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منطقه يك آموزش و پرورش شهر تهران)
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی موانع مشارکت معلمان ابتدایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر ته مانرب رد نار هه هههی
ِش كاربردي« ،توصی یف » از نوع «پیمایش ییی » اس ا یرامآ هعماج .ت ي ،شهوژپ ن      
معلم پژوهنده است .طرح اين پژوه ِش
معلمان ابتدایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد  57 11نفر بودند و نمونهاي با ح مج

 290ن لماش رف   

 231زن و  60مرد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور گردآوري دادهها ،از پرسش ننن امه محق تخاس ق هه ههه كه
در ابتدا روايي و پایایی آن بررسي و احراز گرديد؛ اس فت اده شد .دادههاي حاص رهب اب هل ه هه ههههگی و يفيصوت رامآ زا یر
اس نت باطي و با اس فت اده از آزمون  Tتک نمونهای انجام شد .يافتههاي پژوهش حا یک از آن است که موانع اقتص یدا

-

مالی ،فره یگن  -ا متج اعی ،ارتباطی – اطالعرسانی ،انسانی  -انگیزشی و ساختاری  -مدیری یت در شم شهاک ا تکر   
معلمان در برنامه معلم پژوهنده نقش دارد .نتایج ،همچنین نشان ميدهد که موانع اقتص یدا

 -م ،تسخن هبتر اب یلا

    

ب تشي رين نقش و موانع ساختاری  -مدیری یت با رتبهی پ مجن  ،تمک رین نقش را در شم شهاک ااااارکت معل همانرب رد نام   
معلم پژوهنده دارند .موانع فره یگن  -ا متج اعی ،موانع ارتباطی – اطالعرسانی ،و موانع انسانی  -انگیزش رت هب ی ت بي    
رتبههاي دوم تا چهارم را داشته اند.
مپژوهي ،برنامه معلم پژوهنده ،معلمان ابتدایی ،موانع مشارکت
کلید واژهها :اقدا 
دریافت مقاله4931/9/2 :

پذیرش مقاله5931/1/ 18 :

 -1عضو هيأت علمي سازمان پژوهش و برنامهر زي ي آموزشي rezaeimon@gmail.com
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مق ــ دمه
مدرسه به عنوان كي

  

نظام ا متج اعي حساس و مهم از جا گي اه خاصي در جامعه برخ .تسا رادرو

یدهد و در مقابل انتظار دارد كه نظام
جامعه به نظام آموزشي ،نيروي انساني ،امكانات و سرمايه م 
آموزشي نيازهاي جامعه را برآورده سازد و كودكان را مطابق الگوهاي مطل شرورپ هعماج بو    
فهاي آموزش نيبم هك تسا ي     
دهد .پاسخگویي به نيازها و انتظارات جامعه مستل مز تحقق هد 
آرمانهاي آن جامعه میباشند و تحقق اهداف آموزشي ن زي مستل مز اثربخشي سازمان است (عالقه
فهاي آموزشي ،پ شي رفت تحصيلي دانشآموزان است و يكي
يترديد كي ي از هد 
بند .)0931 ،ب 
از دغدغههاي مسئولين آموزش و پرورش ن زي بهبود عملكرد سازمانهاي آموزشي میباشد ،براي
   

اين منظور اقدام به طراحي و برنامهری یز ن زيناكم و هدوم مممممه هب نديسر يارب ار ينوگانوگ يا
مقصود خود به خدمت میگيرند (م يت ن.)1931 ،
آموزش و پرورش ب  هک تسا نآ دنمزاین دوخ فیاظو ماجنا یار در  ریاس رانک ا ناکم ا و ت         

تجهیزات الزم ،از نیروی انسانی کارآمد برخوردار باشد ،چرا که پیشرفت در آموزش و پرورش،
به طور عمده به صالحیتها و تواناییهای کار نک ان آموزشی و به ویژگیهای انس و یتیبرت ،ینا
ف ین معلمان بس یگت دارد (ن يف سي .) 1377 ،بنابر آمار مو اتفه دوج د و  صرد جنپ د یناسنا یورین        
شاغل در آموزش و پرورش به عنوان کادر آموزشی مشغول به کار هس نت د .بدیهی است ،ارتقاء و
توسعهی ظرفیتهای فکری آنها سبب خواهد شد  یرتدمآراک یناسنا عبانم هک تر یب ت دنوش 

     

(شريعت زاده .) 82 31 ،در ه يم ن راستا ،مک نیف و وایتهد( )2 00 2هم بر این باورند تیبرت هک     
یک معلم خوب یا هر کارگزاری این نیست که به عنوان یک ت نک سین ،حرفهای را یاد گرفته و به
طور مکانی یک آن را در همه شرایط به یک شکل مورد اس فت اده قرار دهد ،بلکه هد تسا نآ ف   
که فرد از معلومات ،دانش و آگاهی و منابع در دسترس خود برای حل م هک یلئاسم و تالکش    
مسئولیت آن را بر عهده دارد ،اس فت اده نماید.
ی یک از راههایی که صاحبنظران برای اثربخش نمودن فرایند تدریس و یادگیری پی هئارا و داهنش   

نمودهاند ،رویکرد اقدامپژوهی 1است چرا كه اقدامپژوهی ،فعالی یت م یییباشد  ،نآ رد هک  فف ف ففففرد در

حین کار و انجام فعالیت ،تالش می نک د تا وضعیت نامطلوب را به وض تبسن یتیع ًاًا رییغت بولطم      

- action research

1
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ت ن زي
دهد و هدف از انجام این کار ،بهسازی امور و اثربخ یش آن است .در قلمرو تعل می یبرت و تت تت
هدف از پژوهش ،فقط کسب دانش محض

سین تت تتت بل هک تسا یشناد هک

طیحم یزاسهب رد

     

شهای تربی یت دان گش اهی و مرسوم نتوانستهههاند لصاح    
آموزشی مفید باشد .چنین هدفی را پژوه 
شهای تربی یت دان گش اهی و مرسوم میتواند الهامبخش معلمان باشد ،اما اکثر
ننک د .اگر چه پژوه 
سه و سرد یا
آنه فتسا لباق ا ا  ناملعم طسوت میقتسم هددر الک سسسسسسسسسسسسسس 

