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چکیده :
ایننم ملالنن رنن رررسننی عوامننل رازدارنننده درون
نرح معلنژ پژوهننده منی
سازمانی مشارکت معلمنان در طن
پردازد .طرح معلژ پژوهننده و اقندام پژوهنی ننوآور
جدید در نظام آموزش و پرورش کشور است .اقدام پژوهی
روشی جدید رنرا رببنود عملنی و ننوآور و ر یینر و
روسع اقدام ها آموزشگاهی و اجتماعی اسنت .در اینم
پژوهش  384نفر از معلمان را اسنتفاده از روش نمونن
گیر رصادفی طبلن ا انتاناش شنده و رن پرسشننام
رحلیق پاسخ دادند .نتایج ریانگر آن اسنت کن کمبنود
آگنناهی و اطاعننال معلمننان یکننی از مبمتننریم عوامننل
نی اسنت.
رازدارنده مشارکت آنان در طنرح اقندام پژوهن
همچنیم کمبود امکانال و دیگر منارع علمنی پژوهشنی و
نگرش و عمل مدیران و کمبود وقت و کمبود روج یکسنان
ر دوره ها رحصیلی و عدم روج رن جنسنیت و رجحنان
رصمیژ ها ردون ارکا رر رحلیق از مواننع دیگنر درون
سازمانی مشارکت معلمان در طرح اقدام پژوهی می راشد.

واژه ها کلید :
نژ
نان و معلن
نارکت معلمن
نازمانی و مشن
نل درون سن
عوامن
پژوهنده و اقدام پژوهی و آگاهی معلمان .

