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 و تحقیق ةجانب همه ارتقای برای شتال :چکیده
 و ها برداشت کامل درک مستلزم ،جامعه در پژوهش
 هدف .است پژوهش از پژوهشگران های ديدگاه

 زبان استادان های هديدگا بررسي ،تحقیق اين
 ،تحقیق انجام میزان ،تحقیق به نسبت انگلیسي
 بر مؤثر عوامل و تحقیق انجام عدم يا انجام داليل
 اين در تحقیق مورد آماری ةنمون .است تحقیق
 در انگلیسي زبان اناستاد از نفر ۹۷ مطالعه
 هستند اصفهان استان های دانشگاه زبان های گروه
 های داده .ندا هگرديد انتخاب تصادفي صورت به که

 نیمه مصاحبه و استاندارد پرسشنامه کمک به تحقیق
 کیفي و يکمّ تحلیل .شد آوری جمع ساختاری

 به اساتید که داد نشان پژوهش های يافته و ها داده
 کمبود و کنند مي تحقیق باال به رو متوسط میزان
 تحقیق انجام عدم برای آنها اصلي دلیل ،وقت
 به عمده نگرش که داد نشان همچنین ها يافته .است

 به محدود بیشتر ،استادان بین در پژوهش و تحقیق
 از کاربردی و (آماری) يکمّ ،سنتي های برداشت
 ،پژوهش نتايج اساس بر .است پژوهش و تحقیق
 تحقیق به دست دروني داليل خاطر به بیشتر اساتید
 بیشتر ،تحقیق انجام ةدارند باز داليل ولي میزنند
  .هستند بیروني داليل

 

Abstract: His promotion of research 
activities at primary, secondary or tertiary 
levels of education depends on the proper 
understanding of researchers’ perceptions 
of the nature of research. This study 
investigated English lecturers’ views of 
research, their levels of research 
engagement and their reasons for doing 
or not doing research as well as factors 
affecting research engagement in higher 
education. 79 English lecturers teaching 
English at universities in Isfahan 
participated in the study. Data for the 
study were collected through 
questionnaires and interviews. Results of 
data analyses showed medium to high 
amount of research engagement by the 
teachers. Lack of time was stated as the 
main barrier in research engagement. The 
data also indicated that teachers at the 
university demonstrate a more traditional 
and quantitative understanding of 
research. The results of this study imply 
that intrinsic reasons drive the lecturers to 
engage in research. Their reasons for not 
engaging in research, however, are 
related more too extrinsic reasons beyond 
their control. Implications of the results 
for the promotion of research are 
discussed.  
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 مقدمه
 در تحقیقات اين اغلب .است متمرکز عالي آموزش طحس در تحقیقات عمده حجم

 يا یدکتر دورهای در بیشتر و دانشجويي های رساله يا ها پروژه صورت به و ها دانشگاه
 بودن متمرکز دلیل به حدی تا تواند مي امر اين .گیرد مي انجام ارشد کارشناسي
 تحقیقاتي های بخش و کشور تحقیقاتي مراکز .باشد ها دانشگاه در تحقیقاتي امکانات
 به تحقیق اندرکاران دست از نیز کشور مختلف های سازمان و ها وزارتخانه به وابسته
 موجود امکانات و ها توانمندی محدوديت دلیل به ها دانشگاه اين اکثر .روند مي شمار
 .هستند تحقیق انجام برای مشخصي راهکارهای فاقد گاهي ،خود پژوهشي و علمي
 توسط تحقیق انجام ةروي در موجود موانع از اطالع عدم ،امر ينا عوامل از يکي

 آيا .است تحقیق از اساتید اين های برداشت از صحیح اطالع فقدان ديگری و ،اساتید
 اين آيا و دارند پژوهش مفهوم و معنا از کاملي درک ،کشور های دانشگاه اساتید واقعاً
 بررسي است؟ شده داده نشان علمي صورت به انساني علوم در ويژهب کنون تا لهأمس

 آموزشي های گروه مديران ،اساتید به را راهکارهايي تواند مي ها برداشت و ها توانمندی
 به تشويق را اساتید ،آن سايه در تا کند ارائه پژوهش و آموزش اندرکاران دست و

 آموزش بخش در .بخشند ارتقا را دانشگاه و خود علمي سطح و کرده تحقیق انجام
 تغییر ،آن حاصل که شود مي ايجاد پژوهش و آموزش میان توازني نیز عالي
 تولید به دانش انتقال از آن نقش تغییر و پژوهش سوی به آموزش نظام گیری جهت
  .بود خواهد دانش

 تحقیقات با ارتباط در مؤثر عوامل و ها برداشت ،عملکردها ،گذشته تحقیقات
 ،نیجريه ،ترکیه جمله از جهان مختلف کشورهای در عالي آموزش سطوح در را اساتید
 ولي ؛است داده قرار مطالعه مورد (900۷ ، برگ مثال عنوان به) ... و فیلیپین ،فرانسه

 های برداشت از ای هشد ثبت منسجم تحقیقات ،مربوط ةپیشین مرور در سفانهأمت
 نتايج .نشد يافت انساني علوم ةحوز در تحقیق از اساتید ناصحیح يا صحیح احتمالي
 را مدرسان متعددی بیروني و دروني عوامل که دهد مي نشان محققان گذشته تحقیقات

 و صبر و دانش کمبود از توان مي دروني عوامل جمله از ؛دارند مي باز تحقیق انجام از
 امکانات و کافي بودجه کمبود از توان مي بیروني عوامل جمله از و ،کرد ياد حوصله

  .برد نام

                                                                                                                                      
1. Borg 
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 خطاهای جزو ،تحقیق انجام ةنحو و مشخصات ،ماهیت ،هدف درباره  تعصب
 شمار به کشور عالي آموزش سطوح در تحقیقات انساني منابع ارزشیابي در احتمالي

 و اصلي عامل به توجه است خوردار بر ای ويژه اهمیت از تحقیق اين در آنچه .رود مي
 داوری هنگام .است ،تحقیق از وی ادراک و پژوهشگر خود يعني ،تحقیق در انساني
 بر عالوه ،ها ارزشیابي نتايج اعتماد قابلیت و اعتبار حفظ برای اساتید درباره ارزشي
 اساسي بسیار امری گر مداخله متغیرهای کنترل ،گیری اندازه ابزار انتخاب در دقت
 اين از برخي ها دانشگاه علمي هیأت اعضای پژوهشي 9وندهپر با ارتباط در .است
 اگر که معني اين به ،هستند تحقیقات با ارتباط در مؤثر عوامل و ها برداشت هامتغیر
 يا ناقص ،دانند مي تحقیق اجرای ةنحو و مشخصات ،ماهیت ،هدف از اساتید آنچه

 .داد نسبت بیروني عوامل به را موفقیت عدم توان نمي ،نباشد روز به يا بوده، ناکافي
 کیفي نظر از چه و يکمّ نظر از چه ،ايران که دهد مي نشان قبلي تحقیقات بررسي

 چاپ زير و علمي های نشريه و شده منتشر های کتاب تعداد ،بودجه ،محقق تعداد)
 ، درل و  هالید) است توسعه حال در و يافته توسعه های کشور برخي از تر پائین ،..(و

 اعضای کدر بررسي حاضر ةمقال در ،مقدمات اين به توجه با .(۹1   ،بیاني ؛۷۷1 
 اصلي هدف عنوان به انساني علوم های دانشکده انگلیسي زبان های گروه علمي هیأت

  .است شده گرفته نظر در

  مسأله بیان :تحقیق ةدربار تحقیق ضرورت .1

 شکوفايي و رشد مهم عامل و جوامع ترقي و پیشرفت اساسي رکن ،پژوهش و تحقیق
 ،توسعه بنای زير عنوان به قتحقی .(1۷   ،مورکاني شمس) است پرورش و آموزش
 .جست بهره آن از توان مي کشور هر پیشرفت میزان ارزيابي برای که است مهمي شاخص

 وجود کشور پیشرفت و تحقیقات میزان بین يمستقیم ةرابط ،جهاني بانک آمار استناد به
 عقب و توسعه حال در کشورهای برابر 990 پیشرفته کشورهای در تحقیقات میزان .دارد
 است ابزارهايي ترين قوی از يکي ،پژوهش و تحقیق .(9002 ،الساداتي شجاع) است مانده
 که گفت توان مي .بزند دست پنهان حقايق و اسرار کشف به تا کند مي کمک انسان به که

 جمله از مختلف مؤسسات ريزان برنامه که است مسائلي ترين مهم از يکي ،پژوهش
 ،تحقیقاتي -علمي ةتوسع و علم تولید امروزه .باشند شتهدا توجه آن به بايد عالي آموزش

                                                                                                                                      
1. Bias 
2. Profile 
3. Halid 
4. Darrell 
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 در .شود مي منجر کشور توسعه به و دارد یفنّاور پیشرفت و رونق با يمستقیم ارتباط
 اين .دشو مي تلقي کشورها پايدار و جانبه همه توسعه موتور عنوان به علم تولید ،واقع

 ،المللي بین عرصه در بقا حفظ و وجود ابراز برای کشوری هر که است حدی تا اهمیت
  .کند تالش کشورها ديگر با همگام ،پژوهش و تحقیق انجام با تا است ملزم

 سطح در انگلیسي زبان های گروه اساتید تحقیقات در اهمیت حائز نکات از يکي
 عنوان به توانند مي ،انگلیسي زبان با آنها بیشتر آشنايي به توجه با که است اين ،ها دانشگاه

