م پژوهشی دانشگاه فرهنگیان بسیار ضرورت دارد.
 است شتریباشند ب کالیراد ها از نوعپروژه نیا نکهیا احتمال باشد، شترینوآوری ب یهاپروژه

به  لیتما هاگذاری شرکتبرای سرمایه موجودی منابع مال یدر صورت کم یعنی .برعکسو 
 .ابدییم شیافزا یجیتدر یهاینوآور گذاری درسرمایه
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 عوامل برنامه درسی()ی اولیه سازمفهوم -4

پژوهشی از موارد بسیار  هایتوانمندینتایج پژوهش نشان داده است که میزان دانش و 
یکی از  یاانهیسواد را نداشتن ست.هاو کاربست نتایج پژوهش ی پژوهشیوربهرهبر  مؤثر

دهه از ورود رایانه به عرصه علم و پژوهش  چندین ،موانع استفاده از اینترنت است. هرچند
 یهاروشآن، ازجمله  و کاربردهای متنوع از رایانه دانشجویانهم برخی  ، اما هنوزگذردیم

های صحیح با شیوهدانشجومعلمان  آشناییناجستجو و بازیابی اطالعات آگاهی کامل ندارند. 
د ننتوان دانشجویان الکترونیکی باعث شده است که یهاجستجوی اطالعات علمی در مجله

کافی به زبان نا های علمی بهره بگیرند. تسلطپژوهشصورت بهینه از این مطالب در به
الزم است تا  ،رواین . ازشودیپژوهش م اجرایعواملی است که مانع دیگر انگلیسی از 

آماری مربوط به رشته، آشنایی با  یهاپژوهش، فن یهاروشپژوهشی از قبیل  هایمهارت
ش پژوهش و آشنایی با اصول با تایپ و اصول نگار پژوهشی، آشنایی کافی یافزارهانرم

 .دستور کار قرار بگیرد تیاولوی در سینومقاله
 

 ی برنامه درسیهامؤلفه (6)نمودار 
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 پژوهشچارچوب نهایی 
 

 
 پژوهشچارچوب نهایی  (7)نمودار 

 
در گ پژوهش نچارچوب توسعه فره شد دیدهطور که در نمودارهای قبل همان

و عوامل  یعوامل برنامه درس ،یسازمان -یعوامل ساختار ،یتیریچهار بعد عوامل مد
در  یاشاخص که نقش توسعه 21تعداد  ،یتیری. در بعد عوامل مدشده است هئارا یفرد

 ،ی. در بعد عوامل ساختارشد ییداشته، شناسا انیفرهنگ پژوهش در دانشگاه فرهنگ
 یهاشاخص نی. همچناستمورد  25 توسعه فرهنگ پژوهش درگذار ریثأت یهاشاخص

در بعد عوامل . مورد است 22 ،یموثر توسعه فرهنگ پژوهش در حوزه برنامه درس
مورد  28 انیتوسعه فرهنگ پژوهش در دانشگاه فرهنگ یدیکل یهاشاخص نیز یفرد

 شدند. ییشناسا

 
 گیریهنتیج و بحث

گذاران و مدیران کالن کشور بدون توجه به توسعه پژوهش و تحقق خواست سیاست
سسات تولید علم ؤهای توسعه علمی کشور و موری پژوهشی در سیستمهای بهرهزمینه

رسد پژوهش زیربنای امری غیر ممکن به نظر میها دانشگاهویژه های علمی بهو نوآوری
ترین عامل پیشرفت بشر در هزاره سوم و رکن اساسی پیشرفت و توسعه پایدار و مهم

کشورهای در حال توسعه  ویژههمه کشورها به خصوص،در این  .استترقی جوامع 
بهداشتی  دریافتند که برای رسیدن به رشد و توسعه واقعی و حل مشکالت اجتماعی،
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های گذاری و استفاده از یافتهراهی جز سرمایه ،های آموزشیو اقتصادی و تدوین برنامه

ار به مفهوم واقعی ندارند و بدون تحقق و استفاده از نتایج آن به توسعه پاید پژوهشی
با حاضر  پژوهش بر این اساس،. (1397 )رمضانی و همکاران، دست نخواهد یافت