 . استادیار دانشگاه آزاد اسامی واحد قائژ شبر
 . فوق لیسانس مدیریت آموزشی
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ملدم
رحلیق علمی و فرایند جستجو منظژ ررا مشاص کردن
یک موقعیت نامعیم است (.دیویی )1319پژوهش و کنجکناو
از رمایال طبیعی رشر است و روشبا رحلینق در حلیلنت
ارزارها دستیاری ر حلیلت هستند .اقدام پژوهنی 1در
زمره روش ها رحلیلی روصیفی اسنت کن رن واسنن آن
معلمان پیوست ر ارزیناری عملکنرد خنود پرداختن و
ررا اطاع دیگران گزارش منی کننند و همچننیم مسنایل
جار و واقعی کاس خود را شناسایی و ررا حل آن رناش
مننی نمایننند و آمننوزش را رننا پننرورش در هننژ مننی
آمیزند(.دانی 2و ویلبور 3و راالشک 4و رونو 5و ورائز و
روید 6و ) 2004
اقدام پژوهشنی رنا رن چنالش کشنیده شندن سلسنل
رامنازع پژوهش هنا ملبنژ از دیندگاه فلسنفی اابنال
گرایی و رواج و رونق دیدگاه فلسفی و انتلاد در ده
ها  1970و  1980رحولی در رویکنرد رن پنژوهش ایجناد
کرده است  .در ایم میان رحث ها زیناد دررناره روش
شناسی پژوهش ها ررریتی در گرفت .
اقدام پژوهی شکل جامع از جستجو علمی است ک از
طریق مشارکت در موقعیت ها آموزشی ر منظور رببود و
سودمند و معلول رودن و صحت و درستی اعمنال ررریتنی
انجام می شود(پویا )1382هدف اقدام پژوهی در آمنوزش و
پرورش کمک ر معلژ و سایر کارکنان آموزشی مدرسن در
ررقرار ارربنا رنیم دیندگاه هایشنان از آمنوزش و
نا داننش
پرورش را اعمالی است ک روزان در ارربا رن
آموزان انجام می دهند  .رعبارل دیگر اقدام پژوهی در
واقع نمود رفکر معلژ ر مثار یک پژوهشگر است ک او
را مشارکت در آن می روانند رن رببنود فبنژ خنود از
آموزش و حل مشکال درسی و رببود اعمال ررریتی و اانر
راشی ریشتر در کاس دست یارد( .حسنم زاده  )1382معلنژ
را ذهنیت پنژوهش گرانن و رنا ررخنوردار از هنجنار
آزمایشگر و را موقعیت ها عینی ک را آن ها سنر و
کار دارد و ر عنوان یک مسأل و موضوع رحلیق ررخورد
کرده ایم راور را در خود ایجاد نماید ک منی روانند
نار خنود
ررا حل مشکل یا اررلاء راشیدن ر کیفینت کن
راه حلی پیدا کند(.مبردمحم ) 1377
ررنام معلژ پژوهنده از جمل دسنتاورد هنا مبنژ
ندیران و
حرکت نوپایی روده است ک همنواره از سنو من
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نتگزاران رعلنیژ رررینت منورد روجن و
معلمان و سیاسن
حمایت قرار گرفت است  .اارراشنی آموزشنی و اررلنا
کیفیت رعلیژ و ررریت ر روانمند ساز معلمان و مجبز
نمودن آن ها ر ریننش علمنی و انجنام پنژوهش رسنتگی
دارد .معلمان راید اندیش رولید نمایند و از اندیش
ها در جبت رببود وضع کاس و سایر راش ها استفاده ها
الزم ر عمل آورند(.شریعت زاده ن )1382
موضوع معلژ پژوهنده ررا ربساز و ایجاد رحول در
وضعیت فعلی آموزشی در کناس هنا درس مندارس ضنرورری
نژوهش
نا ر ن پن
نان شاصن
نا معلمن
نت رن
نایر اسن
ناش ناپن
اجتنن
رپردازند و نتایج آن را خنود و همکارانشنان در حنیم
کننار و عمننل در کنناس درس و منندارس ماحظنن نمایننند
(.جیمز.ان.جانسون )1373
ررنام معلنژ پژوهننده چنند سنالی اسنت در وزارل
نکده رعلنیژ و رررینت و
آموزش و پرورش ر ویژه پژوهشن
شوراها رحلیلال آموزش و پرورش استان ها ()1369منورد
روج قرار گرفت و علی رغژ وجود کاستی ها و مشکال در
ررنام معلژ پژوهنده رویکرد معلمان نسبت ر ررنامن
معلژ پژوهنده مثبت روده است و میزان مشارکت معلمنان
در طرح معلژ پژوهنده فرایند افزایشی راود دارد  .در
پژوهش فوق ر شناسایی عوامنل درون سنازمانی مشنارکت
معلمان در طرح اقدام پژوهنی (چالشنی جدیند در حنوزه
آموزش و پرورش) مورد رررسی قرار می گیرد و ر دنبال
پاسخ گویی ر سوال ها زیر است:
آیا کمبود آگاهی معلمان پیرامون طرح معلنژ
.1
پژوهنده مانع شرکت آنان در طرح معلژ پژوهنده است ؟
آیا کمبود امکانال و مننارع پژوهشنی منانع
.2
شرکت معلمان در طرح معلژ پژهنده است ؟
آیا نگرش و عمل مدیران مانع شنرکت معلمنان
.3
در طرح معلژ پژهنده است ؟
آیا جنسیت (زن و مرد) مانع شرکت معلمان در
.4
طرح معلژ پژهنده است ؟
آیا ویژگی ها معلمنان در هنر ینک از دوره
.5
ها رحصیلی مانع شرکت معلمان در طرح معلنژ پژهننده
است ؟
آیا کمبود وقت ررا حضنور معلمنان در کناس
.6
مانع شرکت معلمان در طرح معلژ پژوهنده است ؟

