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شناسايي موانع اجراي برنامة معلم پژوهنده از       
مـورد  : ديد معلمـان پژوهنـده و كارشناسـان       

  مطالعه استان همدان
  

  3 اهللا محمودي و  حشمت 2 سيروس قنبري، 1* مهدي نامداري پژمان :نويسندگان
  
  جوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه تهراندانش. 1
   گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينادانشيار. 2
  شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي همدان دانشجوي كارشناسي ارشد روان. 3
 
  m314namdari@yahoo.com  مهدي نامداري پژمان: نويسنده مسئول *
    

  چكيده
 و پژوهنده معلمان ديد از پژوهنده معلم برنامه ياجرا موانع ييشناساهدف پژوهش، 

ويژه  سنجي و به هاي روانروش پژوهش برمبناي نظريه. بود 1همدان استان كارشناسان
اسان جامعة آماري شامل كليه معلمان پژوهنده و كارشن. تحليل عاملي اكتشافي بود

 نفر كارشناس 133 نفر معلم پژوهنده و 321پژوهشي استان همدان بود كه از بين آنها 
ابزار گردآوري داده، . شدند اي تصادفي، انتخابگيري خوشه پژوهشي به روش نمونه

 معلم ة برناميپاسخ مربوط به موانع اجرا  بسته گويه46 باساخته  محققةنام پرسش
پس از . آمد دست به94/0 كرونباخنامه به روش آلفاي   پرسشپايايي اولية. بودپژوهنده 

 موانع ،ي اكتشافي عامللينامه به روش تحل  پرسشيها  دادهلي و تحلي گردآورع،يتوز
 و روش چرخش ي اصليها مؤلفههي از روي اكتشافي عاملليدر تحل. شد استخراج

 ي اصليها مؤلفهلي تحلي با اجراهي اولي آماريهامشخصه .شد  استفاده،ماكسيارو
 عامل دوازده ني ا؛ بود1تر از  بزرگ،لم عادوازده ژةيداد كه ارزش و آمده نشان دست به

 يرهاي متغسيماتر. ندكرديم نيي را تبرهاي متغانسي درصد كل وار56/65 ،درمجموع
 بار داشتند و ، دو عاملري زپرسش چهارداد كه   نشانماكسي وارةويشده به ش داده چرخش

 ، عاملهفت كار، نيبا انجام ا. گرفت مي  صورتي، عامللي و دوباره تحلشدند مي حذفديبا
 كل انسي از واردرصد 58/56درمجموع،  عامل هفت ني ا؛ماندند ي باقگويه 35و استخراج 

 ان گروه از متخصصكينامه توسط   پرسشيلي تحليبررس پس از .كردند نيي را تبرهايمتغ
 ندشد  استخراجي،بيصورت ترت  بهكي معلم پژوهنده به تفكةبرنام ي موانع اجرا،يپژوه اقدام
 مشكالت،  معلمي پژوهشيي تواناضعفي، رسان  اطالعضعفي، تيريموانع مد« شاملكه 

» ي آموزشي محتواضعفي و  سازمانموانعي،  آموزشيها دورهيينارساي، ابيارزش
   .شوند مي

                  
  .نده، برنامة معلم پژوهنده، تحليل عامليپژوهي، معلم پژوهاقدام :ها واژه كليد

                                                                
  .است  تعليم و تربيت استان همدان اجراشدهاين طرح با حمايت مالي پژوهشكدة. 1

  

هاي  پژوهش
آموزش و يادگيري
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  مقدمه
هـا و اطالعـات     پژوهش، فرايند كسب و تحليل داده     

كه در يك حـوزه     منظور حل مسائل و مشكالتي است         به
ايـن روش بـه دليـل       ]. 1[يا سازمان با آن روبرو هستيم       

 بـودن، تخـصص     منـد و تجربـي    هايي مانند نظـام   ويژگي
طلبي، دقت و صحت در مشاهده و توصـيف، منطقـي و            

تبــع، موثــق و  بــودن، معتبــر و نتــايج آن نيــز بــه عينــي
 در پـژوهش  از اصـلي  هـدف ]. 2[اطمينـان اسـت       قابل

گيري مناسـب،     ود كيفيت، كمك به تصميم    ها، بهب   سازمان
 سازماني و اتخـاذ راهبردهـاي      وري، كارايي بهرهافزايش  

 هاي پراهميت از لحاظ   يكي از سازمان  ]. 3[مناسب است   
 پرورش  و  ، آموزش گستردگي، نوع كاركردها و تأثيرگذاري    

وپــرورش بــه دليــل اينكــه بــا انــسان  آمــوزش. اســت
يي است كـه پـژوهش      هاترين حوزه سروكاردارد، از مهم  

بودن مسائل مربوط بـه       به دليل پيچيده  . در آن الزم است   
- انسان، پژوهش در اين زمينـه، داراي پيچيـدگي         انديشه

رو، طلبـد؛ ازايـن   هايي خاص بوده، دقت زيادي را مـي       
منظور ارتقـاي كيفيـت تعلـيم و تربيـت و اثربخـشي               به

هـاي الزم در    هـا و توانمنـدي      آموزشي، بايستي مهـارت   
 اين امر، مجهزكردن معلمان     شوند و الزمه    معلمان تقويت 

به بينش علمي و انجام پژوهش است تا از اين رهگـذر،            
و از ايـن انديـشه در        ورزيـده   اهتمـام به توليد انديـشه     

اسـتفاده الزم    راستاي بهبود وضع كالس درس و مدرسه      
 خود را   وپرورش، پژوهشي ويژه    آموزش. آورند  عمل  را به 
ه محور اساسـي آن بايـد تغييـر و تحـول در             طلبد ك مي

 يادگيري باشد؛ در ايـن      -كالس درس و جريان ياددهي    
ميان، معلمان، نقش اساسي را در ايـن نـوع از پـژوهش             

دارد   پژوهي نـام  ؛ اين پژوهش ويژه، اقدام    ]4[كنند  ايفامي
 و  1920در سال    1سي اوايل كار جان ديو     آن به  زمينهكه  

  ]. 5 [گردد مي بر 1940در سال 2نكورت لوي
 معلمـان   ، آن ةواسط يندي است كه به   افر،  پژوهي اقدام

 مسائل جاري و    ،پيوسته به ارزيابي عملكرد خود پرداخته     
 هــاواقعــي كــالس خــود را شناســايي و بــراي حــل آن

                                                 
1 . John Davis 
2 . Kurt Lewin 

آميزنـد  مـي  كنند و آموزش را با پژوهش درهـم       مي تالش
  گـردآوري و   شامل پژوهي، اقدام،  3راولي از ديدگاه    ].6[

 .تحليل اطالعات براي بهبود دانش و عمل آموزشي است
اقدام پژوهي رويكردي   ،  4به عقيده زوبر اسكريت و  پري      

اي ملموس   براي حل مسئله  ) وابسته به موقعيت  (موقعيتي  
؛ ]8 [اسـت  گرفتـه  باشد كه در وضعيتي اضطراري قرار      مي

اين بدان معناسـت كـه در حـد مطلـوب، ايـن فراينـد               
طور مداوم، طي مراحل مختلف زمـاني بـا            و به  گام  به  گام

شود؛ بنابراين، پيگيـري    مي  نظارتسازوكارهايي متفاوت   
اصـالحات،  بازخوردها، ممكن است به پيامدهايي مانند       

ها  دار، يا بازتعريف برخي اقدام     سازگاري، تغييرات جهت  
ـ  شود تا بـه وضـعيتي مطلـوب دسـت          منجر  و ايـن    هيافت

محــدود در آينــده  هــاي كاربردهــا بــه برخــي فرصــت
  .نشوند منتهي

اين نوع پژوهش، توسط افراد درگير در يك مسئله و          
، »عمـل «شود كه در آن،     مي  براي حل يا كاهش آن انجام     

محور اساسي است و بـه مـشاركت معلمـان در اينكـه             
 مـسائل آموزشـي يادبگيرنـد، چگونـه         چگونه دربـاره  «

 و اينكه   »كنند؟  به برنامة درسي بيان     هايشان را نسبت   طرح
كنـد  مـي   ، كمك »دهند؟  چگونه عمل آموزشي را توسعه    «
 جـاد ي ا ي بـرا  هـايي  در اين روشِ پژوهشي، فرصت    ]. 9[

ـ  ا  كـه  )5يانـه ي زم نظريه( وجوددارد   قي از تحق  هينظر  ني
ـ دائم از نظر  طور    به آنان كه    يفرصت برا   پيـشين  يهـا هي

ـ  يرويپ دربـاره اهميـت    .  وجودنخواهدداشـت  ،كننـد  يم
، ]10[دهنده فاصلة نظر و عمل      آن را كاهش  پژوهي،   اقدام

، ]12[و رشـد شخـصي معلـم        ] 11[اي  عامل رشد حرفه  
و رواسـاز عمـل   ] 13[غيرمتمركزساختن برنامـة درسـي    

  .دانندمي] 14[آموزشي 
 وپرورش گيري شوراي تحقيقات آموزش   پس از شكل  

  شـوراي تحقيقـات    ،دنبـال آن    و به  1367 در سال    كشور
 بـا هـدف     1369هـا در سـال      وپـرورش اسـتان    آموزش

 ييهـا دادن معلمـان، تـاكنون طـرح       شركتكردن و    فعال

                                                 
3 . Rowley  
4 . Zuber-Skerritt & Perry  
5 . Grounded Theory 
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 معلم پژوهنـده    برنامة كه اجراي    اند  اجرادرآمده مختلف به 
برنامـة معلـم    . سـت هاايـن طـرح    ازجمله   1375از سال   

هاي پژوهـشي در ميـان        منظور ارتقاي مهارت    پژوهنده به 
و تـشويق   آمـوزان   تبـع آن، در ميـان دانـش         معلمان و به  

معلمان و كارگزاران آموزشي به انجـام پـژوهش حـين           
يادگيري و  -عمل براي شناسايي مشكالت فرايند ياددهي     

طبـق اعـالم    ]. 15[بهبود كيفيت ايـن فراينـد، اجراشـد         
هاي پژوهشكدة تعليم و تربيت استان همدان، تعداد طرح       

هاي اخير رو بـه كـاهش       پژوهي اين استان در دوره      اقدام
با توجه بـه هـدف برنامـة معلـم          ]. 17 و   16[ت  اس  نهاده

مـداركردن تعلـيم و تربيـت اسـت،         پژوهنده كه پژوهش  
آمده، با اين هـدف، سـازگار نيـستند و در             دستنتايج به 

نگاهي كلي به آمار كشوري نيز، اين موضـوع ملمـوس           
  ].18[است 

مشكل عدم استقبال معلمان از برنامة معلم پژوهنـده         
اول آنكه بـا    : زا است  جنبه آسيب  درصورت ادامه، از سه   

] 19[وپــرورش  محــوري آمــوزش  هــدف پــژوهش 

] 20[اي  دارد؛ دوم، معلمان از رشد فردي و حرفه         منافات
گيرند و درنهايت اينكه اين نوع ديدگاه به بدنة         مي  فاصله

تـرين ركـن آن،     شود كه مهـم   وپرورش وارد مي    آموزش
  . رودشمارمي هترين آسيب بآموز است و اين خود، جديدانش