 اعضای ديگر و خود پژوهشي های يافته اعالم برای ارتباطي های کانال ترين اصلي از ييک
 اهمیتي حائز آنها های برداشت بررسي ،ينابنابر د؛کنن عمل خارج دنیای به علمي هیأت
 علمي هیأت اصلي وظايف از يکي عنوان به تحقیق انجام ،اخیر های سال در .است خاص

 ،جهاني شهرت ،شغلي موفقیت ،ارتقاء ،استخدام چون مهمي مسائل و شده گرفته نظر در
 و اساتید پژوهش به ديگری متعدد ومعنوی مادی مسائل و  پژوهشي گرانت کسب

 که استادی ،رسمي قوانین طبق ،واقع در .است وابسته آن انجام ةنحو و کیفیت ،یتکمّ
 کشیدن تصوير به ایبر حاضر تحقیق انجام ،ينابنابر ؛است علمي رکود مظهر نکند تحقیق

 ايراني اساتید ديدگاه دانستن ،عالوه به ؛است خوردار بر زيادی اهمیت از آنها های برداشت
 آن دلیل تا کند مي کمک تحقیق انجام عدم و انجام داليل بررسي و تحقیق به نسبت
  .شوند طرف بر آن انجام موانع و تقويت
 

  تحقیقات انجام موانع  .2
 محدوی های پژوهش ،مختلف سطوح در آموزشي مراکز در حقیقت به توجهي کم ةدربار
 به (1۷  ) مورکاني شمس ،مثال عنوان به ؛است شده حاصل ای هپراکند نتايج و شده انجام

 .است پرداخته پژوهشي های فعالیت به شهر زرين ةمنطق معلمان ةعالق عدم علل بررسي
 با مقايسه در ،هستند بااليي صیالتتح سطح دارای که معلماني دهد می نشان وی کار نتايج
 انجام به بیشتری تمايل نتیجه در و بوده برخوردار بیشتری علمي توانايي از معلمان ديگر

 روش درس نگذراندن ،تحقیق روش با معلمان آشنايي عدم ،عالوه به ؛دارند تحقیقات
 تمايل کاهش املعو ديگر از ،کارداني و کارشناسي های دوره در نامه پايان نبودن و تحقیق

 نبودن فراهم که دهد مي نشان وی نتايج .روند مي شمار به پژوهشي های فعالیت به آنها
 به معلمان تمايل کاهش باعث ،مالي امکانات کمبود و تحقیقات برای کافي بودجه
  .شود می پژوهشي های فعالیت

                                                                                                                                      
1. Research Grant 
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 انجام پزشکي دانشجوی 51  روی که تحقیقي در (۹2  ) همکارانش و خدمت
 ،ندستدان مي ضروری امری را تحقیق ،دانشجويان % 1 که رسیدند نتیجه اين به دادند
 آگاهي میزان که بودند معتقد %۷9.5 ،دانستند مي خواندن درس رديف هم را آن ۹9%
 آنها .بودند زمینه اين در تبلیغات خواستار آنها %5. 5 و ،است کم تحقیق روش از آنها

 نوالؤمس سوی از آن شدن تلقي اهمیت کم زا ناشي را پژوهش های کاستي
 پزشکي دانشجويان میان در توصیفي پژوهش اين که است ذکر قابل البته ؛دانستند مي

 مقیمي .است نبوده بازدارنده عوامل بیان صدد در و بوده نگرشي و است پذيرفته انجام
 مانند عواملي به وابسته را آنها همکاری عدم علل یديگر پژوهش در (۹۷  ) راد

 :ددان مي زير عوامل

 ؛پژوهشي های يافته به اعتماد عدم . 
 ؛فرصت نداشتن .9
 ؛تخصصي کمیته در ها طرح بررسي فرآيند . 
 ؛هزينه محدوديت . 
 ؛پژوهشي علوم از آگاهي ضعف .5
 ؛تحقیقات کارشناسي برخورد های شیوه .2
 ؛تحقیقات شورای در ها طرح بررسي فرآيند .۹
 .تحقیقات شورای اعضای علمي سطح به نسبت افراد منفي ديدگاه .1
 

 پزشکي ةرشت دانشجويان از نفر 900 روی که خود تحقیق در ( 1  ) جواديان
 رسید نتیجه اين به بود داده انجام (۹9  -۹2 های سال ورودی) بابل پزشکي دانشکده

 آنها های نامه پايان به مربوط که بودند داده انجام تحقیقاتي کار يک تنها افراد %   که
 مشکالت ترين عمده .دانستند مي يادگیری مکمل را تحقیقاتي کار افراد %9  و بود

 بودجه کمبود ،غلط مديريتي و آموزشي نظام ،ترتیبب دانشجويان اين نظر از تحقیق
 پايین ،تحقیق و مطالعه فرهنگ افت افراد %2۷ .شد ذکر امکانات کمبود و تحقیقات

 کاهش و کشور مديريتي و آموزشي نظام در ضعف ايجاد ،ورکش در علمي سطح آمدن
 در پژوهش و تحقیق به کافي توجه عدم نتايج جمله از را علمي اعتبارات و امکانات

 رشته دانشجويان میان در که توصیفي پژوهش اين .دانستند مي علمي های زمینه
 بوده افراد اين هديدگا از بازدارنده عوامل بیان صدد در است پذيرفته انجام پزشکي
 اعضای کلیه به را ای هپرسشنام" مشابهي تحقیق در ( 1  ) عسگری و فرمانبر .است
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 نفر 12  نهايت در و بودند داده (نفر 91۹) گیالن پزشکي علوم دانشگاه علمي هیأت
 -سازماني عوامل که رسیدند نتیجه اين به آنها .بودند داده پاسخ پرسشنامه اين به

 اکثريت .دنرو مي شمار به تحقیق موانع ترين مهم از ،علمي هیأت هديدگا از اداری
 مديران و نوالؤمس که بودند معتقد استادياری مرتبه با (%۹2.۷) علمي هیأت اعضای

 هیأت اعضای نظرات از ای هچکید اين .کنند نمي توجهي کاربردی تحقیقات نتايج به
 که ندداد نشان ( 1  ) ارانهمک و جعفری .است گیالن پزشکي علوم دانشگاه علمي
 نبودن ،تحقیقاتي های فعالیت هماهنگي منظور به تحقیقاتي متمرکز نظام يک فقدان
 و اطالعاتي جديد منابع بودن ناکافي ،دانشگاه در فراگیر و متمرکز اطالعاتي بانک
 مراحل ،پژوهشي طرح يک خم و پیچ پر مراحل ،تحقیقاتي بودجه و اعتبارات کمبود
 مجری همکاران به الزحمه حق پرداخت و تحقیق نیاز مورد لوازم و وسايل یهته اداری
 درون مشکالت جمله از تحقیق انجام ضرورت به نوالؤمس توجهي بي و طرح

 میان در که نیز پژوهش اين .بودند مواجه آن با تحقیق انجام برای که بودند سازماني
 بازدارنده عوامل بیان به فقط ،گرفته انجام پزشکي علوم دانشگاه علمي هیأت اعضای
 در مرتبط آثار از برخي ،تحقیقاتي پیشینة اين بودن معنادارتر برای .است کرده بسنده
  .اند شده خالصه ( ) جدول
 

 ایرانی اساتید توسط تحقیق انجام موانع (1) جدول

 اصلی موانع
 تعداد
 افراد

 ردیف محقق نام سال محل

 ،تحقیقات امر در کافي بهتجر فقدان ،مشخص برنامه فقدان 
 بین ضعیف همکاری ،تحقیقات امر در حوصله و صبر فقدان
 نامحقق

 شجاع 15   نشده ذکر -
   الساداتي

 های دوره در نامه پايان نبودن ،تحقیق روش با معلمان آشنايي عدم
 و تحقیقات یبرا کافي بودجه نبودن فراهم ،يکاردان و يکارشناس
 يمال امکانات کمبود

 1۷   شهر زرين  9۹9
 شمس
 9 يمورکان

 51  نوالؤمس یسو از آن شدن يتلق اهمیت کم

 علوم
 پزشکي

 ...ا بقیة
  (عج)

 و خدمت ۹2  
    همکارانش

 فرآيند ،فرصت نداشتن ،يپژوهش های يافته به اعتماد عدم 
 ضعف ،هزينه محدوديت ،يتخصص کمیته در ها طرح يبررس
 ،تحقیقات يکارشناس خوردبر های شیوه ،يپژوهش علوم از يآگاه

 افراد يمنف ديدگاه ،تحقیقات یشورا در ها طرح يبررس فرآيند
 تحقیقات یشورا یاعضا يعلم سطح به نسبت

    راد يمقیم ۹۷   مازندران -
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 اصلی موانع
 تعداد
 افراد

 ردیف محقق نام سال محل

 کمبود و تحقیقات بودجه کمبود ،غلط يمديريت و يآموزش نظام
 5  جواديان  1   بابل 900 امکانات

 های فعالیت يهماهنگ برای يتحقیقات متمرکز نظام يک فقدان
 ،دانشگاه در فراگیر و متمرکز ياطالعات بانک نبودن ،يتحقیقات
 بودجه و اعتبارات کمبود و ياطالعات جديد منابع بودن يناکاف

 یادار مراحل ،يپژوهش طرح يک خم و پیچ پر مراحل ،يتحقیقات
 به الزحمه حق پرداخت و تحقیق نیاز مورد لوازم و وسايل تهیه

 انجام ضرورت به مسؤوالن يتوجه بي ،طرح یمجر همکاران
 تحقیق

 و یجعفر  1   مازندران 00 
 2  همکاران

 نتايج به مديران و نوالؤمس توجه عدم ،یادار-سازماني عوامل
 و فرمانبر  1   گیالن 12   یکاربرد تحقیقات