-3-

روش شناسی
ایم رحلیق از نظر هدف کارررد و از لحنا موضنوع
ارزشیاری و از نظر روش روصیفی است  .قصد رر ایم است
ک عوامل رازدارنده درون سازمانی مشارکت معلمنان در
ندف اینم
طرح معلژ پژوهنده مورد رررسی قرار گیرد و هن
دست از پژوهش ها آموزشی و روصیف شرایط ینا پدینده
ها مررو ر نظام آموزشی می راشد .
جامع آمار رحلیق از کلی معلمان پژوهنده آموزش
و پرورش شبرستان رارل رشکیل شده است ک از ریم اینم
جامع آمار رعداد  384نفر رر اساس جدول رعییم حجنژ
نمون از رو حجنژ جامعن کرسنجی و مورگنان رعننوان
نمون آمار انتااش شده اند از ایم رعنداد  214نفنر
معلمان مرد پژوهننده و 170نفنر معلمنان زن پژوهننده
رشکیل شده است .
در رحلیق حاضر از روش نمون گیر رصادفی طبل ا
استفاده شد  .رنرا جمنع آور اطاعنال از پرسشننام
محلق ساخت استفاده گردیده است  .پرسشننام فنوق از
 28سوال رشکیل شده است ک رر اساس ملیاس چبار درجن
ا (خیلی زیاد=  4و زیاد =  3و کژ =  2و خیلنی کنژ
= )1ساخت شده است  .پرسشنام رنر اسناس سنوال هنا
رحلیق و ر منظور پاسخ دادن ر سواالل  6گان ردویم
شده است  .روایی محتوا  1پرسشنام را رأیید متاصصان
نرا
نا اجن
نار 2آن رن
نت و اعتبن
نرار گرفن
نان قن
و کارشناسن
آزمایشننی رو  35نفننر رننا اسننتفاده از روش الفننا
کرونباخ 0/93 3ردست آمده اسنت  .لناا پاینایی ارنزار
مورد رأیید قرار گرفت  .ررا رجزی و رحلیل داده ها
از آمار روصیفی (جنداول و محاسنب درصند هنا و رسنژ
نمودار و محاسب شاخص ها مرکنز و پراکنندن و Tرنک
مت یر )استفاده گردیده است .

. Content Validity
. Relaibility
3
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1
2
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نتایج
نمایش روزیع فراواننی و درصند
آزمودنیبا ر سواالل اصلی رحلیلی
کمبود
آگاهی
معلمان
کمبود
منارع
علمی ن
پژوهشی
نگرش
وعمل
مدیران
کمبود
وقت
ررا
معلژ
در کاس
کژ
روجبی
ر
ویژگی
معلمان
در
دوره
ها
رحصیلی
عدم
روج
ر
جنسیت

مررنو

خیلی
زیاد
730
/8
46

652
/8
41

158
/1
10

372

584

173

فراوانی

/8
31
1190
/8
36

/9
49
1293
/8
36

/8
14
8/ 3
/2
23

فراوانی

زیاد

کژ

رن

پاسنخ

خیلی
کژ
20

جمع
1560

1/3

100

41

1170

3/5

100

214

3510

6/1

100

فراوانی

526

538

382

78

1560

درصد

36

/5
34

/5
24

5

100

فراوانی

917

446

130

67

1560

/8
58

/6
28

8/ 3

4/3

100

699

224

36

71

1170

/7
59

/11
19

/1
15

6/1

100

درصد
فراوانی
درصد

درصد

درصد

فراوانی
درصد

جدول شماره  : 1پاسخ آزمودنی ها ر
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سواالل ویژه

جدول شماره  :2خاص رحث استنباطی از آزمون T
ملایس میانگیم نگرش ها را میانگیم طبلال ررا 6
سوال ویژه
یم
نگرش
میانگ
یم
طبلال

سواالل

کمبود
آگاهی
معلما
ن
کمبود
منارع
علمی
ن
پژوهش
نگرش
و عمل
مدیرا
ن
کمبود
وقت
ررا
معلژ
کژ
روجبی
ر
ویژگی
ها
معلما
ن
عدم
روج
ر
جنسیت