هاي منتشرشده ازسوي پژوهـشكده     براساس گزارش 
وپرورش،   تعليم و تربيت استان همدان و وزارت آموزش       

طـور متوسـط در       از زمان اجراي اولين برنامه تاكنون، به      
 5/2 درصـد و در اسـتان همـدان، حـدود            1كل كشور   

. انــدداشــته درصــد از معلمــان در ايــن برنامــه شــركت
ه طبـق هـدف برنامـة معلـم پژوهنـده،           رفت ك انتظارمي

شـوند    هرساله تعداد بيشتري از معلمان به پژوهش جذب       
  .است نشده اما در عمل، اين انتظار برآورده

ــدام  ــة اق ــرز و درون  درزمين ــي در فرام ــرز، پژوه م
طور ويـژه،     اند، اما به    گرفته  هايي مختلف صورت   پژوهش

ها و  است در سي  در برنامة معلم پژوهنده، از لحاظ تفاوت      
هـاي فرامـرزي، سـاختاري      هاي آموزشي، پژوهش  برنامه

  .متفاوت دارند
    

  
  
  
  
  
  

                            
ــا ــراون و گاونت ــا عنــوان 1ب ايجــاد « در پژوهــشي ب

تـرين عامـل در     ، اصلي »پژوهي فرامليتي   هاي اقدام شبكه
بردن موانع ارتباطي ميان معلمان و        توسعة برنامه را ازبين   

ايـن  . كننـد   مـي   تعليم و تربيـت معرفـي     اندركاران    دست
شد   نجامپژوهش در دو كشور اياالت متحده و انگلستان ا        

  .شد و طي آن، مدل ارتباطي باال ارائه
پژوهي موضوعي فردي است و هر      در مدل ب، اقدام   

كه در مدل الف،  دهد؛ درصورتي  را انجامتواند آنفرد مي
صـاحبنظران،  .  دارد  پژوهي ميان افراد حالت تعاملي    اقدام

                                                 
1. Brown & Gaventa 

اي را عـاملي مهـم در        انجام پژوهش با رويكـرد شـبكه      
  ].21 [اند كرده پژوهي عنوان گسترش فرهنگ اقدام

 در پژوهــشي، موانــع مــشاركت معلمــان 2برازنگــي
ــوريه ــتفاده از روش  س ــا اس ــژوهش را ب ــة پ اي درزمين
. اسـت   كرده  اي و بررسي اسناد و مدارك بررسي      كتابخانه

، )انگيزه، نگرش بـه پـژوهش     (ي  موانع اقتصادي، شخص  
هـاي  هاي آموزشي و پژوهشي، برنامـه      سياست(سازماني  

و ) تـوجهي بـه دانـش توليدشـده         فايده، بي   جانبي و بي  
تـرين عوامـل    پژوهي ازجملـه مهـم      محتوايي براي اقدام  

                                                 
2. Barazangi 

 متمركز پژوهياقدام رويكرد )ب ايشبكهپژوهياقدامرويكرد )الف
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 در كـشور زيمبـابوه،      1وايلـر ]. 22[ بودنـد      شده  استخراج
است؛ وي ضمن     هداد  پژوهي انجام پژوهشي مرتبط با اقدام   

ارائه آمار مربوط به ميزان مشاركت معلمـان در اجـراي           
كند كـه انجـام پـژوهش در كـالس          مي  پژوهي بيان اقدام

. ريزي و هماهنگي متمركز، نيازمند اسـت      درس به برنامه  
پژوهي را عدم آگـاهي معلمـان از          وي موانع انجام اقدام   

در پژوهي، فقدان سـازماني مـشخص         مزايا و فوايد اقدام   
هـاي    منظـور هـدايت فعاليـت       وپرورش به   درون آموزش 

ــه   ــت هزين ــدم پرداخ ــشي و ع ــژوهش  پژوه ــاي پ ه
 در پـژوهش خـود در       2كوتـسليني ]. 23[كنـد    مي  معرفي

هـاي منفـي    كشور قبرس، موانع انجام پژوهش را نگرش      
ــه پــژوهش، خــصايل ويــژة معلمــان  معلمــان نــسبت ب

و ) غييـر گيري، عدم اعتماد و مقاومت در برابـر ت         گوشه(
  ].24[است  هاي ويژه برشمردهفقدان آموزش

گفت كه در بـستر       توانهاي باال، مي  براساس پژوهش 
جوامع مورد پژوهش، موانعي متفاوت بر سر راه اجـراي          

داشتن فرهنگ جامعـه و       دارند و ملحوظ    پژوهي قرار  اقدام
سـاختن تمهيـدهاي الزم     هاي آموزشي در فراهم   سياست

امري ضروري است؛ بر اين اساس،      براي انجام پژوهش،    
  . دارندهاي داخلي، اهميتي ويژه پژوهش

 ارشد خـود    ي كارشناس ةنامانيدر پا ) 1382 (هاشمي
ثر بر گرايش دبيران به انجام      ؤبا عنوان شناسايي عوامل م    

 عوامل و خالقيت آنان     ميانپژوهي و بررسي رابطه      اقدام
 ميانعناداري   م ةهاي شهرستان اهواز، به رابط    در دبيرستان 

 انپژوهي در مدارس و ميـز      گرايش دبيران به انجام اقدام    
 در  .]25 [افـت ي  خالقيت آنان و مدرك و تجربـه دسـت        

) 1382(پژوهشي در دانشگاه ياسوج، علمداري و افشون    
هاي پژوهشي از   به بررسي موانع موجود در انجام فعاليت      

هـاي ياسـوج    ديدگاه اعـضاي هيئـت علمـي دانـشگاه        
د؛ در اين پژوهش، موانع شخصي، شامل كمبـود         پرداختن

گـي بـه امـر پـژوهش        عالقـه  زياد و بـي    وقت و مشغله  
ترتيب بيـشترين و كمتـرين مـانع پژوهـشي و موانـع               به

سازماني، شـامل كمبـود امكانـات و تجهيـزات الزم و            

                                                 
1. Weiler  
2. Koutselini  

ترتيـب    هاي اخالقـي در انجـام پـژوهش بـه         محدوديت
انـد؛ در   شده  مبيشترين و كمترين مانع انجام پژوهش اعال      

اين پژوهش، ارتباطي معنادار ميان نمرة پژوهشي افراد و         
زاده حـسن ]. 26[آمـد     دست  موانع شخصي و سازماني به    

در پژوهش خود بـه تبيـين موانـع و مـشكالت            ) 1383(
ترتيب اولويـت، چنـين       پژوهش پرداخته، اين موانع را به     

 63 (، عوامل ارتباطي  )8/22(عوامل سازماني   : كندمي  بيان
/ 45(، عوامـل انـساني      )63/20(، عوامل اجتماعي    )20/

ــل روش) 18 ــناختي  و عوام ــا]. 3) [17/ 37(ش  ييرض
 ارشد، ضـعف    ينامه كارشناس انيدر پا ) 1384(آباد  كمال

در قدرداني معنوي از معلمان پژوهشگر، كمبود مشاوران        
ـ پژوهشي مجرب     هـاي   راي راهنمـايي و رفـع اشـكال       ب

 هـاي   محورنبـودن تـصميم    شهپژوهشي معلمـان و پـژو     
 است كرده يپژوهي معرف ترين موانع اقدام  آموزشي را مهم  

 با عنوان بررسي نقـاط     يدر طرح ) 1384 (بدخشان. ]27[
 راهكارهـاي   ئـة پژوهـي و ارا    هـاي اقـدام     ضعف كالس 

هـا در اسـتان خراسـان         استفاده مطلوب از ايـن كـالس      
 ةوتدريس مدرس، شي  ة   مانند شيو  ي به نقاط ضعف   ي،شمال

 اجراي كـار عملـي و اطالعـات         ةبرگزاري آزمون، شيو  
ــدرس  ــي مـ ــشي درعلمـ ــارت پژوهـ ــزايش مهـ   افـ

در ) 1385 (يلنگــريعيرشــفيم. ]28 [اســت كــرده اشــاره
ـ   اقـدام  يـي موانـع اجرا  ي،  طرح  شـرح   بـدين  را   يپژوه

نبودن امكانات الزم در مدرسه،      فراهم«: است كرده گزارش
ــراهم ــه   ف ــات الزم در منطق ــودن امكان ــتان، نب و شهرس
نبــودن   الزم در اســتان، مناســبتنبــودن امكانــا فــراهم

پژوهـي،   اقـدام  رسـانيِ وضعيت فعلي فراخواني و اطالع    
 آمـوزش از    مـرتبط بـا    حل مسائل    ازمديران   عطالعدم ا 

پژوهي، عدم اشتياق مديران درخصوص حل      طريق اقدام 
پژوهـي، عـدم همكـاري      ريق اقدام  ط مسائل آموزشي از  

-   معلمطرحاجراي  وپرورش در ن آموزشالئومناسب مس
هــاي معلــم پژوهنــده، بربــودن طــرحپژوهنــده، هزينــه

هاي آمده از فعاليت   عمل هاي تقدير به  بودن روش  نامناسب
 ،)1385(زاده، نجفـي و آزادي       حسن .]29[» پژوهياقدام
 مـشاركت   ة عوامـل بازدارنـد    ي بـه بررسـ    ي پژوهش طي

 يشهرسـتان سـار   پژوهنـده در     معلمان در طـرح معلـم     
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عـدم  «كـه    نـد داد  پـژوهش نـشان    ني ا جي نتا ؛دانپرداخته
 طـرح معلـم پژوهنـده، عـدم وجـود           از معلمان   يآگاه

 كمبـود وقـت     ران،يامكانات و منابع، نگرش و عمل مـد       
آمـوزان و   معلمان در كالس درس، باالبودن تراكم دانش      

ــه يگــذار هــا و عــدم ارج كــالسيشــلوغ  مناســب ب
 ،»قي بر تحق  ا بدون اتك  يهامين تصم  و رجحا  يپژوه اقدام

 در. ]30[نـد   ا   شده مطرح معلمان   يپژوهموانع انجام اقدام  
 به  اند،داده  انجام) 1385 (همكاران كه چايچي و     يپژوهش

پژوهنـده از دو      تحقق اهداف برنامه معلـم     زاني م يابيارز
ـ  در ا  ؛است  شده  پرداخته يفي و ك  ي كم ةجنب  پـژوهش،   ني

 ،ي ساختار ةلم پژوهنده در سه حوز     مع ةنقاط ضعف برنام  
 ؛اسـت   شـده  يبنـد  دسـته  يابي اجرا و ارزشـ    ،يزيربرنامه

ــمه ــتفاده از روشنيچن ــا اس ــ زيه ــت ري  را در جه
رساني گـسترده   اطالع«: اندكردهشنهاديكردن آن پ   گسترده

هـاي ديـداري و شـنيداري، اسـتفاده از          از طريق رسانه  
 بسط تفكر   رمنظو  بهوپرورش   هاي برون از آموزش   ظرفيت
ها، مراكـز آمـوزش عـالي و        پژوهنده نظير دانشگاه   معلم

 جلـب همكـاري نهادهـاي       لم،دار تربيت مع  مراكز عهده 
وپـرورش ازجملـه معاونـت آموزشـي،          آمـوزش  يدرون