دوبن سرادم طیحم

هههههههه هاند، ،،

کالسهای درس دارای پوی یا ی و دنتسه دوخ هژیو  رپ و شزومآ رما یزاسهب یارب ورش و       
شهای مب ینت بر ع لم
شهای گوناگون عل یم  ،به ویژه پژوه 
اثربخش کردن آن ،الزم است از رو 
یا اقدامپژوهی بهره جست و مهارت پرس گش ری را در معلمان افزایش داد.
در قلمرو آموزش و پرورش ،اقدامپژوهی ،رویکردی آموزشی و پژوه یش است که هدف از ب ببه
کارگیری آن ،حل چالشها و مسائلی است که معلمـان در ح و لمع نی

یآرف یط هژیو هب ننننننننننننن ـد

تدریس و یادگیری با آن مواج ــ ه میشوند .اقدامپژوهي ا لعم هب ار ناكما ني م م  ييييي ييييييدهد ت  اا ااا به
شهای پیش رو ،ب ورپ ا رش   
شیوهای عل یم و پژوه یش در فرآیندی نظاممند ،ضمن تمر زک بر چال 
شها ،به عمج آوری اطالعات دربارهی آنها پرداخته و
فرضیاتی در ذهن خود در ارتباط با آن چال 
آنها را به آزمون بگذارد و بدین وسیله ضمن دسترسی به راه حلهای مناسب و بکارگیری آن ،به
حل م کش الت و موانع موجود بپردازد و به بهسازی فرآیند آموزش و به تحقق یادگیری مناسبتر
بتر دست یابد(شريعتزاده .) 82 31 ،اقدامپژوهی ،مربیان و معلمان را با شیوهه رگید یا   
و مطلو 
بررسی و رویکرد نسبت به مسایل آموزشی و نی ور ز شششه ت و لمأت دیدج یا و قا هب هج د ما ات       
ی نک د کههه به یادگیرند اگ ننن
آموزشی آشنا و مجهز میسازد (م يت ن .)1931 ،و معلمان را تشویق م 
س تبد ،زليم( دنوش لی      .)11 20ای دنیآرف ن  ،،، ،،معل نام را با
مس مت ر در کالسه رادم و سرد یا سس سس
تهای ف ین و دانش تخصص ییی م  یارب زاین درو ا جی اد تبثم رییغت الک رد
مهار 

سه ،سرد یا
سسسسسسس سسسسسسس

مدارس و جامعه تجه زي میسازد (جانسون .)11 20 ،در اقدامپژوهی ،مربیان تصمیمهای آموزش ششی
س اتخ م ذا يي يييك نن ددد .چرخه
سه رد يا س س
شآموزززان و در الک س س
را براساس اطالعات و نیازهای دانش ش
اقدامپژوهی معمو ًالًال مربیان را در یک مطالعه نظام مند آموزشی و ی مع ا لل لللی ب م شلاچ ه

ییییییی شک د

(آدو .)31 20 ،هر معلم باید به پژوهش حین عمل بپردازد تا از این طری فرح زاین دناوتب ق هههه هههههای و
شغلیاش را برطرف نک د ،روند فرایند تدریس خود را تسهیل نماید دنیارف تیفیک  ،يهدداي      -
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یادگیری را بهبود بخشد ،و هدف نهایی تعلیم و تربیت را که همانا رشد مه  هه هههجانبهههی فراگی نار
است ،فراهم نماید.
یدهد که آموزش اقدامپژوهی به معلمان قبل از خدمت ،میتواند  شقن 
یها نشان م 
بررس 

مم مممه ممم ی

تها و دانش در کالس درس ایفا کند (الت مي ر .)2102 ،نتایج مطالع ماجنا تا
در اس فت اده از مهار 
شدتارثا هک دراد نآ زا تیاکح ه  هرود ا ادق ممممممممممم پژوه هم شیازفا رب ی ار تتتتتتتتت ه ورپ یا ر و یش   
تهای آموزشی بسیار موثر بوده است (حسنمرادي .) 89 31 ،یافتهههه چمه یشهوژپ یا ن نی    
مهار 
نشان داده که عملکرد آموزشی و تربی یت معلمان پژوهنده بهتر از معلمان غیرپژوهنده است (پيري
و سلمانقلي .)0931 ،مطالعات حا یک از آن است که نوع اطالعات مورد نیاز معلمان پژوهند و ه
غیرپژوهنده م فت اوت است ،معلمان پژوهنده بی تش ر از فناوری اطالعات و ارتباطات اس فت اده کرده و
میزان آگاهی آنان نیز از مجاری مختلف تحصیل اطالعات بی تش ر است .همچنین معلمان پژوهنده
  

تافزار و نرمافزار بی تش ر اس فت اده ن ور و هدوم شششه عالطا یوجتسج تهج نانآ یا ا زا ت   
از سخ 
معلمان غیرپژوهنده م فت اوت است (هاشمي و ه کم اران)0931 ،
شهای خیزش و حرکت ا یعامتج
رویکرد اقدامپژوهی در پژوهشهاي آموزشی ،به واسطه چال 

تحت عنوان "معلم پژوهنده" در فاصلهی سالهای ( ) 960 1- 970 1پذیرف تکرح .تسا هدش هت     
نج بش معلم -پژوه گش ر با کار الرنس استین ه  سوا (( ) 1971 - 975 1آغ هك ارچ دیدرگ زا يو
احساس کرده بود که کل آموزش بایس یت بر پژوهش اس و دشاب راوت

 و شهوژپ

  