ضریب
پراکن
دگی
T
رحرانی
Tمحاس
ر
شده
سنح
احتما
ل
درج
آزاد
خنا
استان
دارد
میانگ
یم
حجژ
نمون
انحرا
ف
استان
دارد
میانگ

شاخص ها

/5
2

/499
3/341
0

390

/025
0

>0/05
389
p

/23
33

/96
1

14/9

/5
2

3/1

595
0/

390

3011
0/

>0/05
389
p

/92
19

/96
1

19/2

/5
2

2/99

/55
0

390

/028
0

>0/05
389
p

/42
17

/96
18/52
1

/5
2

3/01

584
0/

390

/029
0

>0/05
389
p

17/4

/96
1

1/94

/5
2

3/41

/478
0

390

/024
0

>0/05
389
p

37/9

/96
1

14/01

/5
2

3/32

/802
0

390

0406
0/

>0/05
p

/31
20

/96
1

24/1
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389

 .1رحلیل نتایج سوال ویژه شماره ینک (اینم سنوال
ویژه شامل  4سوال در پرسشنام می شود).
آیا کمبود آگاهی معلمنان از طنرح معلنژ پژوهننده
مانع مشارکت آنان در طرح معلژ پژوهنده است؟
هماننور ک در جدول شماره  2مشاهده می شود چون T
محاسب شده ( )33/23در سنح احتمال  95درصد رزرگتر از
 Tرحرانی ( )1/96شده است لاا رفاول نگرش را میانگیم
طبلال از لحا آمار معنادار است  .لاا سوال شنماره
 1کمبود آگاهی معلمان پیرامنون طنرح معلنژ پژوهننده
مانع مشارکت آنان در طرح معلنژ پژوهننده اسنت منورد
رأیید قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود .
 .2رحلیل نتایج سوال ویژه شماره ( 2ایم سوال ویژه
شامل  3سوال در پرسشنام می شود ).
نارکت
آیا کمبود منارع علمنی ن پژوهشنی منانع مشن
معلمان در طرح معلژ پژوهنده است ؟
هماننور ک در جدول شماره  2مشاهده می شود چون T
محاسب شده ( )19/92در سنح احتمال  95درصد رزرگتر از
 Tرحرانی ( )1/96شده است و لاا رفاول میانگیم نگنرش
را میانگیم طبلال از لحا آمار معنادار اسنت .لناا
سوال شماره  2کمبنود مننارع علمنی ن پژوهشنی منانع
مشارکت معلمان در طرح معلژ پژوهنده است مورد رأییند
قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود .
 .3رحلیل نتایج سوال ویژه شماره ( 3ایم سوال شامل
 8سوال در پرسشنام می شود ).
آیا نگرش و عمل مدیران منانع مشنارکت معلمنان در
طرح معلژ پژوهنده است ؟
هماننور ک در جدول شماره  2مشاهده می گردد چنون
 Tمحاسب شده ( )17/42در سنح احتمال  95درصد رزرگتنر
از  Tرحرانی ( )1/96شده است لاا رفاول میانگیم نگرش
را میانگیم طبلنال از لحنا آمنار معننادار اسنت .
رناررایم سوال شماره  3نگرش و عمل مدیران مانع شرکت
معلمان در طرح معلژ پژوهنده است مورد رأیید قرار می
گیرد و فرض صفر رد می گردد.
 .4رحلیل نتایج سوال ویژه شماره ( 4ایم سوال ویژه
شامل  4سوال در پرسشنام می شود) .
آیا کمبود وقت ررا معلژ در کاس درس مانع مشارکت
معلمان در طرح معلژ پژوهنده است؟
هماننور ک در جدول شماره  2ماحظ می شود چون T
محاسب شده ( )17/4در سنح احتمال 95درصد رزرگتر از T
رحرانی()1/96شده است لاا رفناول مینانگیم نگنرش رنا