ريزي درسـي   معاونت پشتيباني، سازمان پژوهش و برنامه     
هـاي  و مراكز آموزش ضمن خدمت، برگـزاري همـايش       

معلمان بـدون   ة  با حضور گسترد  علمي در سطحي وسيع     
محــدوديت، نــشر منــابع پژوهــشي و توزيــع در ســطح 

بـه  ) 1388(شـمخاني   . ]15[»  معلمـان  ميـان گسترده در   
 يي معلمان مقاطع ابتدا   يپژوه ثر بر اقدام  ؤ عوامل م  يبررس

 1386 -1387 يليتحـص  سال  در نيفامنشهر   ييراهنما و
يـر  وي بـا روش پيمايـشي بـه نتـايج ز          . اسـت   پرداخته
هـاي معلمـان،      دادن به نتايج تحقيـق    اهميت: يافت  دست

ــاي متخــصص در   ــالي، وجــود نيروه ــابع م وجــود من
شناســي وپــرورش، آشــنايي معلمــان بــا روش آمــوزش

رسـاني در   هـاي اطـالع   پژوهش، مؤثربودن وجود شبكه   
؛ »پژوهيوپرورش در ميزان عالقة معلمان به اقدام      آموزش

وهي، نـزد معلمـاني كـه در        پژ ميان ميزان عالقه به اقدام    
بودنـد،    نكـرده   كرده و معلماني كـه شـركت        دوره شركت 

هـاي آموزشـي    طـول دوره  . نشد  تفاوتي معنادار مشاهده  

پژوهـي،   پژوهي بر ميزان عالقـة معلمـان بـه اقـدام     اقدام
ميـان نظريـات معلمـان دربـارة        . تأثيري معنادار نداشت  
ـ  پژوهـي بـه تفكيـك مؤلفـه       عوامل مؤثر بـر اقـدام      اي ه

، )جنسيت، تحصيالت و دورة تحصيلي    (شناختي  جمعيت
 ].31[تفاوتي معنادار وجودنداشت 

 آنهـا   شتريگفت كه ب   تواني م ،ها پژوهش نياساس ا بر
پژوهنده   معلم مة برنا يعوامل بازدارنده و مشكالت اجرا    

ـ  و ب  اند  نداده   قرار ي مورد بررس  يطور جامع   را به   بـر   شتري
ـ  لذا در ا   ؛تا موانع اند  ها تمركز داشته  مؤلفه  پـژوهش،   ني
 ني بر ا  هي جامع با تك   ي كه پژوهش  استدنبال آن     به محقق

 ينـة دهد تـا بتـوان درزم       خود ارائه  اتيها و تجرب  پژوهش
ـ  ةگسترش و توسع   ـ ر  معلـم پژوهنـده برنامـه      ة برنام  يزي

انـدركاران    دست تمامي مشاركت   ةني داشت و زم   يجامع
  .ساخت م را در برنامه فراهتي و تربميامر تعل

  هاي پژوهش پرسش
موانع اجراي برنامة معلم پژوهنده از ديدگاه معلمـان          . 1

  اند؟ پژوهنده و كارشناسان استان همدان كدام
آيا ميـان نظرهـاي معلمـان پژوهنـده و كارشناسـان             . 2

دربارة موانع اجراي برنامـة معلـم پژوهنـده تفـاوت           
  وجوددارد؟

علم پژوهنده از راهكارهاي تقويت و گسترش برنامة م . 3
نظر معلمان پژوهنـده و كارشناسـان اسـتان همـدان           

  اند؟ كدام

  روش پژوهش 
روش پژوهش حاضر، توصيفي بوده، زيرا هدف آن،        
توصـــيف، ضـــبط و توضـــيح شـــرايط موجـــود و  

ديگر، توصيف منظم موقعيتي ويـژه يـا حـوزة            عبارت  به
برمبنـاي  . صورت واقعـي و عينـي اسـت         مورد عالقه به  

ويژه تحليل عاملي، پژوهش از   سنجي و به    روانهاي  نظريه
عبارتي با توجـه بـه ماهيـت ايـن            نوع اكتشافي بوده؛ به   

ها آغازشده، سپس به رفتـار      روش، مسير حركت از داده    
رسـد و سـرانجام بـه    اي مينشده اي پردازش واقعي يا مشاهده  

هـا نمـودار    شـود كـه براسـاس خـودِ داده        مي  الگوهايي ختم 
  .شوند مي



 

  
 

200

  3شماره /دوره جديد/بيستمسال /1392پائيز و زمستان/دانشگاه شاهد /هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches / Shahed University / 20th Year / Autumn & Winter 2013-14 / No.3

  يريگ  برآورد نمونه و روش نمونه،يه آمارجامع
ــده   ــاري، شــامل تمــامي معلمــان پژوهن جامعــه آم

هاي ابتدايي، راهنمـايي و متوسـطه و كارشناسـان           دوره
وپرورش استان همدان بـود كـه    اداري شاغل در آموزش  

بـار در آن    كـم، يـك     از برنامة دهم معلم پژوهنده دسـت      
مان پژوهندة هـر    آمار دقيق تعداد معل   . بودند  كرده  شركت

گانـة اسـتان    منطقه از رابطـان تحقيقـات منـاطق نـوزده         
 970 نفر بودند؛ از اين تعداد،       1620شد كه شامل    دريافت

 درصد 40 درصد زن و 60( نفر مرد بودند   650نفر زن و    
 ي پژوهش يهاتهي كم يشامل اعضا نيز،   كارشناسان   ؛)مرد

بود نفر   152 كه تعداد آنها      بودند مناطق در استان همدان   
 بـه دليـل گـستردگي       .) نفـر  8نوزده منطقه، هر منطقه،     (

شد؛   اي استفاده گيري خوشه جامعة آماري، از روش نمونه    
ازطرفي، چون جامعة آماري پژوهش، شامل دو گـروه از          

اي  گيـري بـا روش طبقـه      معلمان زن و مرد بـود، نمونـه       
گيـري تركيبـي از     شـد لـذا روش نمونـه        تصادفي انجام 

با توجه به ميزان مشاركت     . است  اي بوده طبقهاي و   خوشه
گانـه بـه    هر منطقه در برنامة معلم پژوهنده، مناطق نوزده       

شدند؛ ايـن     سه دستة مشاركت باال، متوسط و كم، تقسيم       
  :است اين مناطق به تفكيك آمده1بندي در جدول تقسيم
گانه استان براساس ميزان مشاركت در برنامة  مناطق نوزده. 1جدول 

  علم پژوهندهم
  

  مشاركت باال
  

  مشاركت كم  مشاركت متوسط
  1ناحيه 
  2ناحيه
  مالير
  اسدآباد
  نهاوند

  بهار
  كبودرآهنگ
  تويسركان
  قهاوند

  قروه درجزين
  رزن
  فامنين

  گل تپه
  سرد رود
  سامن
  اللجين
  قلقلرود
  خزل
  جوكار

        
 و بـه روش تـصادفي، نـه منطقـه           1براساس جدول   

ه تفكيك ميزان مشاركت در شدند كه اين مناطق ب     انتخاب
  .اند  آمده2علم پژوهنده، در جدول برنامة م

  شده براساس مشاركت آنها مناطق انتخاب. 2جدول 
  

  مشاركت باال
  

  مشاركت كم  مشاركت متوسط
  2ناحيه

  اسدآباد
  مالير

  تويسركان
  بهار
  رزن

  گل تپه
  اللجين
  خزل

  

با توجه به اينكه نمونة مورد مطالعه شامل دو گـروه           
 :شد ت، لذا تعداد هر گروه به شرح زير انتخاباس

براي انتخاب تعـداد معلمـان      : معلمان پژوهنده ) الف
  ]:32[شد  پژوهنده، از فرمول زير استفاده
Nt sn

Nd t s




2 2
2 2 2  

        
= 2S تعداد كل افراد در جامعـه؛        =Nدر اين فرمول،    

= tبرآورد واريانس متغيـر مـورد مطالعـه در جمعيـت،            
 و  α-1ر متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينـان          مقدا

d =              ميزان اشتباه مجـاز اسـت؛ بـر ايـن اسـاس، چـون
واريانس متغير مورد مطالعه در دسـت نبـود، از بيـشينة            

ــانس  ــان . شــد اســتفاده) 25/0(واري  95/0ســطح اطمين
 96/1اختيارشد كه سطح زير منحنـي نرمـال بـراي آن،            

رو،   شد؛ ازاين    درنظرگرفته 06/0ميزان اشتباه مجاز،    . است
  : شد حجم نمونه چنين محاسبه

( / ) ( / )
n

( / ) ( / ) ( / )

  
  

2 2
2 2 2

1620 1 96 0 25 230
1620 0 06 1 96 0 25

  
        

به نسبت مشاركت مناطق در برنامة معلـم پژوهنـده،          
ــاال  ــه در منــاطق مــشاركت ب  درصــد، 50نــسبت نمون

 درصد و در منـاطق مـشاركت        33/33مشاركت متوسط   
از حجم  بر سهم هر منطقه        درصد بود؛ افزون   67/16كم،  

  .  درصد نيز اضافه شد5نمونه، 
به دليل محـدوديت جامعـة آمـاري     :  كارشناسان )ب

، همة آنان به روش سرشماري در       ) نفر 152(كارشناسان  
نامـة    شـدند و بـراي آنهـا پرسـش          داده  پژوهش شـركت  
شد؛ لذا حجم نمونه با جامعة آماري برابر        پژوهشي ارسال 

شده   امة تكميل ن   پرسش 109؛ درنهايت   )N=n(شد    انتخاب
  . گرفتند وتحليل قرار شدند و مورد تجزيه داده بازگشت

  ابزار پژوهش
  

سـاخته    نامة محقـق    ابزار گردآوري اطالعات، پرسش   
  : شدبود كه سه بخش را شامل مي

هاي مربـوط بـه اطالعـات شخـصي و            پرسش) الف
-هاي بسته   پرسش) ؛ ب ) پرسش 13(دهنده  اي پاسخ حرفه

 46( اجراي برنامة معلـم پژوهنـده        پاسخ مربوط به موانع   
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هاي بازپاسخ درباره موانع اجـراي        پرسش) و ج ) پرسش
ـ بخـش اول،  ): دو بخش(برنامة معلم پژوهنده    ي را انعوم

معلمان . بودند    نشده  بيان» ب«قسمت   شد كه در  شامل مي 
ــا را      ــت آنه ــته، اهمي ــوارد را نوش ــان، م و كارشناس

دهنـدگان  كردنـد؛ در بخـش دوم، از پاسـخ         مي  مشخص
شد تا پيشنهادهايي بـراي توسـعة برنامـه معلـم             خواسته

نامـه از     پرسش» ب«هاي قسمت   گويه. دهند  پژوهنده ارائه 
گرفته در داخـل و خـارج از كـشور،            هاي انجام پژوهش

. آمـد   دست  نظران به   تجربيات محققان و  نظرهاي صاحب     
نامـه در مقيـاس       پرسـش » ب«هـاي قـسمت     نوع گزينـه  

اي گيـري حـداقل فاصـله   ذا مقياس اندازه  اليكرت بود؛ ل  
ترتيب به كامالً    اي بودند كه به   ها، شش درجه  گزينه. است