ببب ببببهب مانرب دو هه هههی

درسی وظیفهی معلمان است (گويا .) 1372 ،شواهدی در دسترس است که این اندیشه با فاصلهی
اند یک از بکارگیری آن در جهان ،در ایران نیز مورد توجه بعض اکردنا تسد زا ی ر و میلعت نا
تربیت قرار گرفته است .چنانچه بياناتي در سال  1343مقالهاي با عنوان«اگر معلم محقق نباشد» را
به چاپ ميرساند اما چند سالی بیش نیست که این رویکرد آموزشی مجددا به مثابه یک شیوهی
نو و با عنوان برنامهی معلم پژوهنده ب  یدج روط ه در شرورپ و شزومآ رد ناملعم شزومآ       
مطرح گردیده است (به نقل از شريعت زاده.) 82 31 ،
تجویی در معل عبت هب و نام   
تهای پرس گش ری و عل 
برنامه معلم پژوهنده به منظور افزایش مهار 
شآموزان و تشویق معلمان به انجام پژوهش حین عمل برای شناسایی م کش الت فرای ـن د
آن در دان 
تدریس-یادگیری و بهبود کیفیت این فرایند ،از س لا  375 1ب شوک ه ش دکشهوژپ  ههه ههههی تعل می و
تربیت در سراسر شک ور اجرا شده است (م يت ن .)1931 ،معرفي و به اجرا گذاشتن اين برنامه از آن
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لحاظ ضرورت داشته كه مدیران آموزش و پرورش باید صرف 

تت تتته و دشر یا

فرح هعسوت هههه هههههای

یتواند معلمان را برای انجام اقدامپژوهی در
معلمان را به طور مداوم فراهم ننک د .مدیر آموزشی م 
کالسهای درس هدایت و تشویق نک د .حمایت و پ تش یبانی اداری ،همان طور كه در م درو ت مام
طرحهای سازنده مدرسه مصداق دارد ،کلید موفقیت اقدامپژوهی است (هويت و ل تي ل .) 2005
با توجه به اهمیت و نقش مهم اقدامپژوهی در مدرسه این سوال در ای جن ا مطرح میشود هک چ ار
معلمان برای بهبود و تسهیل فرایند تدریس و یادگیری خود چنانکه باید از اقدامپژوهی اس هدافت
ن یم  ننک د؟ مطابق اسناد موجود تعداد شرکت ننک دگان در این برنامه در دورهای از اجرای برنامه
در سطح شک ور و شهر تهران طی سا للله یا

 1376 -4831ه تسا هتشاد شیازفا هلاس ر ریس و

    

صعودی را طی نموده است .اما پس از آن و طی سالهای اخیر تعداد شرکت ننک دگان در برنامه
معلم پژوهنده در سطح شک ور و شهر تهران سیر نزولی داشته است (م يت ن.)1931 ،
شه يا
البته مرور پژوهشهاي انجام شده در كشور ،نشان دهنده عدم گرايش معل هوژپ هب نام ششش ششش
شه تسا ا  ... ..از مج له
آموزشي در مفهوم عام و برنامه معلم پژوهنده به مثابه ن هوژپ نيا زا يعو ششش ششش
تحقيقات انجام شده در اين زم ني ه ميتوان به پژوهش زاهدي(  ) 1373با عنوان «بررسي عوال موثر
در عدم گرايش معلمان متوسطه استان خوزستان به تحقيقات آموزشييي» اش رك هرا د نيا جياتن      .
شهاي تحقيق ،عدم دسترسي دب ب ناري هه ههه
پژوهش حاكي از آن است كه عدم آشنايي دبيران با رو 
مشاوران پژوهشي ،عدم دسترسي به اطالعات و نداشتن امكانات مناسب ،موظف نب ناملعم ندو   
به انجام فعاليتهاي پژوهشي ،نداشتن گنا  ي فتسا مدع و ،شهوژپ هز ا تن زا هد ا اقيقحت جي ت زا         ،
مه رد هك دنتسه يلماوع نيرتم عد  ريثأت يشزومآ تاقيقحت هب ناملعم شيارگ م د .دنرا        

                

موركاني( ،) 80 31ملكي ( ،) 82 31عبقري ( ،) 82 31ن زي در تحقيقات مشابهي در نقاط د گي ر كشور،
اين عوامل را بررسي كرده و به نتايج مشابهي دست يافتهاند
از منظري د گي ر ،مرادي (  ) 1379در پژوهشي ب رب ه ر ويش يس ههه ههههه و قيوشت يا

لعم بيغرت م و نا   

شآم مموزان شهرس .تسا هتخادرپ مق نات     
دانشآموزان به امور پژوهشي از ديدگاه معلمان و دانش ش
شه يا
محمودي ( ،) 81 31ابراه مي ي ( ،) 82 31بهرامي ( ،) 82 31عنايت ثاني ( ،) 83 31هم در پژوه 
تهاي پژوهشي را بررسي كردهاند .م  نيت (()1931
خود ،عوامل بران زيگ اننده معلمان در انجام فعالي 
در پژوهشي جامع هم به آسيبشناسي برنامه معلم پژوهنده مبادرت كرده و هم راههاي ت و جيور
يدهد ك و يداصتقا عناوم ه
توسعه آن را مورد مطالعه قرار داده است .نتايج اين پژوهش نشان م 
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مالي ،نارضا تي ي از شيوه ارزشيابي فعلي ،عدم بازخورد ارزشيابيهاي اقدامپژوه و لك هرادا زا ي
مناطق ب نرب زا ناملعم لماك يهاگآ مدع ،ناملعم يار ا  هم ممم م ممم ممممممممعلم وخرب مدع ،هدنهوژپ ر يراد     
دورههاي آموزشي از سازماندهي و ك يفي ت الزم ،از مج ل يسآ ه بب بببها اي مترت لعم همانرب رب ب م    
پژوهنده هس نت د .در اين پژوهش ،تدارك فرصت مطالعاتي براي نفرات برتر برنام رد ،هدنهوژپ ه   
نظر گرفتن بودجه كافي براي اين برنامه ،تغ يي ر در شيوه ت ملعم قيوش اا ااان پژوهند اجيا ،ه د طابترا     
ميان اقدامپژوهي و ارتقاي شغلي معلمان ،از مج له راه كارهايي هس نت د كه براي ت هعسوت و جيور   
برنامه معلم پژوهنده شناسايي و ارايه شدهاند.
بر اين اساس و بنابر شواهد موجود ،اگر طرح معلم پژوهنده ن ن یدوعص ریس اهنت ه د کلب هتشا ه      
روند نزولی را طی می نک د ،حا یک از نهادینه نشدن آن و وجود م کش الت و موانعی میباشد هک    
در طی این سالها در مسير توسعه و رشد این طرح وجود داشته و دارد .م کش الت و موانع موجود

موجب شده است تا شعار "هر معلم باید یک محقق آموزشی باشد" تحقق نیابد .از ا نيا ،ور ني   

ضرورت وجود داشت كه موانع و م کش التی که موجب زیگنا شهاک هه هههی م رد ناملعم تکراش   
طرح معلم پژوهنده شده است ،مورد بررسی قرار گيرد .لذا پژوهش حاضر ب لكش فده نيا ا     
گرفت كه م  ييادتبا ناملعم تكراشم عناوم دنك صخش د لعم همانرب ر م نهوژپ  ده نمادك د و         
كدام كي

از اين موانع نقش ب تشي ري در كاهش مشاركت معلمان در اين برنامه داشتهاند.