 با .شد اجرا انیتوسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگ ه چارچوبهدف ارائ
 انجام هایمصاحبه از آمده دست به نتایج طورهمین و پژوهش پیشینۀ بررسی به توجه
عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل  های مرتبط باشاخصو  مقولهچهار  ،گرفته

 ییک فرهنگ پژوهشتوسعه  .شد شناسایی نی و عوامل برنامه درسیسازما -ساختاری
گذاری و از راهبردهای مؤثر بر رشد معلمان و موفقیت نظام آموزشی است. سیاست

نیازمند فهم این  دانشگاهیمعلمان در مراکز  فرهنگ پژوهشی عمل در زمینه توسعه
روابط بین آنها است تا بتوان به مشارکت و  ها و عوامل مؤثر بر این فرایند ونگرش

موجب انتقال یادگیری به فضای  و کردکمک  ایهای حرفهپژوهشدرگیری معلمان در 
های مهمی برای پژوهش داللتبه  ،های این پژوهشیافتهدر مدرسه و کالس درس شد. 

 .اشاره شده استینه در این زم و عمل
های درونی و ه، کمک به شناخت انگیزعوامل فردی های کاربردییکی از داللت
دن این کرمنظور برآورده  و ارائه راهبردهایی بهپژوهش مشارکت در  بیرونی معلمان از

 نتایج پژوهش اتکینسون پیامدهای منفی گزارش شده توسط آنها است. ها و کاهشانگیزه
پژوهش به خاطر  اجرای ،یو گروه یمیکار ت هیروح نداشتننشان داد که  ،(2004)

 روند.یبه شمار م پژوهشموانع  از یو عوامل نگرش یبه کار پژوهش نداشتن ارتقا، عالقه
 (1996 )هیکس، پژوهشمشارکت معلمان در  های درونی بربا توجه به تأثیر مثبت انگیزه

 ای دانشجومعلمانآموزش حرفههای را در دورهها اید زمینه برآورده شدن این نیازب
معلمان  ایمشارکتی در یادگیری حرفه همچنین با توجه به تأثیر راهبردهای آورد.فراهم 

توسعه  الزمه .کردفراهم  دانشگاه فرهنگیانباید بستر کار گروهی و مشارکتی را در 
 یاحرفه یادگیری در آنها مشارکت و درگیرشدن ،فرهنگ پژوهش در دانشجومعلمان

 دارند، نقش توسعه فرهنگ پژوهش در آنها مشارکت بر که عواملی فهم، بنابراین .است
 بیانگر پژوهش این هاییافته .است زمینه این در گذاریسیاست و ریزیبرنامه پیشایند

های نتایج پژوهش ت.اسساختاری و برنامه درسی  -فردی، مدیریتی، سازمانی عوامل
فرهنگی  دهد که عوامل ساختاری ومی ننشا (2002) ریو کف یشاما و (2004) براون

توان چنین یها مهاز این یافت .استهمسو  پژوهشکه با نتایج ی دارند اکنندهنقش تعیین
مانند: تهیه ه ها، امکانات و تسهیالتتد که در کنار فراهم کردن زیرساخاستنباط کر
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رایانه، امکان دستیابی به منابع علمى، رفع امکانات پژوهش و سهولت تهیه آن، تهیه 

کارگیری ه هاى اطالعاتی داخلى، با بکرک بانو افزایش باند پهنای اینترنت، تدا مشکل
 مچنین برقراری ارتباطهای پژوهشی شفاف، هپژوهشی کارآمد و تدوین سیاست مدیران

 از جهت تأمین منابع علمی ویژهعلمی دنیا به ها و مجامعهبا دانشگا دانشگاه فرهنگیان
ت علمی ئبرای مشارکت اعضای هی های مطالعاتیتفرص کردنمعتبر و متکثر و فراهم 

خارجی و داخلی  نظراندر تجارب نو و ارزشمند دانشمندان و پژوهشگران و صاحب
 ت علمی و تشویق آنها به خلق و نشرئو بهبود چشمگیر عملکرد پژوهشی هی در ارتقا

، توجه تتوان گفایت مینهدر ماندگار و قوی به جای خواهد گذاشت.  تأثیرات ،دانش
تر تر، منعطفجانبه است که توجه جدیوسیع و همهیک دید جامع،  پژوهش نیازمند به