ــالفم ارزش ــالفم 1مخ ــالفم  2، مخ ــدودي مخ ، 3، تاح
 6 و كامالً مـوافقم ارزش       5، موافقم   4تاحدودي موافقم   

  . گرفت تعلق
نامه، از روش روايي محتوا       براي تعيين روايي پرسش   

كه   صورتشد؛ بدين   ظر متخصصان استفاده  با استفاده از ن   
ــش  ــدوين، پرس ــس از ت ــار  پ ــه، در اختي ــر از 6نام  نف

ــنجش و     ــق و س ــان روش تحقي ــصان و مدرس متخص
پـس از اعمـال پيـشنهادها و        . گرفـت   گيري قـرار   اندازه

اي با حضور كارشناسان و     انتقادهاي واردشده، در جلسه   
ورد ها م   نظران پژوهشكدة تعليم و تربيت، پرسش      صاحب

 46 به   73ها از     گرفتند و تعداد پرسش     جرح و تعديل قرار   
  . يافت تقليل

    
 پايايي  براي محاسبةكرونباخنتايج آزمون آلفاي . 3جدول 

  هاي آزمون پرسش
    

  ها تعداد پرسش
    

  مقدار آزمون
46 94/0  

            
نتايج آزمون تنصيف براي محاسبة پايايي ميان دو نيمة . 4جدول 

  آزمون

تعداد   ها نيمه
  پايايي پرسش

همبستگي 
پيرسون ميان 

  دو نيمه

ضريب 
تنصيف 
  گاتمن

  90/0  23  نيمه اول
  91/0  23  نيمه دوم

77/0  87/0  
          

نامه، با اجراي مقـدماتي       منظور تعيين پايايي پرسش     به
 نفري، بـا اسـتفاده از دو روش آلفـاي           35در يك نمونة    

يج آن در   شد كـه نتـا       و تنصيف، پايايي محاسبه    كرونباخ
  .اند  آمده4 و 3هاي جدول

نامـه     پرسـش منـدرج در پرسـش       46مقدار پايـايي    
. آمـد   دسـت    به 94/0 نفر   35 و با    كرونباخبراساس روش   

- را عـالي مـي  90/0، پايايي باالي    1فالناگان و هاريسون  

شـده بـه روش تنـصيف،         در پايايي محاسـبه   ]. 33[دانند  
 و بـراي    90/0،  شد كه اين مقدار براي نيمـه اول         مشاهده

همبستگي ميان دو نيمـه بـه       . آمد  دست   به 91/0نيمه دوم   
شد    محاسبه 87/0 و به روش گاتمن      77/0روش پيرسون   

  . كه مقداري باال در محاسبه پايايي است

  هايافته
هـا،  نامه  بندي و تحليل پرسش   پس از گردآوري، دسته   

 نفر و   106كننده در مطالعه      تعداد كل كارشناسان شركت   
 124( نفر بودنـد     246كننده     معلمان پژوهنده شركت   كل

 352كه درمجموع، تعداد آنها به      )  نفر مرد  122نفر زن و    
كننـده در   فراوانـي و درصـد افـراد شـركت      . نفر رسـيد  

  .است  آمده5پژوهش براساس مسئوليت در جدول 
   

كننده به  تعداد و درصد فراواني افراد شركت. 5جدول 
  تفكيك مسئوليت

      
  ليتمسئو

      
  درصد  فراواني

  2/18  64  آموزگار
  7/30  108  دبير

  8/6  24  مربي و مشاور
  2/25  89  مدير

  5/18  65  كادر اداري
  6/0  2  بدون پاسخ

  100  352  جمع
      

 نفـري   352شود، از مجمـوع     مي  طوركه مشاهده همان
بودنـد، بيـشترين      كرده  كه نوع مسئوليت خود را مشخص     

 مقطـع راهنمـايي و متوسـطه        كننده، دبيران   افراد شركت 
                                                 
1 . Flanagan & Harrison 
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ــر108[ ــه ]  نفـ ــد كـ ــه را 7/30بودنـ ــد نمونـ  درصـ
كننـده، مربيـان      كمترين گـروه شـركت    . دادند مي  تشكيل

 8/6 نفـر،    24پرورشي و مشاوران بودند كـه بـا تعـداد           
  . دادند درصد نمونه را به خود اختصاص

كارشناسان مورد نظر در پژوهش، شامل چهار گـروه         
هـاي  تـه يكمؤساي  ري،   پژوهش ايهتهيكماعضاي  : بودند
ها و افرادي كه درزمينة پژوهش        قي تحق انرابطي،  پژوهش

تعـداد و   ]. كارشـناس [تخصص علمي يا تجربي دارنـد       
كننــده براســاس  درصــد فراوانــي كارشناســان شــركت

 .است شده  ارائه6هاي يادشده در جدول  گروه

كننده در  تعداد و فراواني كارشناسان شركت. 6جدول 
   براساس نوع مسئوليتپژوهش

  
  درصد نوع مسئوليت كارشناس

  
  درصد  فراواني

  49/58  62  عضو كميته پژوهشي
  60/6  7  رئيس كميته پژوهشي

  04/16  17  ها رابط تحقيق
  87/18  20  كارشناس
  100  106  جمع كل

      
ــاس داده ــدول  براس ــاي ج ــداد  6ه ــشترين تع ، بي
ي بـا   هاي پژوهش كننده، اعضاي كميته  كارشناسان شركت 

رؤساي [هاي پژوهشي   رؤساي كميته .  نفر بودند  62تعداد  
كننده بـا   كمترين تعداد شركت  ] وپرورش  ادارات آموزش 

هـاي تحـصيلي، تعـداد و       به تفكيـك دوره   .  نفر بودند  7
ــركت  ــراد ش ــي اف ــد فراوان ــدول  درص ــده در ج  7كنن

 .است شده داده نمايش

در كننده  تعداد و درصد فراواني افراد شركت. 7جدول 
  هاي تحصيليپژوهش به تفكيك دوره

  
  دورة تحصيلي

    
  درصد  فراواني

  27  95  ابتدايي
  7/22  80  راهنمايي
  4/30  107  متوسطه
  5/18  65  اداري

  4/1  5  بدون پاسخ
  100  352  كل

كننـده از دورة    بر اين اساس، بيشترين افراد شـركت      
 درصـد افـراد را بـه        4/30 نفر بودند كه     107متوسطه با   

كمتـرين تعـداد نيـز مربـوط بـه          . دادنـد   اختصاصخود  
  . نفر بود65كاركنان اداري با 

هــا و اســتخراج موانــع، از روش بــراي تحليــل داده
بـدين منظـور، بـا      . شـد   تحليل عاملي اكتشافي اسـتفاده    

هـاي اصـلي، سـاختار      گيري از روش تحليل مؤلفـه      بهره
پيش از اجراي تحليل    . گرفت  ها مورد بررسي قرار     پرسش

هـا از     ملي، رعايت سه فرضيه الزامي است؛ اين فرضيه       عا
، مقـدار   )KMO(بـرداري   طريق شاخص كفايت نمونـه    

ــلي       ــر اص ــادير قط ــت و مق ــت بارتل ــون كروي آزم
 . بررسي است هاي ضدتصويري قابلهمبستگي

ايــن ): KMO(بــرداري شــاخص كفايــت نمونــه. 1
شـده بـا    شاخص به مقايسة مقـادير همبـستگي مـشاهده      

پردازد و بـا اسـتفاده از فرمـول         اي جزئي مي  ههمبستگي
  ]:34[شود مي زير محاسبه

      
2

2 2

r ij
KMO

r ij a ij





 
  

                  
 ضـريب همبـستگي سـادة ميـان         rijدر اين فرمول،    

 ضـريب همبـستگي جزئـي ميـان     aij و j و  iمتغيرهـاي 
 . آنهاست

در تحليـل عـاملي، اگـر       : آزمون كرويت بارتلت  . 2
غيرها پايين باشـد، احتمـال اينكـه در         همبستگي ميان مت  

براي ارزشـيابي  . عوامل مشترك سهيم باشند، اندك است    
توان از آزمـون كرويـت بارتلـت        ماتريس همبستگي مي  

 و  2χكرد؛ ميزان اين آزمـون براسـاس شـاخص            استفاده
  ]: 34[شود مي فرمول زير محاسبه

          
2 2p 5

x (n 1 ln R )
6
     

          
 pكننـده،   معرف تعداد افراد شركت   nدر اين فرمول،    

 قدر مطلق دترمينان ماتريس همبستگي      |R|تعداد متغيرها،   
بـرداري و كرويـت     نتايج شاخص كفايـت نمونـه     . است

 .است  آمده8بارتلت در جدول 
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برداري و كرويت  اندازة شاخص كفايت نمونه. 8جدول 
  بارتلت براي شناسايي موانع اجراي برنامه

شاخص كفايت 
  برداري نهنمو

مقدار كرويت 
سطح  درجه آزادي  بارتلت

  معناداري
869/0  951/6482  1035  000/0  

        
برابـر  ) KMO(بـرداري     مقدار شاخص كفايت نمونه   

 و اندازه آزمون كرويت بارتلت با درجـه آزادي          87/0با  
ــطح 1035 ــا  P>001/0 در سـ ــر بـ  951/6482 برابـ

ـ   . آمـد كـه هـر دو معنادارنـد          دست  به ت شـاخص كفاي
. دهندة تناسب حجـم نمونـه اسـت         برداري توضيح  نمونه

تـر   بزرگ KMO مقداركه     معتقدند زماني  1سرني و كيسر  
داد؛   توان تحليل عـاملي انجـام     راحتي مي    باشد، به  6/0از  

هرچه اين مقدار، بيشتر باشد، به همان نسبت، مناسبت و          
  ]. 34[برداري بهتر خواهدبود كفايت نمونه

: هاي ضدتـصويري  تريس همبستگي مقادير قطر ما  . 3
اگر تعداد  . انداين مقادير، منفيِ ضرايب همبستگي جزئي     

ضرايب بزرگ در اين ماتريس، زياد باشد، كاربرد تحليل         
با بررسـي ايـن مـاتريس،       . عاملي بايد تجديد نظر شود    

 برآوردشد تا هدف اساسي اين      40/0بيشترين مقادير زير    
االترين روايي و پايايي    پژوهش، يعني استخراج موانع با ب     

  . شود تأمين
تـوان تحليـل عـاملي      باوجوداين مقاديرِ مطلوب، مي   

هاي اصلي  تحليل عاملي به روش تحليل مؤلفه     . داد  انجام
بـراي اينكـه موانـع اصـلي مـشخص شـوند،            . اجراشد
ماتريس همبستگي  . شد   انتخاب 4/0هاي مطلق زير     ارزش

) هـا بودن عامـل  بستهبا فرض غيرهم  (به شيوة واريماكس    
 9يـه در جـدول   هاي آماري اولمشخصه. شد داده  چرخش
  .اند شده داده نمايش

 1هاي ويژة عامل    ، ارزش 9هاي جدول   براساس داده 
 هستند و اين دوازده عامل روي هم،        1تر از    بزرگ 12تا  
. كننـد مـي   درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين  56/65

 درصـد كـل و      61/24،  32/11عامل اول با ارزش ويژه      
 33/2،  07/1درنهايت، عامل دوازدهـم بـا ارزش ويـژه          