میننانگیم طبلننال از لحننا آمننار معنننادار اسننت .
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رناررایم کمبود وقنت رنرا معلنژ در کناس درس منانع
مشارکت معلمان در طرح معلژ پژوهنده است مورد رأییند
قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود .
 .5رحلیل نتایج سوال ویژه شماره ( 5ایم سوال ویژه
شامل  4سوال در پرسشنام می شود) .
آیا کژ روجبی ر ویژگی معلمان هر یک از دوره ها
رحصیلی مانع مشارکت معلمنان در طنرح معلنژ پژوهننده
است؟
هماننور ک در جدول شماره  2ماحظ می شود و چون
 Tمحاسب شده ()37/9در سنح احتمال  95درصد رزرگتر از
 Tرحرانی ( )1/96شده است می روان گفت رفاول میانگیم
نگرش طبلال از لحا آمار معنادار اسنت  .لبناا کنژ
روجبی ر ویژگی معلمان هر ینک از دوره هنا رحصنیلی
مانع مشارکت آنان در طرح معلژ پژوهنده می شود منورد
رأیید قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود .
 .6رحلیل نتایج سوال وینژه شنماره ( 6اینم سنوال
ویژه شامل  4سوال در پرسشنام می شود.).
آیا عدم روج ر جنسیت (مرد و زن) معلمان هر ینک
از دوره ها رحصیلی مانع مشارکت معلمان در طرح معلژ
پژوهنده است ؟
را ماحظ ر داده ها جدول شماره  2چون  Tمحاسب
شننده ()20/31در سنننح احتمننال  95درصنند رزرگتننر از T
رحرانی ( )1/96شده اسنت لناا منی رنوان گفنت رفناول
میانگیم نگنرش رنا مینانگیم طبلنال از لحنا آمنار
معنادار است  .لباا عدم روج رن جنسنیت معلمنان در
هریک از دوره ها رحصیلی مانع مشارکت آننان در طنرح
معلژ پژوهنده می شود مورد رأیید قرارگرفت و فرض صفر
رد می شود.
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رحث و نتیج گیر
 .1نتیج سوال ویژه اول ریانگر و کمبنود آگناهی
معلمان از طرح معلژ پژوهنده منانع مشنارکت آننان در
طرح معلژ پژوهنده است  .نتایج و رررسی ها و رحلیلال
سایر محللان مانند استیگلر و هیبنرل ()1383و مرنند
()1357و عنننائی ()1385و حسننم زاده ( )1385نیننز نشننان
دادند ک میزان آگاهی از پژوهش و فرآیند رحلینق منی
رواند در مشارکت افراد در فرایند رحلیق رأایر داشت
راشد .
 .2نتیج سوال دوم نشان داد و کمبود منارع علمی
ن پژوهشی مانع مشارکت معلمان در طرح معلنژ پژوهننده
است  .نتایج رحلیلال انجام شده روسنط کنارریم اسننو
()2002و پننژوهش هننا مضنننرزاده ()1375و و امینیننایی
( )1375نیز حاکی از اهمینت وجنود امکاننال و مننارع
علمی و شرایط الزم در انجام پژوهش هاست و امکاننال و
منارع را میزان رحلیلال انجام شده ارربا دارد.
 .3نتیج سوال سوم ریانگر آن است ک نگرش و عمل
مدیران مانع مشارکت معلمان در طرح معلژ پژوهنده است
و نتایج رحلیلال انجام شده روسط جفر گاننر ()1999و
حسم زاده( )1382نیز ر اهمیت نگرش مثبت در طراحنی و
اجرا و کاررست نتایج رحلیلال اشاره دارند. .
 .4ررآیند سوال چبارم نشان می دهد ک کمبود وقت
ررا معلمان در کاس درس مانع مشنارکت آننان در طنرح