سواالت پژوهش
 -1هر كي

از موانع ساختاری – مدیری یت  ،ان زيگ شي – انساني ،فره گن ي – ا متج اعي ،اقتص يدا

مالي ،ارتباطي – اطالعرساني ،چه نق یش در کاهش م لعم همانرب رد ناملعم تکراش م هدنهوژپ 

–
   

دارند؟
 -2كدام كي

از اين موانع ،ب تشي رين و ك تم رين نقش را در كاهش مشاركت معلمان در برنامه معلم

پژوهنده دارند؟
رو ش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ،توصی یف از نوع پ مي ا تسا يشي  ... ..جامعه
آماري این مطالعه شامل كليه معلمان مدارس ابتدایی منطقهی یک آموزش و پرورش شهر تهران
در سال تحصيلي  2931-39بود كه تعداد آنها بالغ بر 59 11نفر بوده است .با توجه ب و مقر نيا ه
با مراجعه به جدول مورگان ،ح مج نمونه به تعداد  290نفر تع يي ن شد كه به روش تصادفي ساده از
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آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ميان معلمان دوره ابتدایی منطقه كي

با احتساب عدم بازگشت تعدادي از پرس نش امهها ،تعداد  340پرس و عيزوت همانش

291

تياهن رد    

پرس نش امه دريافت شد .ابزار اندازهگيري پژوهش ،پرس نش امه محقق س تخا ه ههای ب ب هك تسا هدو ه    
منظور تهيه آن ،در ابتدا با مراجعه به مباني نظري و پ نيشي ه پژوهشي موجود در اين زم ني ه ،م مج وعه
اي از موانع مشاركت ،شناسايي و دستهبندي شد .سپس طي چند مرحله ،بر اس را تارظن سا ا هئ    
شده از سوي متخصان و كارشناسان و ن زي معلمان؛ اين م مج وعه بازب ني ي و اصالح گرديد .پ زا س
طي اين فرا ني د ،پرس نش امه نهايي در پنج خرده مقياس م متش ل بر :موانع انگیزشی – انس  ینا ((ش لما

 9سوال) ،موانع فره یگن – ا تج ماعی (شامل 3سوال) ،موانع ساختاری – مدیری یت (شامل 7سوال)،
ی-اطالعرسانی (شامل ۸سوال) تهيه و تنظ مي
موانع اقتصادی – مالی (شامل 3سوال) ،موانع ارتباط 

شد .پایایی ابزار پژوهش با اس فت اده از ضریب آلفای کرانباخ 1برای کل مقیاس  0/ 89محاسبه شد.

همچنین ضریب آلفای کرانباخ برای خرده مقیاسسسه یشزیگنا عناوم یا     – انس نا ییی  ،0/ 86موانع

 ،0/ 82موانع اقتصادی – مالی  ،0/ 75موانع

فره یگن – ا متج اعی  ،0/ 75موانع ساختاری – مدیری یت

ی-اطالعرسانی  0/ 71گزارش شده است .روایی محتوایی پرس سارب زین همانش اس هاگدید      
ارتباط 
کارشناسان ،متخصصان و صاحبنظران مرتبط با موضوع پژوهش ،مورد تائید قرار گرفت.
يافتهها
الف – اطالعات جمعیتشناختی نمونههای مورد مطالعه
جدول  .1توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک (جنسیت و تحصیالت)
تحصیالت

عمج
درصد

فراوانی
231

درصد

کارشناسی
فراوانی
34

11.7

درصد
41.2

فراوانی
021

درصد
26.5

فراوانی
77

زن

0.6 2

60

1 .2

6

3 .9

27

3 .9

27

مرد

00.0 1

291

۱۳.۷

40

50.5

۱۴۷

35.7

401

عمج

نج سیت

79.4

کارشناسی ارشد

کاردانی

یشود فراوانی معلمان زن نمونه  ۲۳۱ن اعم رف دل
همانطور که در جدول شماره  1مشاهده م 
درصد هک تسا 

ادعت نیا زاد          ۷۷ن  کردم یاراد رف تتت تحصلیی راک  دو ینا   

۷۹.۴

 ۱۲۰ن کردم رف     

کارشناسی و تعداد  ۳۴نفر هم مدرک کارشناسی ارشد دارند .همچنین تعداد معلمان م هنومن در   

Cronbach's Alpha

1-
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 ۶۰نفر معادل  ۲۰.۶درصد است که از این تعداد  ۲۷نفر مدرک کاردانی ۲۷ ،نفر کارشناس و ی ۶
نفر کارشناسی ارشد دارند .تعداد کل نمونه مورد مطالعه  ۲۹۱نفر است.
ب – یافتههای تحلیلی

 -1به چه میزان موانع ساختاری – مدیریتی در کاهش مشارکت معلمان در برنامه
معلم پژوهنده نقش دارند؟

جدول  .2موانع ساختاری – مدیریتی مشارکت در برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان

فاصله اطمینان از تفاوت
میانگین در سطح % 95
باال

پایین

تفاوت

سط ح

df
میانگین مع ین داری

انحراف

t

استاندارد

میانگین

تعداد

. 75

053

064

. 000

290

4 0 .1 1

. 988

3.64

291

. 85

062

074

. 000

290

80 .21

. 980

3.74

291

.3 9

. 70

1 08

. 000

290

9 9 .3 1

.3 9 9

3.81

291

1.07

. 84

095

. 000

290

43 . 16

. 988

3.95

291

. 77

.1 5

064

. 000

290

9.77

1.122

3.64

291

.3 9

69 .