  .كنندمي درصد، واريانس كل متغيرها را توجيه
                                                 
1 . Cerney & Kaiser 

 شدة عوامل هاي ويژه و واريانس تبيينارزش. 9جدول 

ارزش  عوامل
  ويژه

درصد واريانس 
  شده تبيين

درصد تراكمي 
  شده واريانس تبيين

1  32/11  61/24  61/24  
2  08/3  7/6  31/31  
3  49/2  43/5  74/36  
4  43/2  29/5  04/42  
5  84/1  4  04/46  
6  56/1  39/3  43/49  
7  42/1  09/3  52/52  
8  32/1  88/2  4/55  
9  29/1  8/2  2/58  
10  18/1  57/2  77/60  
11  13/1  45/2  22/63  
12  07/1  33/2  56/65  

            
اسـتخراج از     آزمون اسكري كه تعـداد عوامـل قابـل        

داد كه براساس     كند، نشان ص و پيشنهادمي  ها را مشخ  داده
هاي موجود در   مجموع ضرايب عاملي گويه   [مقادير ويژه   

اسـتخراج هـستند      حداكثر، دوازده عامل قابـل    ] هر عامل 
  ).1نمودار (

است، شـيب     شده  داده   نشان 1طوركه در نمودار    همان
نزديـك  ) صـفر  (0طور تقريبي بـه        به 12در نقطة عامل    

كرد كـه سـهم عامـل         استنباط  توانميشود؛ همچنين،    مي
نخست در واريانس كـل متغيرهـا چـشمگيرتر از سـاير            

شده به شيوه    داده  ماتريس متغيرهاي چرخش  . عوامل است 
 به دليل   27 و   25،  13هاي    داد كه پرسش    واريماكس نشان 

در ) 40/0كمتـر از    (بودن همبستگي آنها با عوامـل         پايين
 و  9،  29،  10هـاي     رسـش نگرفتند؛ پ   زير هيچ عاملي قرار   

 و بايــد در دو عامــل مجــزا بــار داشــتند نيــز زيــر 17
گيرد؛ بـا انجـام       شده، دوباره تحليل عاملي صورت      حذف

  .اند شده  ارائه10اين كار، نتايج در جدول 
شـده    ، ده عامل استخراج   10هاي جدول   براساس داده 

 و  9هاي  با توجه به اينكه عامل    . ماندند   پرسش باقي  39با  
هـا در تحليـل     هريك دو مؤلفه دارند و كمينة مؤلفـه        10

  .شدند  است، لذا اين دو عامل نيز حذف3عاملي 
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  17 و 9، 29، 10هاي  يافته پس از حذف پرسش ماتريس متغيرهاي چرخش. 10جدول 
    

  عوامل
      ها پرسش  

1  
    

2  3  4  5  6  7  8  9  10  
39  86/0                  
37  84/0                  
38  83/0                  
36  72/0                  
40  41/0                   
45    81/0                
43    74/0               
44    72/0              
46    66/0              
24     77/0              
23     72/0              
22     612/0              
21     609/0                
26     55/0                
34       753/0            
35       750/0            
33       68/0            
32       63/0           
31       48/0          
5         83/0        
6         77/0         
4         67/0         
28         46/0         
14           65/0        
12           60/0         
8           55/0         
11           51/0        
27           43/0        
13           41/0        
2             80/0      
3             78/0      
1             66/0      
18               76/0     
19               70/0    
20               60/0    
41                 81/0   
42                 77/0   
15                   79/0  
16                    63/0  
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  منحني اسكري براي استخراج موانع اجراي برنامة معلم پژوهنده. 1نمودار 
        

  هاي اصلي امه اجراي برنامة معلم پژوهنده با اجراي تحليل مؤلفهن ميزان اشتراك مواد پرسش. 11جدول 
        

  پرسش
        

  ميزان اشتراك  پرسش  ميزان اشتراك  پرسش  ميزان اشتراك  پرسش  ميزان اشتراك

1  69/0  13  50/0  26  51/0  37  78/0  
2  80/0 14  53/0  27  57/0  38  76/0  
3  79/0  18  68/0  28  58/0  39  83/0  
4  64/0  19  62/0  31  53/0  40  50/0  
5  76/0  20  61/0  32  60/0  43  68/0  
6  67/0  21  56/0  33  63/0  44  67/0  
8  54/0  22  61/0  34  72/0  45  78/0  
11  49/0  23  59/0  35  75/0  46  66/0  
12  56/0  24  72/0  36  71/0    

                
ميزان اشتراك، نسبتي از واريانس است كه ميان يـك    

رد نظـر، مـشترك و      متغير و ساير متغيرها در مجموعة مو      
برابر مجموع مجذورهاي بارهاي عاملي عوامل مـشترك        

نامه موانع اجـراي      ميزان اشتراك مواد پرسش   ]. 35[است  
شده   هاي مطرح   برنامة معلم پژوهنده پس از حذف پرسش      

  .است  آمده11در جدول 
، بيشترين ميزان اشـتراك  11 هاي جدولبراساس داده 

 49/0هـا بـاالي     رسش و در بقية پ    39در پرسش   ] 83/0[
 . است

هــاي آمــاري هــشت عامــل ، مشخــصه12جــدول 
ــده را   ــم پژوهن ــة معل ــع اجــراي برنام اســتخراجي موان

  .دهدمي نشان
 تا  1، ارزش ويژة عوامل     12هاي جدول   براساس داده 

 است و ايـن هـشت عامـل، روي هـم،            1تر از    بزرگ 8
. كننـد مـي   درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين  58/56

 درصـد كـل و      22/24،  17/10امل اول با ارزش ويژة      ع
 درصد  09/3،  30/1درنهايت، عامل هشتم با ارزش ويژه       

  . كنند مي واريانس كل متغيرها را توجيه
اي بـا   ، طي جلـسه   نامه  پس از بررسي تحليلي پرسش    

حضور كارشناسان پژوهشي، براي هريك از موانـع نـام          
هاي آنهـا    مؤلفه شد كه به تفكيك موانع و       مناسب انتخاب 

  .است شده  ارائه13صورت ترتيبي در جدول  به
-، هشت مانع اسـتخراج    13براساس اطالعات جدول    

تـرين موانـع اجـراي برنامـه معلـم پژوهنـده            شده، مهم 
شـده،  در ميان موانع اسـتخراج    . اند  ترتيب اهميت آمده    به

يـابي كمتـرين    ترين و ناتواني اطالع   موانع مديريتي، مهم  
  .اند  داشتهاهميت را

بـر    منظور پاسخگويي به پرسش دوم پژوهش مبنـي         به
هاي معلمـان پژوهنـده و كارشناسـان، از           تفاوت ديدگاه 

  .است  آمده14شد كه در جدول   مستقل استفادهtآزمون 
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  هاي اصلي پرسشي با اجراي تحليل مؤلفه35هاي آماري نهايي مشخصه. 12جدول 
      

  استخراج مجموع بارهاي عاملي
      

  چرخش مجموع مربعات بارهاي عاملي
        عوامل

  ارزش ويژه
      

  درصد تراكمي  درصد واريانس  ارزش ويژه  درصد تراكمي  درصد واريانس

1  17/10  22/24 22/24 34/3 95/7  95/7 

2  99/2 13/7 35/31 27/3 78/7 72/15 

3  36/2 62/5 97/36 22/3 66/7 38/23 

4  28/2 44/5 41/42 03/3 22/7 59/30 

5  75/1 17/4 58/46 02/3 19/7 78/37 

6  53/1 63/3 22/50 52/2 01/6 79/43 

7  38/1 28/3 49/53 1/2 5 8/48 

8  30/1 09/3 58/56 07/2 94/4 74/53 

  
 t، مقـدار    14براساس اطالعات موجـود در جـدول        

طح شـده در سـ    دهد كه در ميان موانع استخراج     مي  نشان
05/0<P ــشكل ــي م ــارم، يعن ــانع چه ــا در م ــاي  ، تنه ه

ــيابي،  ــادار ارزش ــاوت معن ــودداردتف ــاس .  وج براس
] 45/4با ميـانگين    [آمده، كارشناسان     دستهاي به  ميانگين

پژوهـي، نگرشـي    هـاي اقـدام   درزمينة ارزشـيابي طـرح    
] 68/4بـا ميـانگين     [بـه معلمـان پژوهنـده         تر نسبت  مثبت
؛ ضـعف   P=75/0 و   t =31/0در موانع مديريتي با     . دارند
؛ ضـعف توانـايي     P=09/0 و   t= 66/1رسـاني بـا       اطالع

 يهـا    دوره يينارسـا ؛  P=99/0 و   t= 006/0پژوهشي بـا    
ي بــا موانــع ســازمان؛ P=22/0 و t= 22/1ي بــا آموزشــ

13/1 =t   26/0 و=P 74/0آموزشي بـا     محتواي ؛ ضعف =
t   26/0 و=P   80/0يابي با      و ناتواني اطالع =t   42/0 و=P ،

ــاوت ــدگاه تف ــان دي ــادار مي ــان ي معن ــده معلم  و پژوهن
پژوهنـده   معلـم  برنامـه  اجراي موانع درباره كارشناسان

  . نشد مشاهده
شـد تـا      نامه، از افراد خواسته     در قسمت سوم پرسش   

راهكارهايي را كه براي تقويت و گسترش برنامـه معلـم           
ــان ــد، بي ــده درنظردارن ــل و  پژوهن ــد؛ پــس از تحلي كنن

آمـده    دست  صه نظرها و امتيازهاي به    بندي آنها، خال    جمع
  .است  آمده15در جدول 

ترين راهكارهـا   ، مهم 16با توجه به اطالعات جدول      
برگـزاري  : انـد از    ترتيـبِ بيـشترين فراوانـي عبـارت         به

منـد، دراختيارنهـادن    هاي آموزشي براي افراد عالقه     دوره
منابع و امكانـات الزم بـراي پـژوهش، جـزو وظـايف             

هاي پژوهي، برگزاري جلسات و همايش    امشدن اقد  شغلي
پژوهـي و درنظرگـرفتن مزايـاي       تخصصي درزمينة اقدام  

ارتقاي شغلي، ارزشيابي   [كننده    خاص براي افراد شركت   
  ...].و 

هـاي زنـان و مـردان       منظور تعيين تفاوت ديـدگاه      به
شـد     مستقل استفاده  tكننده در پژوهش، از آزمون      شركت

  .است  آمده16كه نتيجة آزمون در جدول 
، در عامـل    16براساس اطالعات موجود در جـدول       

ــدار     ــشي، مق ــدي پژوه ــعف توانمن ــه ض ــوط ب  tمرب
، ميـان معلمـان زن و       P>05/0طح  دهد كه در س    مي  نشان

آمده،   دست  با توجه به ميانگين به    . مرد، تفاوت وجوددارد  
به معلمـان مـرد، احـساس توانمنـدي           معلمان زن نسبت  

 در عامل مربـوط بـه مـشكالت         .پژوهشي كمتري دارند  
دهندة تفاوت  ، نشان P>05/0 در سطح    tارزشيابي، مقدار   

، در موانـع  معنادار ميان نظر زنان و مردان است؛ همچنين     
ي نيز تفاوتي معنادار ميان دو      ابياطالعسازماني و ناتواني    