معلژ پژوهنده شده است و نتایج رحلیلال و رررسی هنا
ر عمل آمده روسط محللان دیگر و ریژن ظبور و زنگن
و زهرا گویا ()1376و مبردمحم ()1379و کارریم اسنو()2002
موید ایم نکت است ک عامنل زمنان و وقنت در اجنرا
پژوهش رأایر و نلش رسزائی دارد.
 .5ررآیند رررسی ها ر عمل آمده از سوال شماره
پنج نشان می دهد ک کژ روجبی ر ویژگی ها هر یک از
معلمان در دوره ها ماتلف رحصیلی مانع مشارکت آننان
در طرح معلژ پژوهنده است و نتنایج رحلیلنال ورررسنی
ها ر عمل آمده روسط محللان دیگر اسنتیگلور هیبنرل
()1383و جفر گاندر( )1999نینز حناکی از آن اسنت کن
میزان کژ روجبی ر ویژگی ها هنر ینک از معلمنان در
دوره ها ماتلف رحصیلی می رواند رعنوان مانع مشارکت
آنان در طرح معلژ پژوهنده گردد.
 .6نتیج سوال ویژه شماره شش ریانگر آن است کن
عدم روج ر جنسیت معلمان هر یک از دوره ها رحصیلی
نت و
نده اسن
نژ پژوهنن
نرح معلن
نان در طن
نارکت آنن
نانع مشن
من
رحلیلال و رررسی ها ر عمل آمده روسط محللان دیگنر
از جمل استیگلر و هیبرل ( )1383نتایج ایم رحلیق را
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رأیید می کند رینانگر آن اسنت کن روجن رن جنسنیت
معلمان در دوره هنا رحصنیلی در گنرایش معلمنان رن
مشننارکت در طننرح معلننژ پژوهنننده از اهمیننت رنناالیی
ررخوردار است .
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پیشنباد ها
از آنجایی ک را سواالل اینم پنژوهش رن شناسنایی
موانع درون سنازمانی مشنارکت معلمنان در طنرح معلنژ
پژوهنده پرداخت شده است لاا پیشنباد می شود :
 ررا راال رردن مشارکت معلمنان در طنرح معلنژ
پژوهنده از است اطاعال و امکاننال کنافی از قبینل
رروشور و مجال و کاس ها ضنمم خندمت و دوره هنا
نان و جنزوال علمنی و
آموزشی و خبرنام وینژه معلمن
کتاش ها رألیفی ویژه اقدام پژوهی استفاده گردد .
 ررنام ها الزم ررا ر ییر نگرش از طریق راال
رردن اعتلاد معلمان ر اارال طرح معلنژ پژوهننده
در فعالیت ها آموزشی و ررریتی و رشنویق و ررغینب
آنان ر امر اقندام پژوهنی و قنرار دادن مننارع و
امکانال جبت سبولت راشیدن فعالیت ها اقدام پژوهی
و ارج نبادن رن رمنامی کسنانی کن در طنرح معلنژ
پژوهنده اقبال نشان دادند و صورل پایرد .
 از آنجایی ک یکی از موانع مررو رن کمبنود
وقت معلمان رود شایست است را رللیل ساعال رندریس
موظف و ایجاد ساعال منالعن در مدرسن گشایشنی در
وقت معلمان روجود آید را آنان را آسودگی خاطر رن
رحلیق رپردازند .
 در جبت رلویت میزان مشارکت معلمان در ررنام
معلژ پژوهنده ر روانایی و کفایت معلمان روج شود
ن جنسیت آنان را زمین حضور رمامی معلمان در طرح
معلژ پژوهنده فراهژ گردد.
 رحلیق فوق در سننح وسنیع رنر در اسنتان هنا
ماتلف اجرا را زمین رحلینق رنبینق دیگنر فنراهژ
گردد و ر افزایش دانش رشر کمک گردد .
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