1 08

. 000

290

4 0 .3 1

1.061

3.81

291

095

. 000

290

43 . 16

098 8

3.95

291

1.07

. 84

9 .7 3

موانع ساختاری  -مدیری یت
ط نالو ییی ب دو ننن فراینددد داوری کارها ییی
پژوه یش در برنامه معلم پژوهنده
فقدان آگ ها ییی از ش وی ههه مو وج ددد ارزش بای ییی
شها در برنامه معلم پژوهنده
پژوه 
عدم ئارا هه ههه ب روخزا ددد ارزش بای ییی از كارهاييي
پژوه یش به معلمان پژوهنده
ن منطقههه بههه پی ربش ددد
فقداننن توجههه مس یلوئ ن ن
اهداف برنامه معلم پژوهنده
مک توجهی مدیران به ایدههای قابل اجرای
معلمان پژوهنده
مک بود دورههای ضمن خدمت اقدامپژوهی
برای معلمان و مدیران
فقدا نن ن کیفی تت ت و

مک ی تت ت دورهها ییی

اقدامپژوهی
وضعیت کلی موانع ساختاری  -مدیری یت

همانطور که در جدول ش  هرام (( )2م م هدهاش یییییش تخاس عناوم رد دو ا یر     – مد ،یتیری

ب نیرتالا

میانگین مربوط به «فقدان توجه مسئولین منطقه به پیشبرد اهداف برنامه معلم پژوهنده» و «فقداننن
کیفیت و مک یت دورههای اقدامپژوهی» با میانگین  ۳.۹۵و تمک رین میانگین مربوط به «ط نالو ییی
بودن فرایند داوری کارهای پژوه یش در برنامه معلم پژوهنده» و « مک توجهی مدیران به ایدههای
قابل اجرای معلمان پژوهنده» با میانگین  ، ۳.۶۴از سوی معلمان گزارش شده است .همچنین نتایج

آماره  tمربوط به تمامی مولفههای موانع ساختاری – مدیری یت در سطح آلفا  ۰.۰۵معنادار و باالتر
از حد متوسط است .به این ترتیب ،مشخص میگردد که تمامی موارد مربوط به موانع س یراتخا
– مدیری یت بر کاهش مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده نقش داشتهاند.
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 -2به چه میزان موانع انگیزشی  -انسانی در کاهش مشا همانرب رد ناملعم تکر    
معلم پژوهنده نقش دارند؟

جدول  .3موانع انگیزشی  -انسانی مشارکت در برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان

فاصله اطمینان از تفاوت
میانگین در سطح % 95
باال

پایین

. 85

. 63

. 82

. 61

1.46

1.28

. 46

.2 2

.3 9

. 70

1.28

1.07

. 55

. 31

1.12

. 88

1.01

. 80

تفاوت

سط ح

میانگین

مع ین داری

0.74
1 0.7
1.37
0.34
1 0.8
1.18
0.43
.00 1
1 0.9

df

. 000

290

. 000

290

. 000

290

. 000

290

. 000

290

. 000

290

. 000

290

000 .
. 000

290
290

انحراف

t

استاندارد

57 . 13
46 . 13
16 .92
5.48
82 .31
59 .12
.97 6
83 . 16
59 . 16

میانگین تعداد موانع انگیزشی  -انسانی

.9 2 9

3.74

291

. 902

3.71

291

. 800

4.37

291

1.049

3.34

291

1.001

3.81

291

929.

4.18

291

1.042

3.43

291

4 .01 1

4.00

291

339.

3.91

291

۳.۸۵

فقدان انگیزش و رغبت معلمان بههه مطالعههه
شهای پژوه یش معلمان پژوهنده
گزار 
ل تغیی ار تتت ناش ییی از
مقاومت افراد در مقابل ل
شهای معلمان پژوهنده
نتایج پژوه 
ل ان اج ممم وظ یا ففف
مک بوددد وقتتت بههه دلیل ل
آموزشی در کالس و مدرسه
عدم دسترسی معلمان به منابع عل یم مناسب
( تک اب و ای تن رنت و)...
عد ممم اطالععع معل ام ننن از فلس ففف ه ،مفهو ممم و
اهداف برنامه معلم پژوهنده
نامناسب بودن شیوه فعلی تشویق و تقدير از
معلمان پژوهنده
شهای س یتن
تاکید بر اس فت اده از رو 
نج به تشریفاتی داشتن برنامه معلم پژوهنده
در میان معلمان
ناکافی بودن مهارتهای پژوه یش معلمان
وضعیت کلی موانع انگیزشی  -انسانی

اطالعات مندرج در جدول شماره ( )3حا یک از آن است که باالترین میانگین مربوط به « مک بود
س و مدرسههه» ب نیگنایم ا   
وقت به دلیل انجام وظایف آموزشی در الک س س

 4.37و «عد ممم دسترس ییی

معلمان به منابع عل یم مناسب ( تک اب و ای تن رنت و »)...با میانگین 3.43

یشزیگنا عنام نیرتمک     -

انسانی از سوی معلمان گزارش شده است .همچنین نتایج آم هرا  tمرب  یمامت هب طو م فلو هههه هههههه یا
انگیزشی  -انسانی در سطح آلفا  ۰.۰۵معنادار و باالتر از حد متوسط اس شن و ت ان    م یییدهد هک    
تمامی مولفههای موانع انگیزشی  -انسانی بر کاهش م لعم همانرب رد ناملعم تکراش م هدنهوژپ 

   

نقش داشتهاند.
 -3به چه میزان موانع فرهنگی  -اجتماعی در کاهش مشارکت معلمان در برنامه
معلم پژوهنده نقش دارند؟
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جدول  .4موانع فرهنگی  -اجتماعی مشارکت در برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان

فاص انیمطا هل ن فت زا  ا تو             
میانگین در سطح % 95
باال

پایین

تفاوت

سطح

میانگین

مع ین داری

df

انحراف

t

استاندارد

میانگین

تعداد

.20 1

.00 1

.10 1

. 000

290

60 . 21

0.87

4.10

291

1.08

. 89

0.98

. 000

290

95 .91

0.84

.98 3

291

1.01

. 80

1 0.9

. 000

290

36 . 17

0.89

3.91

291

موانع فره یگن  -ا متج اعی
شخ هاو ييي و
ضعیف بودن فرهنگ پژوه 
پژوهش محوری
ضعیف بودن فرهنگ اس فت اده از یافتههای
پژوه یش در پیشبرد اهداف آموزشی
محدودیت فضا ییی فره گن ییی و ا عامتج ییی
مناسب برای کاربست یافتههای پژوه یش
وضعیت کلی موانع فره یگن  -ا متج اعی