الن ئوو به طریق اولی، مدیران و مسه فرهنگیان دانشگا النئوتر مدیران و مسیو عمل
 طلبد.یرا مارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 
 پیشنهادها

استوار است. با توجه به  پژوهشی، دانشگاه است و دانشگاه نیز بر پایه اورفنپایگاه علم و 
 اقدام شده ،ی در افرادپژوهشی هازهیانگاین امر باید به تقویت روحیه پژوهشگری و حفظ 

از میان برداشته شود.  پژوهشگرانو  پژوهشی موجود بر سر راه هایدشوارتا  شودو تالش 
 :دشویمدر این راستا پیشنهادهای زیر ارائه 

 
 عوامل فردی:

 پژوهش و پژوهشگران در دانشگاه فرهنگیانجایگاه  گذاریارزش -1

ن معلمان و مدرساترغیب و مشارکت دانشجو برایهای انگیزشی ساز و کارتدوین  -2
 های پزوهشیدانشگاه فرهنگیان در حوزه

یژه در نحوه وبه دانشجویی یری در جامعهپذانعطافافزایش روحیه نقدپذیری و  -3
 اجتماعی شدن 

 در فرایند آموزش و یادگیری دانشجو معلمان ورزی و باورهای علمیاعتقاد به اندیشه -4
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 عوامل مدیریتی:
 تیعضوآموزشی  یهارشته که در آن پژوهشگران و کارشناسان یگروه پژوهش یلتشک -1

 به عهده بگیرندرا  یپژوهش طرحاجرای  زا یز اعضا بخشا یکداشته باشند و هر
و  هایکارکنان با فناور ییآشنا برای ،یآموزش یهاها و کارگاهکالس یبرگزار -2

 نیهای نومهارت

 دانشگاه یپژوهشیریت از فضای مستمر مدو پژوهشی  ینظارت آموزش -3
 یپژوهشی هادورهبرگزاری  استادان بادن اطالعات کرروز به -4
 فضاهای آموزشیاز  دانشجومعلمان دیاستفاده و بازد یبرا یبسترساز -5
 

 ساختاری: –عوامل سازمانی 
های یادگیری های تیمی و فراهم ساختن شرایط و فرصتتوسعه و بهبود مهارت -1

 گروهی
 

 عوامل برنامه درسی:
ی آموزشی دانشگاه فرهنگیان با توجه به تنگناهای موجود به نوشتن هاکتاب نامؤلف -1

حس کنجکاوی و پژوهش را در فراگیران اعم از  آنهای امحتوکه  اقدام کنندیی هاکتاب
 نظر ازتربیت مدرس  نظام بهو کالس درس تبدیل کند برانگیخته  استاداندانشجومعلمان و 
 .شود یپژوهشهای مدرسی کارگاه آموزشی و مهارت

تقویت و ترویج روحیه  ،ایجاد تحول در نظام آموزشی عمومی از حیث محتوایی -2
ها و گیرییمتصمطرفی ارزش در علم و مشارکت فعال در یبکنجکاوی و پرسشگری، 

 تشویقی مناسب هایروشسرنوشت فردی و اجتماعی با 
 پرسشگری و نقادیمداری به های آموزشی در نظام عمومی از حافظهیاستساصالح  -3
 .خالقیت و نوآوری هایهدفیافته و معطوف به سازمانیی گراشک -4
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و  یقیوپرورش تطبآموزشتحول دانش خیو تار یشناسروش(. 1382) احمد آقازاده،

 .کانینسل نانتشارات . المللنیب

مجموعه ، دانایینیاز معلمان در عصر  های مورد(. مهارت1384) یعل دیپناه، سینیحس
 سرود اندیشه.انتشارات  .«ییعلم در عصر دانام» شیهما دهیمقاالت برگز

موانع و  یبررس (1397) الهنعمت ،عزیزی ؛امید ،مهنی ؛افروزسیده گل ،رمضانی
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و تحول در کالس درس  رییتغ یپژوهش در عمل: راهنما(. 1392) اقبال ا،یپو یقاسم
 نشر اشاره. .و مدرسه

انتشارات  معلم پژوهنده کیست؟ پژوهش در عمل چیست؟(. 1379) قاسمی پویا، اقبال
 پژوهشکده تعلیم و تربیت. 
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