  .شد  مشاهدهP>05/0گروه معلمان مرد و زن در سطح 
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  هاترتيب موانع و مؤلفه امة معلم پژوهنده بهموانع اجراي برن. 13جدول 
  

 رتبة عامل
      

 بار عاملي  هامؤلفه  نام موانع

1 
موانع 

  يتيريمد

  به پژوهش نبودن نگرش و بينش مديران نسبت مناسب
  يپژوه  اقدامياي با مزارانينبودن مدآشنا
  يپژوه  با روش اقدامرانينبودن مدآشنا

   معلمانيپژوه دام انجام اقبراي رانينكردن مد يهمكار
   معلمان در مدارساتي تبادل تجربينشدن جلسات برا ليتشك

86/0 

84/0 

83/0 

72/0 

41/0  

ضعف   2
 رساني اطالع

  يپژوه  اقدامنهي درزمينبودن منابع اطالعات دسترسدر
  يپژوه  اقدامنهيرزمد ي اختصاصتيمجله، فصلنامه و ساشتن وجودندا

   به شركت در برنامهبي ترغي براغاتي تبلزانينبودن م يكاف
   به شركت در برنامهبي ترغي براغاتي و نحوه تبلتيفينبودن ك مناسب

81/0 

74/0 

72/0 

66/0  

3  

ضعف 
توانايي 
پژوهشي 
  معلم

  گراني جلب مشاركت دبراي معلمانفقدان توانايي الزم در 
   خودي بهبود عملكرد شغلي تالش الزم براندادن انجام
  يپژوه دامنبودن معلمان با روش اقآشنا

  به پژوهش نسبتمعلمان نبودن نگرش و بينش  مناسب
  يابي نبودن معلمان و كاركنان با نحوه و روش مشكلآشنا

77/0 

72/0 

612/0 

609/0 

55/0  

4 
 هاي مشكل

  ارزشيابي

  ها  طرحيابي ارزش در داورانميانه يوحدت رونبود 
  يپژوه  اقداميها  طرحي داوردرنشدن دقت كافي  اعمال
  يپژوه  اقداميها  طرحي داوريها  از مالكمعلمانداشتن ن اطالع
  يپژوه  اقداميها  طرحي در داوري مناسب و كافيبازخوردهانشدن  ارائه
   معلمان پژوهندهيها  تعداد كم طرحقي و تشوريتقد

753/0 

750/0 

68/0 

63/0 

48/0  

5  
  نارسايي

هاي دوره
  آموزشي

  يپژوه اقدام نهي برگزارشده درزميها بودن ساعات دوره كم
  يپژوه  اقداميها دوره يپدر يو پ فشردهبرگزاري 

  يپژوه  ضمن خدمت و كارگاه اقداميها دورهنبودن  كافي
  اني استفاده از مشاوران و راهنمانهينبودن زم فراهم

83/0 

77/0 

67/0 

46/0  

موانع   6
  يسازمان

  هاي پژوهشي در ارتقاي شغلي كاركنان فعاليتتأثيرنداشتن 
  ها  و شهرستانيارشناس معلم پژوهنده در مناطق، نواح پست كنبود

   برترة معلمان پژوهندي براي و پژوهشي مطالعاتيها درنظرنگرفتن فرصت
  يپژوه  اقداميها  به طرحي پژوهشنهيهز نگرفتن كمك تعلق
  يپژوه  اقدامي اجراندي در فراي نظارت رسمنبود

  يپژوه  اقدامنهي درزميش پژوهيها تهي عملكرد كمبر و مناسب ينظارت كافعدم 

65/0 

60/0 

55/0 

51/0 

43/0 

41/0  

7  
ضعف 
محتواي 
  آموزشي

   برگزارشدهيها  مدرسان دورهسي تدرتيفينبودن ك مناسب
   برگزارشدهيها  دورهينبودن محتوا مناسب
 هاي تخصصي نبودن زمينه ارتباط با صاحبنظران و متخصصان رشته فراهمو نداشتن  يدسترس

80/0  
78/0  
66/0  

  ناتواني  8
  يابي اطالع

  ينترنتي ايها گاهي به اطالعات در پايابي دستةآشنانبودن معلمان با نحو
  يپژوه  در انجام اقدامشي خويي به توانامعلماننداشتن  نانياطم
  يپژوه  اقدامياينبودن معلمان با مزاآشنا

76/0  
70/0  
60/0  
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  اسان دربارة موانع اجراي برنامة معلم پژوهندهمقايسة ديدگاه معلمان پژوهنده و كارشن. 14جدول 

  ها مستقل براي مقايسة ميانگينtآزمون   ها آمارة گروه
  عوامل

انحراف   ميانگين  تعداد  ها گروه
 tمقدار   استاندارد

درجة 
  آزادي

تفاوت 
  معناداري  هاميانگين

  07/1  32/4  239 معلمان پژوهنده
  يتيري مدموانع

  01/1  36/4  104  ناسانكارش
31/0  341  04/0  75/0  

ضعف   02/1  7/4  241 معلمان پژوهنده
  98/0  5/4  105  كارشناسان  رساني اطالع

66/1  344  20/0  09/0  

ضعف توانايي   86/0  71/4  238 معلمان پژوهنده
  78/0  71/4  102  كارشناسان  پژوهشي معلم

006/0  338  000/0  99/0  

 هاي مشكل  93/0  68/4  233 معلمان پژوهنده
  96/0  45/4  101  كارشناسان  ارزشيابي

03/2  332  23/0  04/0  

 يها دورهيينارسا  01/1  68/4  245 معلمان پژوهنده
  94/0  54/4  103  كارشناسان  يآموزش

22/1  346  14/0  22/0  

  82/0  74/4  234 معلمان پژوهنده
  يموانع سازمان

  75/0  63/4  101  كارشناسان
13/1  333  11/0  26/0  

محتواي ضعف   12/1  12/4  244 معلمان پژوهنده
  07/1  02/4  105  كارشناسان  آموزشي

74/0  347  10/0  26/0  

  ناتواني  82/0  89/4  245 معلمان پژوهنده
  81/0  81/4  103  كارشناسان  يابي اطالع

80/0  346  08/0  42/0  

              
  قويت و گسترش برنامه معلم پژوهندهكننده دربارة راهكارهاي ت نظرات افراد شركت. 15جدول 

  فراواني نظرها  راهكارها  رديف

  23  مند هاي آموزشي براي افراد عالقه برگزاري دوره  1
  22  دراختيارنهادن منابع و امكانات الزم براي پژوهش  2
  20  قرار دادن اقدام پژوهي در رديف وظايف شغلي  3
  20  پژوهي دامهاي تخصصي درزمينة اق برگزاري جلسات و همايش  4
  20  كننده درنظرگرفتن مزاياي خاص براي افراد شركت  5
  18  ها تقدير از تمامي طرح  6
  18  ها استفاده از استادان مجرب در دوره  7
  17  ايجاد پست اداري مشخص براي برنامة معلم پژوهنده  8
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  اي برنامة معلم پژوهندهكننده دربارة موانع اجر مقايسة ديدگاه زنان و مردان شركت. 16جدول 
  عوامل

      
  ها آمارة گروه

      
  ها  مستقل براي مقايسه ميانگينtآزمون 

انحراف   ميانگين  تعداد  ها گروه  
 tمقدار  استاندارد

درجة 
  آزادي

تفاوت 
  معناداري  هاميانگين

  يتيري مدموانع  99/0  35/4  154  مرد
  11/1  31/4  185  زن

37/0  337  04/0  71/0  

  رساني عضعف اطال  99/0  55/4  154  مرد
  03/1  72/4  188  زن

55/1  340  17/0  12/0  

 ضعف توانايي پژوهشي معلم  83/0  60/4  152  مرد
  81/0  81/4  184  زن

41/2  334  21/0  02/0  

  ارزشيابيمشكالت   92/0  46/4  151  مرد
  94/0  73/4  179  زن

61/2  328  27/0  009/0  

  ي آموزشيها  دورهيينارسا  89/0  56/4  154  مرد
  06/1  72/4  190  زن

49/1  342  16/0  14/0  

  يموانع سازمان  73/0  61/4  153  مرد
  85/0  79/4  178  زن

04/2  329  18/0  042/0  

  محتواي آموزشيضعف   98/0  07/4  155  مرد
  19/1  11/4  190  زن

34/0  343  04/0  74/0  

 يابي اطالع ناتواني  74/4  74/4  155  مرد
  99/4  99/4  189  زن

91/2  342  25/0  004/0  

  
  گيري بحث و نتيجه

آمده، تاكنون پژوهـشي   عمل هاي بهبا توجه به بررسي   
ــه  ــام مؤلف ــه تم ــق را   ك ــن تحقي ــود در اي ــاي موج ه

اسـت؛ لـذا ممكـن اسـت در          نشده  باشد، انجام   دربرگرفته
ها فقط به يـك     نتايج پژوهش، همخواني پژوهش   » بحث«

هريـك از   . باشـد   داشته  ز يك عامل ارتباط   يا چند مؤلفه ا   
ي، تيري مـد هايي بود كه در عامل موانع   موانع داراي مؤلفه  

بـه    نسبت راني مد نشينبودن نگرش و ب    مناسب: هايمؤلفه
ـ  بـا مزا   رانينبودن مـد  آشنا،  پژوهش ـ   اقـدام  ياي ي، پژوه

نكـردن   يهمكاري،  پژوه  با روش اقدام   رانينبودن مد آشنا
نـشدن   ليتـشك و   معلمان   يپژوه قدام انجام ا  براي رانيمد

  معلمــان در مــدارساتيــ تبــادل تجربيجلــسات بــرا
زاده،   نتيجه حاصل با نتايج پـژوهش حـسن       . آمد  دست  به

، چـايچي و    )نگـرش و عمـل مـديران      (نجفي و آزادي    

عدم همكاري مديران مدارس در اجراي برنامه  (همكاران  
نگرش  اهميت(ريزن و برادبري و بليكي      ،  )پژوهنده معلم

) هـا   تحقيـق  مثبت در طراحي، اجـرا و كاربـست نتـايج         
ـ ده مي  محققان نشان  تجارب. دارد  همخواني  بـراي د كـه    ن

ـ     مةتوسعه و گسترش برنا     بـا ايجـاد     د معلم پژوهنـده باي
 راه را   ،هاي پژوهشي و مدرسه محوركردن پژوهش       گروه
  .]37 و 36، 15، 13 [كردهموار

ــعف   ــل ض ــالعدر عام ــ اط ــهارس ــاي  ني، مؤلف ه
ـ   اقـدام  ينة درزم ينبودن منابع اطالعات   دردسترس« ي، پژوه

 نهي درزمي اختصاصتينداشتن مجله، فصلنامه و ساوجود
ـ  ترغي براغاتي تبل زانينبودن م  يكافي،  پژوه اقدام  بـه  بي

 غاتي تبل ة و نحو  تيفينبودن ك  مناسب و   شركت در برنامه  
نتـايج  . آمدنـد   دست  به»  به شركت در برنامه    بي ترغ يبرا

معلـم پژوهنـده    مة   برنا يهاي كاست بارةدري  تمسك تحقيق



 

  
 

210

  3شماره /دوره جديد/بيستمسال /1392پائيز و زمستان/دانشگاه شاهد /هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches / Shahed University / 20th Year / Autumn & Winter 2013-14 / No.3