 ۹  یعسگر

 
 آنها به دسته اين از ینشپی مطالعات در که تحقیقات اصلي موانع خالصه طور به 
 اين اهمیت رغم علي سفانهأمت .گنجد مي زير اصلي مقوله پنج در است شده اشاره
 ،شود مي مشاهده که طور همان .است شده انجام کمتر پژوهش ةدربار پژوهش ،مسأله
  .دارند بیروني ةجنب داليل و عوامل اين بیشتر
 ؛نیاز مورد منابع بودن کافي نا ( 
 ؛تحقیق از صحیح و نیاز مورد دانش و رکد فقدان (9
 ؛تحقیق انجام جهت کافي امکانات نبود ( 
 ؛يکاف مديريت و نظام نبود ( 
 .کافي ان اطالعات و صحیحان درک ،زمان جمله از اساتید مشکالت ديگر (5
 

 کشورهای در عالی آموزش در پژوهش بر مؤثر وعوامل ها برداشت ،عملکردها .3
 جهان متفاوت

 دنیا کشور    در انگلیسي زبان مدرس 505 میان را تحقیق انجام میزان (900۷) برگ
 متوسط تا کم را خود تحقیق انجام میزان مدرسان اين که داد نشان وی قیقحت .کرد بررسي
 به دسترسي کمبود و کافي دانش فقدان ،وقت کمبود همچون داليلي از و هکرد گزارش
 اکثر ،المللي بین عرصه در ،رسد مي نظر به که طور آن .ندا هکرد ياد شده منتشر منابع

 ،900۷ ،برگ) است تحقیق انجام موانع ترين اصلي از وقت فقدان که اند هدريافت محققان
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 (900۹) کری و الیسون توسط که ديگر تحقیقي در .(900۹ ،9کری و  آلیسون ؛900۹
 به را وقت کمبود داييکانا های دانشگاه از يکي در دانشگاه استاد 99 است شده انجام
 نداشتن شامل آنها ديگر داليل .اند کرده عنوان تحقیق انجام عدم اصلي دلیل عنوان

 دلسردی ايجاد ديگر طرف از و انگیزه و مشوق فقدان ،تحقیق انجام برای کافي تخصص
 عوامل ،آيد مي بر عوامل اين از که طور آن .است (ديگر اساتید جمله از) اطرافیان سوی از
  .دارد اساتید توسط تحقیق انجام عدم در بیشتری سهم یرونيب

 در ( 900)  ماکارو که است ديگری دلیل هم شده چاپ منابع به دسترسي عدم
 عدم به خارجي های زبان گروه مدير 10 وی تحقیق در .پرداخت آن به خود تحقیق

 آنها .کردند دکیأت تحقیق انجام عدم اصلي دلیل عنوان به شده چاپ منابع به دسترسي
 نشان (900۹) برگ تحقیق .کردند ياد تحقیق انجام برای خود ناکافي دانش از همچنین

 انجام برای کافي زمان فقدان به نیز ترکیه کشور در انگلیسي زبان مدرس ۷  که داد
 که معنا بدين ،آنها شغل ماهیت جمله از ديگری داليل به آنها .کردند اشاره تحقیق
 پژوهشي انجام با ( 900)  ورال .کردند اشاره هم تحقیق نه است تدريس آنها شغل
 معتقدند آنها که داد نشان انگلیس در مدرس 91 ديدگاه از تحقیق موانع تعیین برای
 مديران و اساتید ديگر جمله از) اطرافیان جانب از فشاری نیازمند تحقیق انجام برای
 اختیار در را کافي زمان پژوهش انجام برای همچنین و هستند (آموزشي های گروه
 بايد تحقیق که بودند باور اين بر نیز مدرسان اين خود که است ذکر به الزم .ندارند
  .مدرس نه و شود انجام محقق توسط

 
 

  جهان متفاوت کشورهای عالی در اساتید تحقیق انجام موانع (2) جدول
 محقق نام سال محل افراد تعداد اصلی موانع

    505 منابع به دسترسي عدم ،کافي دانش قدانف ،وقت کمبود
 900۷ کشور

 
 برگ

 
 برگ 900۹ ترکیه ۷  اساتید شغل ماهیت ،کافي زمان فقدان 

 و مشوق فقدان ،تحقیق انجام برای کافي تخصص نداشتن ،وقت کمبود
 و آلیسون 900۹ کانادا 99 اطرافیان طرف از دلسردی ،انگیزه

 کری

 ذکر 10 شده چاپ منابع به دسترسي عدم ،ناکافي دانش
 ماکارو  900 نشده

 ورال  900 انگلیس 91  کافي زمان نداشتن ،اطرافیان جانب از فشار نبودن

                                                                                                                                      
1. Allison 
2. Carey, 2007 
3. Macaro, 2003 
4. Worrall, 2004 
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 تحقیقات اغلب در که است عواملي از يکي ،تحقیق انجام برای کافي زمان کمبود
 که طور همان .است شده اشاره آن به تحقیق انجام عدم برای اصلي دلیلي عنوان به

 مراجعه) تحقیق انجام عدم برای ايراني اساتید داليل مانند ،دهد مي نشان (9) جدول
 نتايج از آنچه اساس بر .دارند بیروني ةجنب بیشتر اساتید داليل ،(  بخش به شود

 به نسبت بیشتری های بررسي جهان مختلف های درکشور ،آيد مي بر پیشین تحقیقات
 اين اينکه به توجه با و است گرفته انجام قیقتح از اساتید برداشت درباره ايران

 تعمیم را ديگر های کشور تحقیقات های يافته توان نمي ،نیست شمول جهان ها برداشت
  .گیرد قرار کشور محققان توجه مورد عمقي طور به مسأله اين که است الزم و داد

 
 تحقیق روش

 صرفاً تحقیقات و عاتلطام در موجود های چالش به مربوط اخیر مباحث به توجه با
 با همچنین و ،است ثمبح اين چارچوب از خارج آن طرح که ،يکمّ صرفاً يا کیفي
 تلفیقي تحقیق روش مقاله اين در ،تحقیق واالتؤس ماهیت و تحقیق هدف به توجه

 پژوهش واالتؤس ،تحقیق روش اين در .است شده گرفته کار هب  موازی همگرايي
 و شده، بررسي استاندارد پرسشنامه طريق از نظرسنجي از صلحا کمي های داده با ابتدا
 ييپاسخگو برای گروهي مصاحبه از حاصل کیفي های داده ،تحقیق دوم مرحله در

 9کرسول) شود مي گرفته بکار تحقیق های يافته از تری صحیح درک و تسؤواال به بهتر
 گرفته بکار ،یقتحق روش از تری کامل جزئیات   تصوير .(  90 ، رککال پالنو و

 و کیفي های داده تلفیق ،تحقیق روش اين در مهم نکات از يکي .دهد می نشان را شده
 دلیل ،تحقیق ماهیت درباره علمي هیأت اعضای نظرات تر صحیح درک برای کمي

 و تحقیق ندادن انجام يا دادن انجام دلیل ،موجود تحقیقات نخواندن يا خواندن
  .است تحقیق نجاما برای موجود موانع همچنین

 
 
 

                                                                                                                                      
1. Convergent parallel mixed method design 
2. Creswell 
3. plano clark, 2011 
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 تحقیق روش (1) تصویر
 

 
 
 تحقیق نمونه ةجامع .3

 زبان های گروه وقت تمام علمي هیئت اعضای همگي ،تحقیق اين در کنندگان شرکت
 صورت به که هستند (اصفهان استان) ايران مرکزی منطقه های دانشگاه در انگلیسي
 انتخاب مصاحبه و شنامهپرس تکمیل برای رضايت اعالم اساس بر و ای هخوش تصادفي

 ،است علمي هیئت عضو 90  حدود شامل که نظر مورد آماری ةجامع کل از .اند شده
 قابل طور به نفر ۹۷ تعداد نهايتاً که شدند انتخاب تصادفي صورت هب نفر 00  تعداد
 آماری ةنمون ترکیب زير تصوير .کردند ارائه را تحقیق نیاز مورد های داده ،قبول
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 های گروه دیاسات ،قیتحق نيا کنندگان شرکت .دهد مي نشان را تحقیق در کننده شرکت
 نجف واحد آزاد دانشگاه ،شهرضا واحد آزاد دانشگاه) اصفهان استان دانشگاه ۹ زبان
 ،اصفهان دانشگاه ،ييبها خیش يانتفاع ریغ دانشگاه ،خوراسگان واحد آزاد دانشگاه ،آباد

 به هم و وقت پاره صورت به هم دیاسات نيا .ندهست (آران دانشگاه و کاشان دانشگاه
 سال 95 تا   از آنها سيتدر سابقه و کنند مي سيتدر دانشگاه در وقت تمام صورت
 مدرک .دهند مي لیتشک مردان را آنها از نفر    و زنان را دیاسات نيا از نفر 5  .است
 در .است یتردک و یدکتر یدانشجو ،ارشد يکارشناس شامل زین دیاسات نيا يلیتحص

 ،سيتدر بودن وقت مهین و وقت پاره) شده ذکر های ریمتغ از کدام چیه قیتحق نيا
 آثار يبررس رايز نیستند؛ لیدخ (يلیتحص مدرک سطح و تیجنس ،سيتدر سابقه
  .ندارند يبررس مورد موضوع در ينقش رهایمتغ نيا که است داده نشان گذشته