4.00

یافتههای منعکس شده در جدول شماره ( )4ن م ناش یییییدهد  طوبرم نیگنایم نیرتالاب هک  به   

    «

شخواهی و پژوهش محوری » با میانگین  4.10و « محدودیت فضای
ضعیف بودن فرهنگ پژوه 
فره یگن و ا متج اعی مناسب برای کاربست یافتههای پژوهش ییی » ب نیگنایم ا   

3.91

عنام نیرتمک

فره یگن  -ا متج اعی از سوی معلمان گزارش شده است .نتایج آم هرا  tه رد ،هفلوم هس ر حطس     
یشود که هر سه مول عناوم هف
آلفا  ۰.۰۵معنادار و باالتر از حد متوسط است به این ترتیب تایید م 

فره یگن – ا متج اعی بر کاهش مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده نقش داشتهاند.
.1

به چه میزان موانع اقتصادی  -ما لعم تکراشم شهاک رد ید م رد نا

برنامه معلم پژوهنده نقش دارند؟

  

جدول  .5موانع اقتصادی  -مادی مشارکت در برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان

فاص یمطا هل ن وافت زا نا ت       
میانگین در سطح % 95
باال

پایین

تفاوت

سط ح

میانگین

مع ین داری

df

انحراف

t

استاندارد

میانگین تعداد

موانع اقتصادی  -مادی
مک بود اعتبارات و بودجهههها ییی

1.17

.3 9

.05 1

. 000

290

51 . 17

1.02

4.05

291

.30 1

.10 1

.20 1

. 000

290

75 . 22

0.90

4.20

291

1.29

1.08

1.19

. 000

290

96 .12

0.92

4.19

291

تحقیقاتی مربوط به برنامه معلم
پژوهنده
مک بوددد امکانا تتت رف ها ییی الزم
شها ییی
جهتت ت ان اج ممم پ هوژ شش 
اقدامپژوهي و نتايج قابل اجرای
برنامه معلم پژوهنده
عدم حمایتهای مالی در قبا للل
ف وقتتت زیاددد در ا ارج ییی
صرف ف
فرایند برنامه معلم پژوهنده

4.15

وضعیت کلی موانع اصتقا دی    -
مادی
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همانطور که در جدول شماره ( )5مشاهده میشود باالترین میانگین مربوط به « مک بود امکانا تتت
شهای کاربردی و قابل اجرای برنامه معلم پژوهندهه » ب نیگنایم ا   
رفاهی الزم جهت انجام پژوه 
 4.20و « مک بود اعتبارات و بودجههای تحقیقاتی مربوط به برنامه معلم پژوهنده » با میانگین 4.05
تمک رین مانع اقتصادی  -مادی از سوی معلمان گزارش شده است .نتایج آماره  tمربوط به تمامی
مولفههای اقتصادی  -مادی در س افلآ حط     ۰.۰۵مع تسا طسوتم دح زا رتالاب و رادان

ناشن و      

میدهد که تمامی مولفههای موانع اقتصادی  -مادی بر کاهش مشارکت معل ملعم همانرب رد نام   
پژوهنده نقش داشتهاند.
رد ناملعم تکراشم

 -5به چه میزان موانع ارتباطی – اطالعرسانی در کا شه
برنامه معلم پژوهنده نقش دارند؟

جدول  .6موانع ارتباطی – اطالعرسانی مشارکت در برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان

فاصله اطمینان از تفاوت میانگین
در سطح % 95
باال

پایین

تفاوت سطح

میانگین مع ین داری

انحراف

t df

استاندارد

میانگین تعداد موانع ارتباطی – اطالعرسانی
ارتباط محدود بین معلم پژوهنده با دیگر

1.07

. 87

. 97

. 000

290

86 . 18

. 876

3.97

291

.05 1

.3 8

. 94

. 000

290

56 . 16

. 966

3.94

 291منطقه و اداره کل برای اجرای برنامه معلم

. 92

68 .

. 80

. 000

29 0

.025 1 33 . 13

3.80

.3 8

. 59

. 71

. 000

معلمان برای انتقال دانش و تجربه
عدم هماه یگن و ه کم اری بین مدرسههه و
پژوهنده
ن معل ممم پژوهندههه و
ط محدوددد بین ن
ارتباط ط

 291مسئولین مدارس برای آگاهسازی آنها ا از
یافتههای پژوه یش
ارتباط محدود بین معلم پژوهنده و مدیران

4 .05 1 64.11 290

3.71

 291برای کسب اطالعات مفید درباره موضوع
پژوه یش

1.01

. 78

. 89

. 000

290

52 . 15

4 .0 1

. 81

. 92

. 000

290

4 .02 1 39 . 15

.20 1

. 99

1.09

. 000

.929 06 .02 290

4.09

. 98

1.08

. 894

4.08

1 .19

000 .

290

64 . 20

. 982

9 .8 3

291

3.92

291
291
291

۳.۹۳

ط معل ام ننن با ا برنامههه معل ممم
ضعففف ارتباط ط
پژوهنده
اطالعرسانی محدود درباره اهداف برنامه
معلم پژوهنده
ن معل ممم
نبوددد جلسا تتت ه ممم اندیش ییی بین ن
پژوهنده و معلمان
شها ییی
عدم اشاعه و گسترش نتایج پژوه 
معلم پژوهنده در رسانهها
وضعیت کلی موانع ارتباطی – اطالعرسانی
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بر اساس یافتههایی که در جدول شماره ( )6مالحظه میشود باالترین میانگین مرب هب طو    « نبوددد
ن معل ممم
جلسات هم اندی یش بین معلم پژوهنده و معلمان » با میانگین  4.09و « ارتباط محدوددد بین ن
پژوهنده و مدیران برای کسب اطالعات مفید درباره موضوع پژوه یش » با میانگین 3.71