ـ  و تبل  جي در تـرو   يرسان اطالعدارند كه     از آن حكايت    غي
براساس نظر وي،   . ]38[ مؤثر است  ،برنامه معلم پژوهنده  

ـ  ا غي تبل يها ها و روش  وهيهنوز ش  صـورت     برنامـه بـه    ني
؛ شـود   مـي   انجـام نامـه      و بخـش   هيع و در حد اطال    يسنت

اختيارگذاشتن منابع مطالعاتي مورد     در محموديهمچنين،  
ــگاه  ــق آموزش ــان از طري ــاز معلم ــايچي و ]39[ ني ، چ

هـاي  رسـاني گـسترده از طريـق رسـانه         اطالع،  همكاران
 نظام اطالع   ، وجود زارعي و   ]15[  را ديداري و شنيداري  

را از عوامل مهم در توسعة برنامة معلم پژوهنـده          رساني  
  .]40[ دانندمي

هـاي  ، مؤلفه » معلم ي پژوهش يي توانا ضعف«در عامل   
، گـران ي معلمـان در جلـب مـشاركت د        يي توانـا  ضعف
،  خـود  ي بهبود عملكرد شغل   يندادن تالش الزم برا    انجام
ـ نبودن معلمان با روش اقدام    آشنا نبـودن   مناسـب ي،  پژوه

نبودن آشـنا  و   بـه پـژوهش     معلمان نسبت  نشينگرش و ب  
ــشكل   ــوه و روش م ــا نح ــان ب ــان و كاركن ــمعلم ي ابي

 نيز به ضعف پژوهشي معلمان      شد؛ بدخشان   داده  يصشخت
 در تحقيـق دانـسي و     ؛  ]28[ بود  يافته  در طرح خود دست   

 كـه دانـش معلمـان از        نـد داد نيز نتـايج نـشان     همكاران
بـه انجـام     پژوهي در ميزان مشاركت و تمايل آنان       اقدام
آشـنانبودن اغلـب      قاسمي پويـا   .]6[ ثر است ؤ م ،تحقيق

 آشـنانبودن بـا     ، شمخاني ]4[ مسئلهيند حل   افر معلمان با 
 يها نگرشو برازنگي    ينيكوتسل،  ]31[ پژوهي  روش اقدام 

 را ازجملــه عوامــل بــه پــژوهش  معلمــان نــسبتيمنفــ
. ]22، 24 [شــمارندبازدارنــدة مــشاركت معلمــان برمــي

، تأثير مثبت افـزايش آگـاهي معلمـان از          خواجه بهرامي 
ي پژوهـشي   ها  روش تحقيق را بر گرايش آنها به فعاليت       

 ي پژوهش يي توانا  ضعف دربارة مانع . ]41[ است  تأييدكرده
ــم ــوع،  معل ــان، دو موض ــرش معلم ــداره و نگ ، خودپن
كنـد  مي  گويد خودپنداره به فرد كمك       مي 1اند؛ هي   بنيادي

تا محيط اجتماعي خود را درك و رفتارهاي آتي خود را           
؛ بـر ايـن اسـاس، احـساس توانـايي و            ]42[كند    هدايت

تواند رفتار پژوهـشي را در معلمـان،    قوي مي  خودپندارة
                                                 
1 . Hay  

  . كند ايجاد و تقويت
 هاي عدم وجـود   در عامل مشكالت ارزشيابي، مؤلفه    

ــوحــدت رو ــان هي ــا طــرحيابي داوران در ارزشــمي ، ه
ي، پژوه اقدام يها طرح ي در داور  ينشدن دقت كاف   اعمال
 يهـا   طـرح  ي داور يهـا  معلمـان از مـالك     اطـالع عدم  
 در  ي مناسب و كاف   ينشدن بازخوردها  ئهاراي،  پژوه اقدام
 تعـداد   قي و تـشو   ريتقدي و   پژوه اقدام يها  طرح يداور

 ييرضـا . آمدنـد   دسـت    به  معلمان پژوهنده  يهاكم طرح 
زاده، نجفـي و      ، حـسن  همكـاران چـايچي و    ،  آبـاد  كمال
، عامل ارزيابي و عدم بازخورد صحيح به معلمان         آزادي

توسـعه ايـن برنامـه      عنوان مانعي مهـم در        پژوهنده را به  
اي را الزم اسـت     نكتـه . ]30 و   27،  15 [انـد   كـرده   معرفي

كننـده در     كنيم و آن اينكه بيشتر افـراد شـركت          يادآوري
كنند،   برنامه معلم پژوهنده انتظاردارند، رتبة برتر را كسب       

اطالع يا    هاي ساير معلمان، بي   كه از كيفيت طرح     درحالي
هاي برگزيده نيـز    طرحاطالع هستند و ازطرفي، تعداد        كم

تواند دليلي بر بـروز مـانع       محدود است كه اين خود مي     
  . ارزشيابي باشد

هـاي  ي، مؤلفـه   آموزشـ  يهـا دورهدر عامل نارسايي    
 فشرده و   يبرگزار،   برگزارشده يهابودن ساعات دوره   كم
 يهـا نبـودن دوره   يكـاف ي،  پژوه  اقدام يها دوره يدرپ يپ

ـ ينبودن زم فراهمي و پژوهضمن خدمت و كارگاه اقدام     ةن
ترين موانـع   عنوان مهم    به انياستفاده از مشاوران و راهنما    

  كـه  داد نـشان خود   قي تحق بدخشان در . شد  داده  تشخيص
بـودن    فـشرده «آمـوزش،    مربـوط بـه      يهالفهؤ م مياندر  

، آبـاد  كمـال  ييرضـا . ]28[ ، مانعي مهم اسـت    »هاكالس
 و رفـع  راي راهنمـايي بكمبود مشاوران پژوهشي مجرب  

 ن،ي پـرو  ،يسرشـت  و   ]27[  پژوهشي معلمـان   هاي  اشكال
يي  راهنما براينبودن مشاور    دسترسدر يمانيبزرگزاد و ا  

  .]43[ دانند ميپژوهي  موانع اقدامرا از 
 ريتـأث هـا،   ترين مؤلفه ، مهم »موانع سازماني «در عامل   

، هاي پژوهشي در ارتقاي شغلي كاركنـان     نداشتن فعاليت 
، رشناس معلـم پژوهنـده در منـاطق        پست كا  عدم وجود 

 ي بـرا ي و پژوهـش ي مطالعـات يهـا نظرنگرفتن فرصت در
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 ي پژوهـش  ةنيهز نگرفتن كمك  تعلق،  معلمان پژوهنده برتر  
 ندي در فرا  ي نظارت رسم  ي، فقدان پژوه  اقدام يهابه طرح 

 و مناسـب بـر      ينظارت كـاف   عدمو   يپژوه اقدام ياجرا
. ي بودنـد  پژوهام اقد ةني درزم ي پژوهش يهاتهيعملكرد كم 

عنـوان    ، مـانع سـازماني را بـه       ]26[علمداري و افـشون     
عنـوان عامـل اول،       بـه ] 3[زاده    تـرين مـانع، حـسن      مهم
ترين مانع، چـايچي    عنوان اصلي   به] 29[ ي لنگر يعيرشفيم

در . انـد كـرده   عنوان مانع دوم معرفـي      به] 15[و همكاران   
 بـا   .پژوهش حاضر، مانع سازماني، رتبـه شـشم را دارد         

دريافـت كـه آنهـا        توانهاي يادشده، مي  بررسي پژوهش 
انـد يـا مـورد        كـرده   موانع يا عواملي كمتر را شناسـايي      

تواند اختالف ترتيـب مـانع      اند و اين مي     داده  بررسي قرار 
، اثـردادن فعاليـت     خواجه بهرامي . كند  ماني را توجيه  ساز

پژوهشي در ارزشيابي معلمان و نقش آن در گرايش آنان          
؛ چـايچي و    ]41[ هـا را تأييـدكرد    ايـن نـوع فعاليـت     به  

هاي ، عدم وجود نظارت رسمي بر اجراي طرح       همكاران
 معلم پژوهنده   ةنبودن متوليان برنام   مشخصپژوهي و   اقدام

وپـرورش در    هاي مختلف آموزش  وظايف بخش  و شرح 
 يهـا نـه ينكـردن هز   پرداخت لريوا و   ]15[ خصوصاين  

اند؛ بر ايـن اسـاس،    كرده  را ازجمله موانع مطرح    پژوهش
توجه در اجـراي برنامـه معلـم     مانع سازماني، نقشي قابل  

  . ]23[ پژوهنده دارد
هـاي  ، مؤلفـه  »ي آموزشـ  يمحتـوا ضـعف   «در عامل   

نبـودن   مناسـب ،   مدرسـان  سي تـدر  تيفينبودن ك  مناسب
 نـه ي و زم  يدسترسـ و عدم    برگزارشده   يها دوره يمحتوا

 يهـا ر رشـته  نظـران و متخصـصان د     ارتباط با صـاحب   
هـاي   با نتايج پـژوهش    نتيجه شدند؛ اين   ي حاصل تخصص
 اجراي كار عملي    ةشيو،   تدريس مدرس  ةشيو(،  بدخشان

، ؛ چـايچي و همكـاران     ]28[ )و اطالعات علمي مـدرس    
پژوهـي بـا روش      اقـدام هاي   دوره انعدم آشنايي مدرس  (

 و  ]15[ )نبـودن محتـواي آموزشـي       پژوهي، مـدون  اقدام
 )وپـرورش   آموزش  متخصص در  يروهاينفقدان  ( يشمخان

ي  آموزشـ  يمحتـوا  همسو است؛ بنابراين، ضـعف       ]31[
عنوان مانعي مهـم در اجـراي برنامـه معلـم پژوهنـده               به

  . آيد شمارمي به
ـ اطـالع نـاتواني   «در عامل    آشـنانبودن  ، موانـع    »يابي
 يهـا گـاه ي بـه اطالعـات در پا      يابي دسـت  ةمعلمان با نحو  

 در  شي خـو  ييعلمان به توانـا   نداشتن م  نانياطمي،  نترنتيا
ـ  انجام اقـدام   ـ نبودن معلمـان بـا مزا     آشـنا و   يپژوه  ياي

. آمدنـد   دسـت   ين موانـع بـه    تـر عنوان مهم   ي به پژوه اقدام
گيري، عدم اعتماد و مقاومت در برابـر        ، گوشه كوتسليني

، نيز عدم آگـاهي معلمـان از مزايـا و            و وايلر  ]24[ تغيير
 موانع يادكردنـد كـه       را ازجمله  ]23[ پژوهي  فوايد اقدام 

  .نتايج اين پژوهش با آنها همسو است
داد كه در ميان      مستقل نشان  tنتايج حاصل از آزمون     

موانع، تنها در عامل مشكالت ارزشـيابي ميـان معلمـان           
هـاي  با بررسي . پژوهنده و كارشناسان تفاوت وجوددارد    

بر مقايـسة نظرهـاي ايـن دو          آمده، پژوهشي مبني    عمل  به
هـاي حاصـل از     با استناد بـه داده    . است  نشده  مگروه انجا 