 
 نمونه افراد کل تعداد (3) جدول

 کل تعداد مرد استاد زن استاد  ها گاهدانش
 1 5   شهرضا

 1     خوراسگان
 ۹ 5 9 ييبها شیخ

 ۷ 5   اصفهان
 ۷   5 آباد نجف
  9    1 کاشان
 ۹  1 ۷  آران

 
 افزار نرم به ها داده ورود و شده تکمیل های پرسشنامه روی اولیه های بررسي از پس
SPSS از نفر 0  تعداد ،پرسشنامه از بخش ره به مربوط توصیفي آمار ةمحاسب و 
 در شرکت برای نمونه گروه از هدفمندی گروه زير عنوان به داوطلبانه طور به اساتید

  .شدند انتخاب مصاحبه
 تحقیق ابزار .4
 اعضای نظرسنجي ةپرسشنام (  :شد گرفته کار به تحقیق ابزار دو ،حاضر ةمقال در

 ؛(  ةضمیم) تحقیق ةدربار علمي هیئت
 توسط که است ای هپرسشنام شده اصالح ةترجم ،شده استفاده ةپرسشنام .صاحبهم (9

 0  شامل پرسشنامه اين .است شده تهیه منظور همین به 900۹ و 900۷ سال در برگ
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 برداشت از جامع تصويری ارائه منظور به و اند هشد تنظیم بخش 5 در که است سؤوال
 اين از بخش هر جزئیات زير جدول .رود مي کار به تحقیق از علمي هیئت اعضای

 :دهد مي نشان را تحقیق ابزار
 پرسشنامه (4) جدول

 
 محقق يک توسط آن ةترجم ،پرسشنامه اين اعتبار از بیشتر اطمینان حصول برای
 اين روايي .شد استفاده آن اعتباريابي برای اصل به مجدد ترجمه روش از و بررسي

 کرونباخ آلفای با و SPSS افزار نرم توسط آن مختلف های بخش در نیز پرسشنامه
 تشريحي تسؤواال به ها آزمودني کتبي های پاسخ ،تحقیق کیفي بخش در .شد محاسبه
 از پس .گرديد آوری جمع ،شده ضبط های فايل روی از شده ثبت جمالت و مصاحبه

 يک با مشاوره طريق از آن اعتبار و کدگزاری نامحقق توسط مصاحبه پروتکل ،آن
  .گرفت قرار استفاده مورد تحلیل بخش در و شد بررسي تحقیق نظر صاحب

 
 تحقیق های یافته و ها داده تحلیل تجزیه .5

 اساتید برداشت بررسي در :تاس زير شرح به شده آوری جمع توصیفي اطالعات
 تحقیق به نسبت ايراني اساتید ديدگاه بررسي به پرسشنامه 9 و   بخش ،تحقیق از

 نهفته ويژگي چند سناريو هر در و است سناريو 0  حاوی   بخش .است پرداخته
  .(کنید مراجعه 5 جدول به) است

 سناریوها بررسی .5.1
 انتخاب میزان بیشترين 5 و  ،2 یهاسناريو ،دهد مي نشان 5 جدول که طور همان 
 انتخاب میزان کمترين ۷ و 1 ،  یهاسناريو و داشتند اساتید توسط را تحقیق عنوان به
 ،%5  و ،5 و  ،2 سناريوهای اساتید از %5  .۹0 و   . ۹% ،%5 .۹۹ بترتیب .داشتند را
  .کردند بانتخا تحقیق عنوان به را ۷ و 1 ،  سناريوهای اساتید از %05 . 5 و ،%  .1 

 تسؤواال اهداف بخش

  -0  تحقیق به نسبت استادان ديدگاه بررسي 1بخش
   - 9 تحقیق های ويژگي 2بخش
 0 -9  تحقیق انجام 3بخش
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 وهایسنار یبررس (5) جدول

 پژوهشی یوهایسنار
 است تحقیق این

 درصد تعداد
 او کالس از بعد .نداد جواب خوبيب گیرد مي کار هب کالس در او که شد متوجه استادی - 

 او خود بعدی درس در .نمود يادداشت را بررسي اين نتايج و کرد بررسي را فعالیت اين
  .شد ظاهر آمیزتر موفقیت مذکور فعالیت دفعه اين .گرفت کار هب را متفاوتي فعالیت

51 ۹ .  

 به را آن که گرفت تصمیم و کرد مطالعه نگارش تدريس برای را جديدی روش استادی -9
 کالس جلسات از بعضي از او .کند پیاده خود کالس در هفته دو مدت در آزمايشي صورت

 او .کرد آوری جمع را خود دانشجويان مکتوب ارهایک از هايي نمونه و کرد فیلمبرداری خود
  .داد ارائه خود همکاران به اساتید ةجلس در را آن نتايج و کرد بررسي را اطالعات اين

59 25.1 

 مورد در را زيادی مقاالت و ها کتاب او .گذراند مي را ارشد کارشناسي ةدور استادی - 
 اصلي موارد آن در که نوشت ای هکلم 2000 ای همقال سپس و کرد مطالعه زبان دستور تدريس
  .کرد مطرح را مطالعاتش از حاصل

 2  5 

 به زبان تدريس در رايانه گرفتن کار هب ةدربار را ای هپرسشنام ،دانشگاه در سخنران يک - 
 ای همقال او آن از پس و شدند تحلیل و تجزيه ها پرسشنامه ،آمار کمک به .داد ارائه استاد 500
  .رساند چاپ به دانشگاهي ای همجل در فعالیتش مورد در را

 2 51.95 

 ای ههفت آنها از يک هر ماه سه مدت به .داشتند عالقه انظباط و نظم به دو هر استاد دو -5
 کالس کنترل چگونگي بر مبني را خود مشاهدات و شد مي حاضر ديگری کالس سر بر يکبار

 انجمن خبرنامه در کوتاه ای همقال و کردند ارائه را خود های يادداشت آنها .کرد مي يادداشت
  .کردند منتشر خود های يافته مورد در زبان اساتید ملي

52 ۹0. 5 

 دو ،است موگرتر تحت تدريس روش دو از يک کدام اينکه به بردن پي برای استادی -2
 هر در اوتمتف روشي با را لغات هفته چهار مدت به پس .داد قرار آزمايش مورد را کالس
 و داد قرار آزمايش مورد دوباره را گروه دو هر او آن از بعد .کرد تدريس ها کالس از يک
 نتیجه که را روشي تا گرفت تصمیم آخر در و کرد مقايسه هم با را آنها امتحان اولین نتايج
  .گیرد کار به خود تدريس در داشت بهتری

2  ۹۹.5 

 شان کاری شرايط مورد در آنها از و کرد مالقات شخصاً ار اساتید از يک هر مافوقي استاد -۹
 کاره ب گزارشي نوشتن برای را ها يادداشت اين او .نمود يادداشت را آنها پاسخ و کرد سؤال
  .داد ارائه پرورش و آموزش وزارت به را گزارش آن و گرفت

   5 .15 

 از نفر پنج ،بعد روز .داد نفره 0  کالسي به را ای ارزشیابي فرم ترم های نیمه در استادی -1
به  را آنها اطالعات و کرد مطالعه را ها فرم استاد .دادند تحويل را شده کامل فرم آموزان دانش
  .گرفت کار به ترم دوم نیمه برای گیری تصمیم منظور

 1  1.  

 انفراگیر کردن باانگیزه مورد در ای همقال تا خواست خود کارآموزان از استادی مربي -۷
 در ای همقال تا گرفت تصمیم مربي ،ها مقاله خواندن از بعد .بنويسند انگلیسي زبان نوجوان
  .داد ارائه ای هحرف ای همجل به را خود ةمقال سپس او .بنويسید کارآموزان نظرات مورد

 9 5 .05 

 به او .بداند ترم جديد کتاب مورد در را اساتید نظر تا خواست زباني دانشکده رئیس -0 
 و کرد مطالعه را دريافتي های پاسخ او داد ارائه کردن کامل برای را ای هپرسشنام اساتید همه

  .رساند اطالع به اساتید جلسه در را نتايج سپس
 2 5۹.۹ 
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 نشان سناريو هر ماهیت و تحقیق عنوان به سناريوها اين انتخاب عدم و انتخاب
 برای ای هويژ اهمیت اساتید ،تحقیق عنوان به فعالیت يک انتخاب برایکه  دهد مي

 تحقیق نتايج کارگیری به با آموزان دانش سطح بهبود و ارتقاء و مشکل حل عملکرد
 پیشرفت جهت در ثرترؤم روش دو مقايسه بر تمرکز ،2 سناريوی در .هستند قائل
 :کردند بیان گونه اين را خود داليل اساتید .است آموزان دانش
 نیز حل راه عالوه به .شود؛ بررسي مي کاربردی و محدود موضوع ،سناريو اين در 

  (يايبه شیخ) .هستند تحقیق های ويژگي اينها من نظر به .است کاربردی
  (شهرضا) .کند پیدا را روش بهترين تا کند مي بررسي را موجود روش دو مدرس
  (انخوراسگ) .کند بررسي را پیشرفتشان تا گیرد مي ها بچه از يهاي امتحان معلم
 در زيادی اهمیت فعالیت انجام هدف ،دهند مي نشان نظرات اين که طور آن
 يک تعیین در نیز آن نتايج و تحقیق بودن کاربردی .دارد آن نمودن تلقي تحقیق
 اساتید ةگفت طبق .است   سناريوی ،سناريو دومین .دارد نقش تحقیق عنوان به فعالیت

 :زيرا است تحقیق سناريو اين
 .است تحقیق يک اين .کند مي بررسي را خود های گزارش و ها اشتيادد معلم