تمک رین

مانع ارتباطی – اطالعرسانی از سوی معلمان گزارش شده است .همچنین نتایج آماره  tمربوط به
تمامی مولفههای ارتباطی – اطالعرسانی در سطح آلفا  ۰.۰۵معنادار و باالتر از حد متوسط است

و حکایت از آن دارد که تمامی مولفههای موانع ارتباطی – اطالعععرس م شهاک رب ینا ش تکرا     
معلمان در برنامه معلم پژوهنده نقش داشتهاند.
جدول  .7وضعیت موانع مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده به تفکیک
فاصله اطمینان از تفاوت میانگین
در سطح % 95
باال

پایین

0.92

0.78

1.08

انحراف

تفاوت

سط ح

میانگین

مع ین داری

df

میانگینتعدادموانع

t
استاندارد

0.85

. 000

289

80 .32

1 0.6

3.85

 290انگیزشی-انسانی

0.92

.00 1

. 000

290

38 . 24

0.70

4.00

 291فره یگن -ا متج اعی

1 0.7

0.79

. 000

290

05 .91

1 0.7

9 .7 3

ی-مدیری یت
 291ساختار 

4 .2 1

.05 1

.15 1

. 000

290

83 .32

0.82

1 .4 5

 291اقتصادی-مالی

1.01

0.84

0.93

. 000

290

2 8 .1 2

0.72

3.93

0.87

ی –اطالعرسانی
 291ارتباط 

همان گونه که در جدول ( )7مشاهده میشود نتایج آماره  tمربوط به همهی موانع در سطح آل اف
یتوان گفت که تفاوت بین میانگینها
 ۰.۰۵معنادار و باالتر از حد متوسط است .به این ترتیب م 
معنادار و همه موانع مورد بررسی در کاهش مشارکت معلمان نقش دارند که در این می عناوم نا
اقتصادی-مالی بی تش رین نق و هتشاد ار ش  رد ر گ رارق تسخن هبت ر گنهرف عناوم ،تسا هتف ییییییییییییییییییی-
ا متج اعی در رتبه دوم ،موانع ارتباطی-اطالعرسانی در رتبهی سوم ،موانع انس ینا  -انگیزش رد ی
رتب هه هی چه و مرا یراتخاس عناوم         -مد ری یتی  رد  ر بت هههه هی پ ،مجن

شقن نیرتمک  ار در کا شه

      

مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده دارند.
بحث و نتیج هگیری
در مدت زمانی که از تعلیم و تربیت مدرن میگذرد رفته رفته بر دستاندرکاران آموزشی محرز
گ تش ه است که تحقیقات دان گش اهی به تنهایی پاس و لیاسم یوگخ

و شزومآ یلمع تالکشم    

پرورش نیس نت د لذا این نقطه عط یف برای شروع ن تسا هدش شهوژپ زا یرگید عو دناوتب هک        
مس سالک یعقاو لئا

و سرد

شزومآ و لح ار

امه ،قیقحت عون نیا .دنک لصف ن دنیارف                         

14

بررسي موانع مشارکت معلمان در برنامهی  /...رضایی

اقدامپژوهی است لعم دوخ نآ لالخ رد هک م   ،

ه زم م قحم نا ق و 

تفای یرجم هههه هههههه یشهوژپ یا   

میباشد .بدیهی است که قدرت پژوهندگی معلم از جایگاه خاصی برخ م رادرو یییییباشد اب اریز     
کاوش در امور آموزشی و پرورشی ،عالوه بر حل مساله ،قدرت درک به و یشزومآ لئاسم رت
تصمیمگیری نیز در او ارتقاء مییابد .بر این اساس ضرورت دارد که ه یارب هنیمز رتشیب هچ ر      
پژوهش معلم فراهم گردیده و موانعی که در این راه وجود دارد برطرف گردد.
یافتههای این پژوهش حا یک از آن است که موانع مالی – اقتصادی ،نخستین دسته موانعی هس نت د
که مانع مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده میشوند .در ه ،اتسار نیم    حس روپ ن    () 88 31
اظهار میدارد که پرداخت حقوق و دس زمت د به پژوه گش ر موجب میشود که وی به نیازهای اولیه
و روزمره خود پاسخ دهد و در عین حال از کار پژوه یش خ ونشخ رثکادح دو د ار ی

هب تسد     

آورد .نتایج به دست آمده از پ یدارم شهوژ (( (((  ) 1379هم شن ا م ن یییییییدهددد مه هک یلماع نیرتم    
میتواند موجب تشویق و ترغیب معلمان و انگیزه پژوهششود ،پاداش مادی میباشد .بیدم یکش
( ) 88 31در این باره اعالم میدارد که چهل و هشت درصد معلمان ،انگیزه شرکت در کالسهای
اقدامپژوهی را کسب امتیاز ،ارتـقاء شغلی و دریافت یک ماه پاداش اعالم کردهاند.

در خصوص موانع فره یگن – ا متج اعی ،یافتههای پ  نیتم شهوژ (( ((( )1931و زم نا یییم  شن ( ()1931
نشان میدهد که مه تم رین مانع بر سر راه کاربست یافتههای پژوه یش  ،عامل فره گن ییی-ا یعامتج
  

است .ینا به نظر پرویزیان ( ،) 82 31عدم وجود فرهنگ پژوه یش  ،ی رد شهوژپ تالضعم زا یک
حوزه آموزش و پرورش است .آقازاده (  )1 375اظهار میدارد که برای ایجاد باور ب و شهوژپ ه
اس فت اده از یافتههای پژوه یش باید با ت کش یل سمینارها ،نشستها ،کارگاهه و یشزومآ یا

راشتنا    

مجلهها و خبرنامهها؛ معلمان ،مد یمصت و ناری مممممگیرند .دومن هاگآ قیقحت ترورض هب ار ناگ       
ته جیورت ،شرورپ و شزومآ رد یشهوژپ یا      
سا یک ( ) 86 31توجه جدی به پ لاعف و شهوژ یی ییی 
فرهنگ پژوهش ،توجه خاص به معلمان ،تقویت ه کم اری و ارتباط دان گش اهها و پژوه اب نارگش   
آموزش و پرورش ،جه یلاعف یریگ ت تتت تتتته ار ،تالکشم لح و یسررب یانبمرب یشهوژپ یا