كننـده، تعـداد       كارشناس شركت  106نامه از ميان      پرسش
 درصد از ايشان تـاكنون در برنامـه         7/37 نفر، معادل    40

ــده شــركت ــر ايــن اســاس،  كــرده معلــم پژوهن ــد؛ ب ان
، اند كرده به معلماني كه در برنامه شركت    گفت نسبت   توان مي

هـا دارنـد؛ ازطرفـي،      زشيابي طـرح  تر به ار  نگرشي مثبت 
شوند مي  ها از ميان كارشناسان انتخاب    بيشتر داورانِ طرح  
  .تواند بر نظرهاي آنان تأثيرگذار باشدكه اين خود مي

: انـد از    معلم پژوهنده عبـارت    ةرنام ب اهداف نيترمهم
كـاهش مـشكالت    ،  د معلمان ي مف يها تجربه يمستندساز

 متــداول و يهــا هش پــژويهــا از كــاربرد يافتــهيناشــ
 ي ارتقا يها نهيساختن زم  فراهم،   توسط معلمان  دانشگاهي

ركردن آنـان بـا     يق درگ ي معلمان از طر   يدانش و بازآموز  
نه گسترش تفكر پژوهش و يساختن زم  فراهمپژوهي،    اقدام

، وپـرورش   آموزش ة در بدن  ي و ضرور  يحل مسائل جار  
 ي اسـتعدادها  يي و كمك بـه شـكوفا      يت خودباور يتقو
نهادن  ارج،  وپرورش  معلمان در حل مسائل آموزش     ةقوبال

 معلمـان در كـالس و مدرسـه و          ي پژوهش يهابه تجربه 
؛ بر اين اساس، هـدف       معلمان ي بالندگ يزه برا يجاد انگ يا

برنامة معلم پژوهنده، هدفي متعالي است كه در صـورت          
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توانـد پاسـخگوي بـسياري از مـسائل و          فراگيرشدن مي 
باشد؛ در مسير اجـراي ايـن       وپرورش    مشكالت آموزش 

برنامه موانع بسياري وجوددارنـد كـه در ايـن پـژوهش            
توجه اينكه    نكته قابل . شد  صورتي جامع به آنها پرداخته      به

 همـه  بايدشدن برنامه معلم پژوهنده ازسويي  براي نهادينه 
درگيـر  ) تنها بخـش پـژوهش     و نه (اجزاي نظام آموزشي    

پژوهـي را از      م اقـدام   و ازسويي، بايد معلمان انجا     شوند
  .هاي شغلي خود بداننددغدغه

  :كنيم مي درنهايت، به چند نكته و پيشنهاد اشاره
  يتيري مددرزمينة مانع

 معلـم  طرح درخصوص مديران به بخشيآگاهي براي  -

بيني و پيش خاص محتواي با ويژه هايدوره پژوهنده،
 و فكـر  بالنـدگي  باعث تنها  نه هادوره اجراشوند؛ اين

 در پژوهش شده، بلكـه  اهميت به نسبت آنان انديشة

 .است مؤثر نيز آنان نگرش تغيير

پژوهـي و   هاي مختلف بـر اهميـت اقـدام     طي نشست   -
لزوم همكاري با معلمان پژوهنده با مديران مدارس و        

 .اندركاران آموزشي تأكيدشود دست

براي مـديران پژوهنـده و حـامي معلمـان پژوهنـده،              -
 . شوند ويژه درنظرگرفتهامتيازهايي 

  يابي اطالعيناتواني و رسان ضعف اطالعدرزمينة 
هـاي اطالعـاتي و       هاي آموزشي كسب مهـارت    دوره  -

ارتقاي سواد اطالعاتي معلمان ازسوي وزارتخانـه و        
  . وپرورش برگزارشوند ادارات آموزش

از فنـاوري    اسـتفاده    در مدارس و منازل درحدامكان      -
، اينترنت و تجهيزات و امكانات      اطالعات، ارتباطات 

مربوط به آن فراهم شده، در اختيار معلمان پژوهنـده          
 .گيرد قرار

رساني مناسـب و فراگيركـردن دامنـه          منظور اطالع   به  -
ويژه صدا و سيما و       هاي جمعي به    ، رسانه پژوهي اقدام

هاي استاني در اين زمينه بايد فعـال شـوند؛          روزنامه
يكـي  : گيرنـد   محور بايدانجام ها حول دو      اين فعاليت 

معرفي برنامه بـراي اطـالع افـراد از وجـود چنـين             
هــاي  اي و ديگــري انتــشار آثــار و گــزارش برنامــه

 .پژوهي اقدام

پژوهـشي ماننـد    -عضويت رايگان در مراكـز علمـي        -
توانـد روشـي      هاي اطالعاتي مي    ها و پايگاه    كتابخانه

 .دهاي موجود باش مناسب براي استفاده از ظرفيت

 يابي ارزشمشكالتدرزمينه 

ــرح   - ــيابي ط ــت را    داوران در ارزش ــت دق ــا نهاي ه
كننــد و عملكــرد داوران در طــول دوره    اعمــال
  .شود بازبيني

ــواره    - ــاب، هم ــات ارزي ــيابي، ذهني ــد ارزش در فراين
هاي كم دو نفر بايد طرح      دارد؛ ازطرفي، دست    دخالت
كننـــد كـــه گـــاهي   را ارزيـــابيپژوهـــي اقـــدام
است، اختالف نظرهاي آنان بـسيار زيـاد          شده مشاهده

كـردن    منظـور يكنواخـت     شود به مي  است؛ لذا توصيه  
هاي الزم  ها و وحدت رويه، آموزش    ارزيابي از طرح  
 .شود به داوران داده

 ي توانمنـد  ضعفي و    آموزش يها   دوره يينارسادرزمينة  
 يپژوهش

، پژوهياقدامهاي  شود، ضمن تقويت دوره   پيشنهادمي  -
عملياتي در طـول    -صورت روندي    اجراي آن به   هشيو

 انجـام   سال تحصيلي و با نظارت مـستمر بـر نحـوه          
  .پژوهش تغييريابد

 مطلـع در امـر پـژوهش كـه          معلمان ،شودپيشنهادمي  -
 توان الزم را در هدايت و       ،هاي برتر بوده   داراي طرح 

 عنـوان   بـا  ،پشتيباني علمي به معلمان پژوهنده دارند     
 در قالـب   شـده،    تعيـين  ،لمان پژوهنـده  راهنمايان مع 

 و همانند ناظر    يابند منظم در مدارس حضور    اي  برنامه
 را در آمـوزش و اجـراي صـحيح           معلمان پژوهشي،

  .كنند ها كمكطرح
 ي سازمانموانعدرزمينة 

پژوهي، بخـشي   منظور ترغيب معلمان به انجام اقدام       به  -
 پژوهـي  اقـدام از نمرة ارزشيابي ساالنه آنان به انجام        

 .يابد اختصاص

عنوان فعـاليتي جنبـي و        حاضر به    درحال پژوهي اقدام  -
ازآنجاكه پژوهش، باعث تحول در     . دارد  فرعي جريان 
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ــوزش ــت  آم ــه دس ــت، ب ــرورش اس ــدركاران  وپ ان
شـود وضـعيت كنـوني را تغييـرداده، بـه           مي  توصيه
محــوركردن انجــام امــور   و پــژوهشپژوهــي اقــدام
 .كنند توجهطور جدي  وپرورش به آموزش

» كارشـناس پـژوهش   «وجود پست سازماني با عنوان        -
تر بـراي   تواند مسيري روشن  در مناطق و نواحي، مي    

كنـد؛    تشويق، ترغيب و تمركز بر اين برنامـه ترسـيم         
اي جـانبي   به وظيفـه  » رابط تحقيقات «حاضر،    درحال
شـده  شده كه براي دستيابي به اهـداف تـدوين      تبديل

 .امه، كافي نيستبراي توسعة اين برن

  ي آموزشي محتواضعفدرزمينة 
آموزشـي،    پژوهي از وسـايل كمـك     در تدريس اقدام    -

صورت عمليـاتي بـراي       هاي نوين تدريس و به    روش
  .كنند انتقال مطالب استفاده

هـاي    هـا و دوره     پژوهي در كالس    منابع مرتبط با اقدام     -
  .شوند برگزارشده توسط مدرسان معرفي

هـاي    هاي سـال    وزشي مناسب شامل طرح   هاي آم   بسته  -
هـاي فـشرده حـاوي      هاي مرتبط، لوح    گذشته، كتاب 

پژوهي، كارت اينترنـت، كـارت        آموزش روش اقدام  
براي ترويج و توسعة برنامـه در اختيـار         ... طاليي و   

  . گيرند معلمان قرار
شــود كــه خــود  درحــدامكان از مدرســاني اســتفاده  -

لمـي و تجربـي بـه       پژوه بوده، تـسلط كـافيِ ع        اقدام
  . باشند پژوهي داشته اقدام

ـ ماي پ -يفي حاضر كه بـا روش توصـ       قيدر تحق   -  يشي
توجـه    قابـل  ي حجم ، مورد نظر  ة و نمون  ديرس انجام به

 يگـر  مطالعه يرهاي متغ ي فرصت دستكار  ،است داشته
ــشگر ــوده يو پژوه ــراهم نب ــان ف ــت  معلم ــه . اس ب

را  مشابه خود    هاي  قيشود تحق يم هيپژوهشگران توص 
ــستر ــتفاده از روش تجربــ  ةدر گ ــا اس ــر ب  ي كمت

  .برسانند انجام به
. اسـت   پژوهش حاضـر در اسـتان همـدان اجراشـده           -

شـود  منظور ارائـه الگـويي فراگيرتـر پيـشنهادمي          به
هاي ديگر تكرار و نتايج بـا       پژوهش حاضر در استان   

هاي توانند با بررسي  پژوهشگران مي . شوند  هم مقايسه 
هايي بيشتر را مـورد پـژوهش   و مؤلفه تر، موانع     وسيع
  .دهند قرار
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ي تحقيق و نحوة مقابله بـا آنهـا در          ها كاربست يافته 

، »پژوهـي  هاي آموزشي بـا تأكيـد بـر اقـدام         پژوهش
همايش نهضت توليد علم، جنـبش      مجموعه مقاالت   

افزاري و آزادانديشي منطقه شـش دانـشگاه آزاد          نرم
 .اسالمي

شـناخت عوامـل    ؛  )1383(خواجه بهرامـي، حـسين       .41
 از  ي پژوهـش  يهـا تي معلمان به فعال   شيمؤثر بر گرا  

ـ ام معلمـان منطقـه      دگاهيد نامـه    ، پايـان  ان كرمـان  ه

 .دانشگاه شهيد بهشتي: كارشناسي ارشد؛ تهران

42. Hay, L (2005). Facilitating children’s self-
concept: A rationale and evaluative study. 
Australian Journal of Guidance & Counsel-
ing. Volume 15, Number 1, pp 60–67 

 موانـع  يبررسـ «؛  )1386(يژه و همكاران     من ،يسرشت .43
 شـاغل  يماماها و پرستاران دگاهيد از پژوهش انجام
، »1383-1384 در سـال     شـهركرد  يها مارستانيب در

؛ دوره  علمـي دانـشگاه علـوم پزشـكي ايـالم         مجله  
 .13 تا 7، صص 2پانزدهم، ش 

  