  (اصفهان)
 را موضوعي تا گیرد مي کار به را خود دسترس در و ساده ابزار محقق ،تحقیق در
  (ييبها شیخ) .کند بررسي

 اين .کند حل را مشکل آن تا کند مي ييها فعالیت و کند مي مشاهده را مشکلي معلم
  (آباد نجف) .قتحقی جز نیست چیزی
 نهفته نکات .کنند مي اشاره تحقیق بودن کاربردی به دوباره اساتید ،قبل سناريوی مثل

 کاری انجام با تغییر ايجاد در سعي و مشکل يک يافتن يا مشاهده شامل سناريو اين در
 کلي طور به .شود منتشر بايد تحقیق نتايج که دارند اعتقاد همچنین آنها .است متفاوت
  .دارد ييبسزا نقش تحقیق عنوان به لیتعاف يک نیتعی در تحقیق انجام زا هدف

 
  خوب تحقیق های ویژگی .5.2
 را کیفیت با تحقیق يک های ويژگيکه  شد خواسته اساتید از پرسشنامه 9 بخش در
 مهم بسیار و مهم ،نیستم مطمئن ،مهم حدی تا ،اهمیت بي از لیکرت مقیاس روی

 ترکیب هم با مهم حدی تا و اهمیت بي های گزينه ،بخش اين تحلیل در .بزنند عالمت
 و ترکیب هم با مهم بسیار و مهم های گزينه و دادند تشکیل را اهمیت کمة گزين و
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 کمک بخش اين تر روشن و تر ساده تحلیل به کار اين .دادند تشکیل را اهمیت با گزينه
 قابل های دهيا جينتا" های نهيگز ،دهد يم نشان 2 جدول که طور همان .کند مي

 از" و "شوند مي تست ها هیفرض" و "دهند قرار محقق اریاخت در را ای هاستفاد
 خوب قیتحق یها يژگيو نيتر مهم عنوان به "شود مي استفاده يتجرب های شيآزما

  .دهد مي نشان را قیتحق یکاربرد تیماه ،ها يژگيو نيا .اند شده انتخاب دیاسات توسط
 

 تحقیق خوب  های ویژگی (6)جدول 

 
 اهمیت بی
 (درصد)

 نامعلوم
 (درصد)

 مهم
 (درصد)

 5 .19 1.15 1.1 ها آزمايش فرضیه

تواند آنها  دهد که مي های جديدی به استاد مي نتايج تحقیق ايده
 استفاده کند

 .۷5  5 1 .۹5 

 10.9 25.  5 .2  آوری حجم بااليي از اطالعات جمع

 ۹2.95 1.2 5 .5  انجام آزمايشات

 15. ۹ ۹5.  55. 9 طالعة افرادی زيادم

 5 .21 99.۷ 1.2 کنترل متغیرها

 ۹5. 2 ۷.    . 9 بررسي آماری اطالعات

 55.1 ۹. 9 99.55 بکارگیری پرسشنامه

 55.25 ۷.55  ۹5. 9 وارد ننمودن احساسات و نظرات شخصي محقق در تحقیق

  .   5 .91 ۹.۹5  رساني نتايج تحقیق به عموم مردم اطالع

 9.1  5  0.۹5  های آموزش زبان انگلیسي بکارگیری نتايج تحقیق در بسیاری از زمینه

 
 تیقابل آن جينتا که کرد يتلق خوب را قیتحق کي توان مي يزمان معتقدند دیاسات
 .کند حل را يمشکالت اي مشکل و باشد داشته را (درس کالس مانند) طیمح در کاربرد

 ليدال که دهد مي نشان تیفیک با قیتحق و ها ويسنار از دیاسات برداشت ،مجموع در
 در شرفتیپ جاديا به ،تیفیک با قیتحق کي یبرا مذکور های نهيگز انتخاب یبرا دیاسات

 تیجمع ،دیاسات نظر از .گردد يم بر کالس در موجود مشکالت حل و آموزان دانش
 خوب قیتحق کي های يژگيو ترين تیاهم کم ،قیتحق جينتا انتشار و قیتحق مورد
 زانیم نيکمتر زین داشت قیتحق چاپ به اشاره که ييويسنار ،گريد طرف از ؛هستند
 ،شتریب قیتحق انجام هدفکه  دهد مي نشان نکته نيا .داشت دیاسات یسو از را انتخاب
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 عدم به مربوط است ممکن آن لیدل و ،آن چاپ تا است آن یکاربرد یوردهااره
 دیاسات از بخش اين مصاحبه در .باشد دیاسات ديد زا قیتحق یريپذ میتعم تیقابل

 آنها کنند انیب تیاهم يب و تیاهم با ليدال انتخاب یبرا را خود ليدال تا شد خواسته
 انیب ،شوند مي تست ها هیفرض خوب قیتحق کي در کردند اظهار چرا نکهيا جواب در

 :کردند

 که است نيا هدف .است قیتحق تیموقع افتني ،خوب قیتحق کي هدف
 بوته در (درس کالس) يخارج طیمح کي در و تیواقع در را موجود های یتئور
 اي میده نشان واضح صورت به را یمجاز و يحيتلو یتئور میبتوان تا ميبگذار شيآزما
  (ييبها خیش) .میبکش رونیب را آن در موجود های حل راه که ميبگو است بهتر

 .میبرس تیواقع به تا میکن مي تتس را ها هیفرض قیتحق در ما ،قتیحق در
  (آباد نجف)

 خود قیتحق ،محقق که است نيا قیتحق های جنبه ترين شاخص و ترين مهم از يکي
  (اصفهان دانشگاه) .کند مي شروع يواقع یایدن در ها هیفرض تست از را

 دایپ را مشکالت تا کند مي تست درس کالس در را ها هیفرض محقق ،قیتحق در
  (شهرضا) .دهد ارائه آنها حل یبرا يلح راه و کند

 تیموقع یبرا یاديز تیاهم دیاسات ،دهند يم نشان حاتیتوض نيا که طور همان
 ،خوب قیتحق کي در که معتقدند آنها .هستند قائل قیتحق انجام هدف و قیتحق انجام
 را موجود مشکالت تا برد مي کار به و کرده تست را موجود های روش و ابزار محقق
 زانیم به که ای هنيگز نیدوم .کند مي تست يواقع تیموقع در را ها هیفرض و کند حل
 قیتحق کردن يتلق تیفیک با یبرا مهم یا يژگيو عنوان به دیاسات توسط (%۹5. 1) باال

 به یديجد های دهيا قیتحق جينتا ،خوب قیتحق کي در که است نيا ،شد انتخاب
 و قیتحق بودن یکاربرد بر زین لیدل نيا .کند ادهاستف آن از تواند مي که دهد مي استاد
 :دارد داللت آن جينتا

  (خوراسگان) .باشند داشته را کاربرد لیپتانس ديبا آن جينتا ،باشد که چه هر قیتحق

 طرف يب و يمنطق ديبا ،باشد قیتحق سؤوال یدارا ديبا :دارد را خود اصول قیتحق
  (رضاشه) .کند ارائه را یکاربرد جينتا و باشد

 شرفتیپ تا شود مي گرفته کار به کالس در استاد توسط خوب قیتحق کي جينتا
  (شهرضا) .ديآ حاصل
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 انيدانشجو او .دارد کامل احاطه طیمح ضعف و قوت نقاط به خوب حققم کي
 آورد دسته ب ييها دهيا تا کند يم يبررس موجود مشکالت به توجه با را خود يکنون
  (آباد نجف) .کند اعمال و

 نقش قیتحق جينتا کاربرد تیقابل ،دهد مي نشان دیاسات های پاسخ که طور همان
 دو با يکم که يسوم يژگيو .دارد قیتحق کي کردن يتلق تیفیک با یبرا ای هکنند نییتع
 و طیمح از که دارد ياطالعات حجم به اشاره ،است متفاوت اول يژگيو

 نيا به دیاسات از %10.9 که یورط به .شود مي یآور جمع قیتحق در کنندگان شرکت
 کرده انتخاب را يژگيو نيا که یدیاسات از يبعض ،مصاحبه در .ندا هکرد اشاره يژگيو

 :داشتند اظهار بودند

 تا کند يبررس را یشتریب تیجمع که دارد يسع محقق ،خوب قیتحق کي در
 توسط قیتحق که است قرار اگر .آورد دسته ب یآمار جامعه از را یتر يغن اطالعات

 قشیتحق تا کند يبررس را سطوح تمام و انيدانشجو تمام ديبا یو ،شود انجام استاد
  (آباد نجف) .کند دایپ تیجامع

  (ييبها خیش) .کند مي تر موثق را جينتا ،شتریب اطالعات

 یرییتغ بتواند تا باشد داشته دست در يکاف اطالعالت ديبا محقق عنوان به معلم
  (آباد نجف) .کند جاديا کالس در

 لیدل داد که احتمالتوان  مي ،دیاسات توسط شده انتخاب يقبل يژگيو دو به توجه با
 کند يم يسع محقق ،خوب قیتحق در که باشد اصل نيا به مربوط يژگيو نيا انتخاب

 نقش زین قیتحق تیماه .کند یریگ میتصم آورده دست به که يجينتا و اطالعات طبق
 موثق و يکاف ،جامع ديبا قیتحق اطالعات ،رو نيا از؛ دارد امر نيا در ای کننده نییتع

  .باشد

  تحقیق انجام میزان .5.3
 .دهند مي انجام تحقیق میزاني چه تا شد پرسیده اساتید از پرسشنامه سوم بخش در
 ،ندرت به ،هرگز) لیکرت مقیاس روی اساتید توسط را تحقیق انجام میزان ۹ جدول
 از % .5 ،آيد مي بر تصوير از که طور همان .دهد مي نشان (اغلب و مواقع از بعضي
 انتخاب را اغلب %۹.۷  و مواقع بعضي % . 2 ،ندرت به %9.1  ،هرگز گزنیه اساتید
  .نمودند
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 قیتحق انجام زانیم (7) جدول

 اوقات اغلب
 (%)  

 هرگز

 (%)  

  ندرت به
 (%)  

 اوقات بعضی
 (%)  

 سؤوال

 دهید؟ می انجام قیقتح میزان چه  . 2 9.1   .5 ۹.۷ 

 
  تحقیق انجام دالیل  .5.4

 بخش به ،دهند مي انجام تحقیق مواقعاز  بعضي يا اغلب کردند ذکر که اساتیدی
 را خود داليل تا شد خواسته آنها از ،بخش اين در .کردند مراجعه پرسشنامه بعدی
 المتع اساتید اين توسط که اصلي داليل .(1 جدول) بزنند عالمت تحقیق انجام برای
 کسب و تدريس بهتر های راه يافتن ،تدريس مشکالت حل :از عبارتند شد زده

 توسط %15.0۹ و %10.5۷ ،%  .۹2 میزان به ترتیبب داليل اين .ای حرفه پیشرفت
 دروني داليل خاطر به بیشتر اساتید که دهند مي نشان داليل اين .شدند انتخاب اساتید

 نیز داشتند اساتید توسط را انتخاب میزان ترينکم که داليلي .زنند مي تحقیق به دست

 و تحقیق انجام برای فرما کار توقع :از عبارتند داليل اين .گذارند مي صحه امر اين بر
  .ندگذار مي سر پشت که ای هدور

 :کردند ذکر چنین اول دلیل انتخاب برای را خود داليل اساتید ،مصاحبه در
 کلي طور به يا دانشجويان نیازهای از ار اساتید درک و آگاهي ،تحقیق انجام
  (آباد نجف) .دهد مي افزايش را آموزشي نیازهای

 های راه از يکي ،تجربه کسب .کنند کسب تجربه تا کند مي کمک اساتید به تحقیق
  (اصفهان دانشگاه) .است ای هحرف پیشرفت

 نشان (آباد نجف دانشگاه استاد به متعلق) باال نظر ،شود مي مشاهده که طور همان
 نیازهای گشت خواهند قادر اساتید ،تحقیق انجام ةساي در که است معتقد وی دهد مي

 نظر که است حالي در اين؛ کنند پیشرفت نیز خود طرفي از و کنند درک را دانشجويان
 پیشرفت به تحقیق دارد عقیده وی که است آن از حاکي اصفهان دانشگاه استاد
 که دوم دلیل .کنند مي کسب تجربه اساتید تحقیق انجام با زيرا ؛شود مي منجر ای هحرف

 .است تدريس برای بهتر های راه يافتن ،شد برگزيده اساتید ازدرصد  10.5۷ توسط
 آنها .دارد داللت اساتید نظر در تحقیق بیشتر چه هر بودن کاربردی بر نیز دلیل اين

 :کردند عنوان قرار اين از را خود داليل
 های روش که صورت بدين ؛دهم پیشرفت را کالسم تا دهم مي مانجا تحقیق من
  (خوراسگان) .کنم بررسي را تدريسم محتوای يا تدريس
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 مختلفي سطوح و مختلف نیازهای ،کالس هر و ترم هر ،مقطع هر در دانشجويان
 مواقع از بعضي حتي و ها روش تغییر حال در مدام بايد مدرس عنوان به من .دارند

  (بهايي شیخ) .باشم سمتدري محتوای
 
 و تغییر حفظ ،تحقیق انجام از اساتید اين هدف ،آيد مي نظر به که طور آن

 حل .است (دانشجو) متغیر تغییرپذيری دلیل به آن شدن يکنواخت از جلوگیری
 آنها .است اساتید توسط شده انتخاب مهم داليل ديگر از تدريس در موجود مشکالت
 :زيرا است مهم دلیل اين که معتقدند
 آن حل در و کرده بررسي را تدريس در موجود مشکالت توانیم مي تحقیق انجام با
  (آباد نجف) .کنیم اقدام

 و يافته را مشکالت که دهد مي را امکان اين ما به تحقیق  مشکل حل ماهیت
  (خوراسگان) .بنديم کار به مشکل حل هدف با را حل راه

 که همانطور .هستند تحقیق بودن کاربردی ةدهند نشان هم داليل اين انتخاب
 ،زبان گروه مدير از اعم) کارفرما انتظار ،اساتید دلیل آخرين ،دهد مي نشان 1 جدول
 شده ذکر موارد و مورد اين .است تحقیق انجام برای اساتید از (... و پژوهشي معاون

 خود و هدانشگا آموزشي مقامات نظر در را تحقیق اهمیت فقدان وضوح به باال در
  .دهد مي نشان اساتید توسط را تحقیق بودن انگیزه خود و جوش

 

 قیتحق انجام لیدال (8) جدول

 تحقیق انجام دالیل
  ذکر میزان

 درصد تعداد
 15.0۹ 5۹ آيد مي کار به خودم ای هحرف پیشرفت برای زيرا
 10.5۷  5 بیابم را تدريس بهتر های راه تا
   .۹2  5 کنم برطرف را تدريسم مشکالت تا

 29. ۹ 50 کند مي کمک مدرسه کلي بهبود به زيرا
  ۹. 5 2  گیرند فرا مرا های يافته توانند مي اساتید ديگر که چرا
  59.9 5  کند مي ياری شغلي ترفیع در مرا که چرا
 ۹۹.   0  برم مي لذت آن انجام از زيرا
 9 .    9 گذارم مي سر پشت که ای هدور از بخشي ةواسط به

 90.1۷    دهم انجام را کار اين خواهد مي من از کارفرمايم زيرا
 

                                                                                                                                      
1. Problem-solving 
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  تحقیق انجام عدم دالیل .5.5
 به ،دهند مي انجام ندرتب يا دهند نمي انجام تحقیق هرگز کردند ذکر که اساتیدی

که  شد خواسته اساتید از پرسشنامه   بخش در .کردند مراجعه پرسشنامه   بخش
 1 جدول در بخش اين نتايج .بزنند عالمت تحقیق انجام عدم برای را خود داليل

 عدم داليل اولین عنوان به دانشجويان همکاری عدم و وقت کمبود .اند شده خالصه
 وقت کمبود .شدند زده عالمت اساتید از %50 و %22.22 توسط ترتیبب تحقیق انجام

 تحقیق نجاما عدم برای اصلي دلیلي ،تحقیقات اغلب در که است مواردی جمله از
 بسیار دلیلي وقت کمبود ه است،کرد ذکر نیز (900۹) برگ که گونه همان و است
 چرا که سؤوال اين جواب در مصاحبه در .است تحقیق انجام عدم برای دار ريشه
 شد مشخص ،دانند مي تحقیق انجام عدم برای شان اصلي دلیل را وقت کمبود اساتید

 آنها برای وقتي ،دانشجويان لیفاتک و گرفتن حانامت ،تدريس از اعم ،آنها وظايف که
 :دهند انجام تحقیق تا گذارد نمي

 و آنها آنالیز و اطالعات آوری جمع ،مناسب سؤوال طرح نیازمند تحقیق انجام
 کالس امور به رسیدگي که حالي در ؛هستند گیر وقت همه که است هايي فعالیت ديگر
  (اصفهان هدانشگا) .گذارد نمي باقي من برای دقتي

 فعالیتي (کالسة دربار) تحقیق ،اساتید از بعضي برای که دهد مي نشان نکته اين
 نیمي توسط که است ديگر دلیلي دانشجويان همکاری عدم .است تدريس خود از جدا
 اين را خود نظرات نیز اساتید از تن دو .شد انتخاب تحقیق انجام عدم برای اساتید از

  :کردند بیان گونه
 همین برای .کنم همکاری به راضي را دانشجويان توانم نمي ،تحقیقاتم از عضيب در
  (شهرضا) .بگیرم نظر در آنها برای امتیازی يا نمره مجبورم مواقع بعضي

 معطوف امتحان کردن پاس به را حواسش تمام زيرا کند نمي همکاری دانشجو
  (اصفهان دانشگاه) .کند مي

 قیقتح انجام عدم دالیل (9) جدول

 تحقیق انجام عدم دالیل
  ذکر میزان

 درصد تعداد
 22.22 1 ندارم تحقیق انجام برای وقت
 همکاری من با دانشجويان مده انجام تحقیق کالس در که صورتي در

 کنند نمي
2 50 

 22.   5 ندارم دسترسي نیازم مورد مجالت و ها کتاب به
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 تحقیق انجام عدم دالیل
  ذکر میزان

 درصد تعداد
 22.   5 کنند نمي همکاری با من نیز آنها کنم همکاری درخواست اساتید ديگر از اگر

   .     ندارم تحقیق های روش مورد در کافي اطالعات
 95   ندارم تحقیق انجام به ای هعالق
 95   دهند نمي انجام تحقیق همکارانم اکثر
 2.22  9 دهد نمي نشان را راه من به کسي

 2.22  9 کند مي دلسرد کار اين از را ما کارفرمايم
   .1   دادن انجام تحقیق نه است کردن تدريس من شغل

 
 و هوا  کتواب  بوه  الزم دسترسوي  کمبوود  تووان  مي ،تحقیق انجام عدم داليل ديگر از

 ۷ جودول  کوه  طوور  همان .شد انتخاب اساتید از %22.   توسط که برد نامرا  مجالت
  .هستند يبیرون داليل اغلب ،تحقیق انجام عدم برای اساتید اصلي داليل ،دهد مي نشان

 
 گیری نتیجه و بحث
 که نامند مي تحقیق را فعالیتي بیشتر ،مطالعه مورد اساتید که داد نشان تحقیق اين نتايج

 در آموزان دانش که مشکالتي جمله از ،کالسي مشکالت از مشکلي حل هدفش
 کاربردی .باشد ،هستند مواجه آن با تدريس در اساتید که مشکالتي و دارند يادگیری

 کاربرد و مشکل حل ،آموزان دانش پیشرفت ،مشکل بروز ةزمین به وابستگي ،بودن
 آنها .کردند مطرح تحقیق مورد در اساتید که است مهمي معیارهای ،تحقیق نتايج

 و کرده بررسي را زيادی افراد ،باشد داشته آمار که دانند مي تحقیقي را خوب تحقیق
 ةپیشرفت های شیوه که است معني بدين اين .باشد داشته فرضیه يک برای پاسخي
 همچنین .است شناختهان آنها برای موردی لعاتامط انواع و نگاری قوم مانند تحقیق
 يکمّ صورت به ها داده بررسي و ها داده آوری جمع برای يکمّ ابزارهای از استفاده

 تواند مي نکته اين که است کیفي تحقیقات انجام در مطالعه مورد اساتید ضعف ةنشان
 داللت کیفي تحقیقات انجام در اساتید قصان دانش يا کافي ةبودج و وقت کمبود بر

  .باشد داشته

 وجود تحقیق ماهیت ةدربار قبلي تحقیقات و تحقیق اين نتايج بین هايي تفاوت
 عیني که شد مشخص (900۷) برگ توسط شده انجام تحقیق در ،مثال برای ؛دارد
 تحقیق در .هستند تحقیق برای مهمي های ويژگي ،ها فرضیه آزمايش و تحقیق بودن
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 يک ،تحقیق ،ترکیه در معلم 29 نظر ازکه  رسید نتیجه اين به (900۹) برگ ،ديگر
 طور به هايش داده و انجام باال مقیاس در و مدرسان توسط که است علمي بررسي
 نهمچنی تحقیق اين نتايج .شود مي چاپ علمي مجله يک در و شود مي بررسي آماری
 دارد يکمّ حالت بیشتر تحقیق ،اصفهان استان انگلیسي زبان اساتید نظر از که داد نشان

 شده انجام تحقیق .است پرسشنامه ،آن انجام برای مناسب ابزارهای از يکي و کیفي تا
 عقیده همچنین مطالعه مورد اساتید .رسید نتیجه نیهم به نیز (۷۷9 ) براون توسط
 محیط يک در ها فرضیه و کرد استفاده آن نتايج از بتوان که است خوب تحقیقي دارند

 تحقیق انجام میزان کردن مشخص ،تحقیق اين اهداف ديگر از .شوند آزمايش حقیقي
 اساتید ،داد نشان نتايج که طور آن .است آن انجام عدم يا انجام داليل و اساتید توسط

 شامل آنها توسط تحقیق انجام لدالي .دهند مي انجام تحقیق باال به رو متوسط میزان به
 تدريس مشکالت حل و تدريس برای بهتر های راه يافتن ،ای حرفه پیشرفت کسب
 کمبود و دانشجويان همکاری عدم ،وقت کمبود شامل آن انجام عدم داليل و است

 سیستم خالف بر که دهد مي نشان داليل اين .است نیاز مورد منابع به دسترسي
 بر کیدیأت و فشار گونه هیچ ،مطالعه مورد ةمنطق در ،شورهاک از برخي در آموزشي
 دتوان مي تحقیق اين نتايج ؛ بنابراين،ندارد وجود تحقیق انجام مورد در اساتید

 تا کند ارائه آموزشي مقامات رديگ و ها دانشگاه زبان گروه مديران به را راهکارهايي
 برگزاری شامل تواند مي اقدامات اين .کند تحقیق انجام به تشويق و ترغیب را اساتید
 تحقیقات نتايج ةارائ به اساتید دعوت ،تحقیق انجام خصوص در آموزشي های کارگاه
 نمودن فراهم ،مقاالت تر آسان چاپ برای محلي مجالت ايجاد ،همکاران برای
 تحقیق و کار بخش ترغیب و تحقیق نوين های روش آموزش برای کمکي های شبکه

 و اساتید وقت کمبود مشکل کردن طرف بر برای اقداماتي اتخاذ برای گروهي
 گامي ،تحقیق اين که امیدواريم .باشد تحقیق انجام میزان ارتقاء برای ييراهکارها

  .باشد ايران پژوهش یارتقا در مثبت
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 منابع
 .شناسي ن روا و تربیتي علوم در سنجش و تحقیق های روش .(۹1  ) احمد ،بیاني

  .رهیافت انتشارات :تهران
 ،آرا حکمت ؛اسماعیل ،روانبخش ؛جبار ،حیدری ؛طاهره ،يعقوبي ؛هدايت ،جعفری
 دانشگاه علمي هیأت اعضای نظرات بررسي .( 1  ) مصطفي ،عطايي و مريم
 در مؤثر سازماني برون و درون ةبازدارند عوامل پیرامون مازندران پزشکي علوم
 پژوهشي علمي ةمجل .دانشگاه ناي علمي هیأت اعضای وسیله به تحقیقات انجام

  .2و ۹ شماره :چهارم سال .نسیبه مامايي و پرستاری ةدانشکد

 ةمجل .پژوهش اهمیت مورد در پزشکي دانشجويان نگرش .( 1  ) يحیي ،جواديان
  .99 ةشمار .قزوين درماني – بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه

 .(۹2  ) برديا ،غالمي و المرضاغ ،حاجتي ؛منصور ،کاشاني نصیری؛ حسین ،خدمت
 مورد در (عج) ...ا بقیة پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دانشجويان نگرش و سنجش
  .( ) 9 شماره .کوثر پزشکي مجله .تحقیق

 .آن رفع راهکارهای و ايران در تحقیقات مشکالت .(15  ) عباس ،الساداتي شجاع
  .مدرس تربیت دانشگاه مهندسي و فني دانشکده

 شهر زرين منطقه معلمان ةعالق عدم علل بررسي .(1۷  ) غالمرضا ،مورکاني شمس
  .پرورش و آموزش وزارت .پژوهشي های فعالیت به
 از تحقیق انجام ةبازدارند عوامل بررسي .( 1  ) فريبا ،عسگری و لها بیعر ،فرمانبر

 دانشگاه پزشکي ةمجل .گیالن پزشکي علوم دانشگاه علمي هیأت اعضا ديدگاه
  . 5 شماره .   دوره .گیالن پزشکي علوم

 مدرک دارندگان از برخي همکاری عدم علل بررسي .(۹۷  ) غالمعلي ،راد مقیمي
 پرورش و آموزش پژوهشي های طرح اجرای در دکتری و لیسانس فوق تحصیلي

 استان پرورش و موزشآ کل اداره نشده چاپ تحقیقاتي طرح .مازندران استان
  .مازندران
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تحقیق پرسشنامه :ضمیمه  
 خدا نام به

 تحقیق به نسبت انگلیسی زبان استادان دیدگاه
 تحقیق ،انگلیسي زبان ةخبر استاد انعنو به و کنید مي برداشت معنايي چه تحقیق از
 مهوم  موا  مطالعوات  در تسوؤواال  گونوه  اين کند؟ مي ايفا شما زندگي در را نقشي چه

 انگلیسوي  زبان استادان کشورها از بسیاری در که روزها اين بخصوص؛ آيند مي بشمار
 از المللوي  بوین  تحقیوق  اين .پندارند مي خود ةحرف در پیشرفت ةمنزل به را تحقیق انجام

 دقیقه 90-5  که است موضوع اين مورد در شما ديدگاه جويای انگلیسي زبان استادان
  .متشکريم شما همراهي از .است اختیاری تحقیق اين در مشارکت .انجامد مي طول به

 کلی های طرح :1 بخش
 کوه  اسوت  هايي فعالیت انواع به نسبت شما های ديدگاه دريافت بخش اين از هدف

 توصویفات  از يوک  هر .نیست غلط يا درست جوابي هیچ .نامید تحقیق را آنها توان مي
 شوما  حود  چوه  توا  کوه  باشود  ايون  بیانگرتا  کنید انتخاب را ای هگزين و بخوانید را زير

  .است تحقیق از ای هنمون ذيل های فعالیت که کنید مي احساس
 جوواب  بخووبي  دهود،  انجام مي کالس در او که يفعالیت که شد متوجه استادی - 
 .نمود يادداشت را بررسي اين نتايج و کرد بررسي را فعالیت اين او کالس از بعد .نداد
 موذکور  فعالیوت  دفعوه  ايون  .انجوام داد  را متفواوتي  فعالیوت  او ،خوود  بعدی درس در

  .شد ظاهر آمیزتر موفقیت
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 است
 که گرفت تصمیم و کرد مطالعه نگارش تدريس برای را جديدی روش ستادیا -9
 از بعضوي  از او .کنود  پیاده خود کالس در هفته دو مدت در آزمايشي صورت به را آن

 خود دانشجويان مکتوب کارهای از هايي نمونه و کرد فیلمبرداری خود کالس جلسات
 بوه  اسواتید  ةجلسو  در را آن نتايج و کرد بررسي را اطالعات اين او .کرد آوری جمع را

  .داد ارائه خود همکاران
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 است



888 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 در را زيوادی  مقاالت و ها کتاب او .گذراند مي را ارشد کارشناسي ةدور استادی - 
 آن در که نوشت ای همکل 2000 ای همقال سپس و کرد مطالعه زبان دستور تدريس مورد
  .کرد مطرح را مطالعاتش از حاصل اصلي موارد

 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً
 است
 تودريس  در رايانه گرفتن کاره ب ةدربار را ای هپرسشنام دانشگاه از سخنرانيک  - 
 پوس  و شدند تحلیل و تجزيه ها مهپرسشنا ،آمار کمک به .کرد ارائه استاد 500 به زبان
  .رساند چاپ به دانشگاهي ای همجل در فعالیتش مورد در را ای همقال او آن از

 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً
 است
 آنهوا  از يک هر ماه سه مدت به .داشتند عالقه انظباط و نظم به دو هر استاد دو -5
 بور  مبنوي  را خوود  مشواهدات  و شود  موي  حاضر ديگری کالس سر بر بار يک ای ههفت

 و کردنود  ارائوه  را خوود  هوای  يادداشوت  آنها .کرد مي يادداشت کالس کنترل چگونگي
 منتشور  خوود  هوای  يافتوه  موورد  در زبوان  اساتید ملي انجمن خبرنامه در کوتاه ای همقال

  .کردند
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  دشاي نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 است
 مووگرتر  تحوت  تودريس  روش دو از يک کدام اينکه به بردن پي برای استادی -2
 روشوي  با را لغات هفته چهار مدت به پس ؛داد قرار آزمايش مورد را کالس دو ،است

 مورد دوباره را گروه دو هر او آن از بعد و کرد تدريس ها کالس از يک هر به متفاوت
 گرفت تصمیم آخر در .کرد مقايسه هم با را آنها امتحان اولین نتايج و داد قرار شآزماي

  .گیرد کار به خود تدريس در داشت بهتری نتیجه که را روشي تا
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 است
 شرايط مورد در آنها از و کرد مالقات شخصاً را اساتید از يک هر مافوقي استاد -۹

 نوشوتن  بورای  را ها يادداشت اين او .نمود يادداشت را آنها پاسخ و کرد سؤال کاريشان
  .داد ارائه پرورش و آموزش وزارت به را گزارش آن و گرفت بکار گزارشي
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 است
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 ،بعود  روز .داد نفوره  0  کالسي به را ای ارزشیابي فرم ترم های هنیم در استادی -1
 و کورد  مطالعوه  را ها فرم استاد .دادند تحويل را شده کامل فرم آموزان دانش از نفر پنج

  .گرفت کار به ترم دوم نیمه برای گیری تصمیم به منظور را آنها اطالعات
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 است
 کوردن  بواانگیزه  موورد  در ای همقالو  تا خواست خود کارآموزان از استادی مربي -۷

 گرفوت  تصمیم مربي ،ها مقاله خواندن از بعد .بنويسند انگلیسي زبان نوجوان فراگیران
 ای همجلو  بوه  را خوود  ةمقالو  سوپس  او .بنويسید کارآموزان نظرات مورد در ای همقال تا

  .داد ارائه یا هحرف
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 باشد مي
 تورم  جديود  کتواب  موورد  در را اساتید نظر تا خواست زباني ةدانشکد رئیس -0 
 دريوافتي  هوای  پاسخ ،داد ارائه کردن کامل برای را ای هپرسشنام اساتید ةهم به او .است

  .رساند اطالع به اساتید جلسه در را نتايج سپس و کرد مطالعه را
 تحقیوق  مسولماً  باشود  تحقیوق  شايد نباشد تحقیق شايد نیست تحقیق اصالً

 است
 کیفیت با تحقیقی های ویژگی :2 بخش

 اسوت  ممکون  تحقیق يک که کنید مي مشاهده را هايي ويژگي از لیستي اينجا در - 
 سواختن  در ذيول  موورد  اهمیوت  موورد  در ودخ نظر ةارائ برای .باشد برخوردار آنها از

  .کنید انتخاب را گزينه يک فقط خوب تحقیقي
 

 
 نسبتاً اهمیت بی

 بسیار مهم نامعلوم مهم
 مهم

      زياد افرادی ةمطالع - 
      اطالعات از بااليي حجم آوری جمع -9
      ها آزمايش انجام - 
      ها فرضیه آزمايش - 
       العاتاط آماری بررسي -5
      پرسشنامه بکارگیری -2
      تحقیق در محقق شخصي نظرات و احساسات ننمودن وارد -۹
 زبان آموزش های زمینه از بسیاری در تحقیق نتايج کارگیریه ب -1

 انگلیسي
     

      مردم عموم به تحقیق نتايج رساني اطالع -۷
 آنها تواند مي که دهد مي استاد به جديدی های ايده تحقیق نتايج -0 

 کند استفاده
     

      متغیرها کنترل -  
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 در را آنهوا  باشود  داشوته  ديگری های ويژگي خوب تحقیق يک اگر شما نظر به -9
  .کنید ذکر ذيل کادر
 
 

 
 تحقیق انجام :3 بخش

  .زنید مي تحقیق انجام به دست خودتان بار يک وقت چند هر - 
  اوقات اغلب  اوقات گاهي  ندرتب هرگز

   سوؤال  به مستقیماً کرديد انتخاب را "ندرت به" يا "هرگز" ةگزين که صورتي در
  .کنید مراجعه بخش اين در

 تحقیوق  انجوام  بوه  دسوت  اوقات اغلب يا اوقات گاهي که کرديد ذکر قبالً شما -9
 .خوورد  مي چشم به تحقیق انجام برای احتمالي های علت از تعدادی پايین در .زنید مي

  .کنید انتخاب کنند مي صدق شما مورد در که را ای گزينه
  .......دهم مي انجام تحقیق

  گذارم مي سر پشت که ای هدور از بخشي ةواسط به - 
  برم مي لذت آن انجام از زيرا -9
  آيد مي کار به خودم ای هحرف پیشرفت برای زيرا - 
  کند مي ياری ام شغلي ترفیع در مرا که چرا - 
  دهم انجام را کار اين که خواهد مي من از کارفرمايم زيرا -5
  گیرند فرا مرا های يافته توانند مي اساتید ديگر که چرا -2
  کند مي کمک مدرسه کلي بهبود به زيرا -۹
  بیابم را تدريس بهتر های راه تا -1
  کنم برطرف را تدريسم مشکالت تا -۷
  (کنید ذکر ذيل کادر در را هاآن) ديگر علل -0 
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  .کنید مراجعه   بخش به حاال
 انجام به دست "ندرت به" ياکنید  تحقیق نمي "هرگز" که کرديد ذکر قبالً شما - 
 بوه  تحقیوق  نودادن  انجام برای احتمالي های علت از تعدادی ،پايین در .زنید مي تحقیق
  .کنید انتخاب کند مي قصد شما مورد در که را هايي گزينه .خورد مي چشم

  .........زيرا دهم نمي انجام تحقیق
  ندارم تحقیق های روش مورد در کافي اطالعات - 
  دادن انجام تحقیق نه است کردن تدريس من شغل -9
  ندارم تحقیق انجام برای وقت - 
  کند مي دلسرد کار اين از را ما کارفرمايم - 
  دارمن تحقیق انجام به ای هعالق -5
  دهد نمي نشان را راه من به کسي -2
  دهند نمي انجام تحقیق همکارانم اکثر -۹
  ندارم دسترسي نیازم مورد مجالت و ها کتاب به -1
 همکواری  مون  بوا  دانشوجويان  دهویم  انجوام  تحقیوق  کالس در که صورتي در -۷
  کنند نمي

  کنند نمي مکاریه نیز آنها کنم همکاری درخواست اساتید ديگر از اگر -0 
  (کنید ذکر ذيل کادر در را آن) ديگر علل -  
 
 
 

 خودتان مورد در :4 بخش
  ............................................:هستید کار به مشغول آن در که کشوری - 
 انتخواب  را گزينوه  يوک ) داريود؟  سابقه سال چند انگلیسي زبان استاد عنوان به -9
  (کنید
0-  5-۷   0-     5- ۷  90-9   95+  
  (کنید انتخاب را گزينه يک) انگلیسي زبان آموزش در مربوط مدرک باالترين - 

  ساير  یدکتر  لیسانس فوق  لیسانس  ديپلم رسمي ةنام گواهي
 يوک ) کنیود  موي  تودريس  انگلیسوي  زبان اوقات اغلب آن در که ای هسسؤم نوع - 
  (کنید انتخاب را گزينه

  ساير  دولتي  خصوصي
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 را گزينوه  يوک ) آيود؟  موي  حسواب  بوه  دانشگاه از جزوی شما زبان ةموسس آيا -5
  (کنید انتخاب
  خیر  بلي
 يک) کنید مي تدريس انگلیسي زبان آنها به اوقات اغلب شما که فراگیراني سن -2
  (کنید انتخاب را گزينه

  +92  95-90  ۷ -    9 -تر جوان
 يوک ) کنیود؟  مي توصیف چگونه انگلیسي زبان استاد يک عنوان به را خود کار -۹
  (کنید انتخاب را گزينه

   کنم مي تدريس وقت تمام صورت به را انگلیسي زبان
  کنم مي تدريس وقت پاره صورت به را انگلیسي زبان

  .ممتشکري گذاشتید ما اختیار در که وقتي از .رسد مي پايان به اينجا در پرسشنامه