      

موجب تقویت فرهنگ پژوهش میداند .اگر چه این مانع ،سدی در مقابل فعالیته یشهوژپ یا   
در سطح کالن است لیکن این نوع پژوهش را هم تحت تأثیر قرار میدهد.
موانع ارتباطی -اطالعرسانی که در این پ  نیموس ناونع هب شهوژ مان حرطم ع  تسا هدش در     
پژوهشهای دیگر هم مورد اشاره قرار گرفته است .صافی(  ) ۱۳۷۱در پژوهش خود نشان داد هک
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بیش از شصت و سه درصد مدیران کل آموزش و پ رود رد شور هههه هب طوبرم یزومآراک یا
روش پژوهش ش تشادن تکر هه هههاند وجو زا و  د مانرب  ههه ههههه یقحت نودم یا ق هظا یتا ا ب ر یییییییییییاطالعی

  

نمودهاند .نتایج مطالعه متین ( )1931موید آن است که اطالعرس و رتشیب ینا لعم یهاگآ م زا نا
برنامه معلم پژوهنده باعث مشارکت بی تش ر معلمان در برنامه معلم ناوراک .تسا هدش هدنهوژپ      

( )4831اعالم می نک د که فره گن یان اطالعات و آگاهی پایینتر از حد انتظار از روش اقدامپژوهی
دارند و دانش الزم را در برخورد عل یم با مسائل آموزشی و پرورشی ندارند .بنابراین همان گونه
که مالحظه میشود مک بود آگاهی و اطالع معلمان ،ی یک از موانع مشارکت آنها در برنام ملعم ه
پژوهنده است.
  

در ارتباط با موانع انگیزشی-انسانی به عنوان ی لعم هدنرادزاب لماوع زا یک م د تکراشم زا نا ر   
برنامه معلم پژوهنده ،یافتههای پژوهش متین ( )1931نشان میدهد که نامناسب ب ویش ندو هه هههه یا

تشویق و پاداشدهی از مج له عوامل بازدارنده هس نت د .بنا بر یافته مرادی (  ،) 1379مه تم رین عاملی
یتواند موجب تشویق و ترغیب معلمان و انگیزه پژوهششود ،پاداش مادی اس یدهاز .ت   
که م 
(  ) 1373در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فقدان اعتقاد شخصی و نداشتن مدع رب هزیگنا     
گرایش دبیران به پژوهش تاثیر بسزایی داشته است و ای هک تسا یلاح رد ن

تفای ههههه ههههههه یکلم یا   

( ،) 82 31ساداتی ،عنای یت و گرگانی( ،)0931کاظم پور ،کابی ین مقدم( )0931نشان دادهاست هک
میان میزان آگاهی معلمان و نگرش آنها به پژوهش با عملکرد آنان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.

موانع ساختاری – مدیری یت  ،ی یک دیگر از موانعی است که در این پژوهش به عنوان بازدارند زا ه
مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده شناسایی شده اس .ت

در ه هطبار نیم  ،،، ،،آق  هدازا ( () 375 1

اظهار میدارد که برای ایجاد باور به پژوهش و اس فت اده از یافتههای پژوه یش  ،باید این یافتهه رب ا   
حسب نیازه فرح یا هه هههای مد یمصت و ناری مممممگیرند و شزومآ ناگ

قبط ،شرورپ هههه هههههبند و هدش ی

مگیرندگانی که از یافتههای پژوه یش اس فت اده می ننک د و آنه یا ی هب هک     
همچنین مدیران و تصمی 
یاع نت ا هس نت د ،از یکدیگر م مت ایز شده و دسته اول ،مورد تشویق قرار گیرند یدهاز    .
این یافتهها ب 
(  ) 1373در مطالعه خود نشان داد که عدم آشنایی دبیران با شورای تحقیقات ،روشهای تحقی ،ق
عدم دسترسی به مشاوران پژوه یش  ،فقد ناکما نتشادن و تاعالطا هب یسرتسد نا ا م ت ن ،بسا      
فقدان توجه مسئوالن ،مقررات اداری ،بر عدم گ  ییازسب ریثات شهوژپ هب ناریبد شیار دا هتش
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سهای ضمن  تمدخ 
است .مرادی (  ) 1379معتقد است که برگزاری کال 

وو ووو ،...ح یناوق فذ ن و 

تهای پژوه یش معلمان موثر است .متین ( )1931فقدان
مقررات دست و پا گیر ،در گسترش فعالی 
کیفیت دورههای آموزشی برگزار شده را از عوامل بازدارنده اقدا مممپژوه .تسا هتشاد مالعا ی     
چایچی ( ) 85 31مدعی است که متولیان برنامه معلم پژوهند دومن یعس ،یمک رظن زا ه ههههه ههههههاند ات    
بتوانند ای کیور ن رد یدج  د ار 

هب راو روشک یشزومآ متسیس د نیامن  د تمس هب ار ناملعم و       

سه ار تیعقاو نیا ،سرد یا
اقدامپژوهی سوق دهند ولی از نظ هاشم یفیک ر د الک ه سسسس سسسس

    

ر نشو     

یسازد که برنامه اقدامپژوهی در کالسی که معلمان پژوهنده مدعی آن هستن تسناوتن ،د هه ههه است
م 
    

ت د ار یریگمشچ زیام ر ت هوحن  د سیر ص .دنیامن داجیا نانآ ا  یف (((((((((((((((( (  ) 1371معتقد هک تسا 

پژوه گش ران در روند ان ـج ام پژوهش با م کش التی روبرو میشوند ج زا هک م م اهنآ هل یییییییییت هب ناو   
م کش الت مربوط به اجرا ،مسائل مالی و م کش الت مربوط به منابع عل یم و اطالعاتی اشاره کرد.
در م مج وع ،با توجه به این تفای هک هه هههه شهوژپ نیا یا  ،،،، ،،،دخال ار یفلتخم لماوع ت
مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده مورد تأیید قرار داده است ،در بعد پژوه ،یش

رد   

شهاک
ض ترور

قتری انجام شود و ابعاد مختلف آنها
شهای عمی 
دارد که در مورد هر یک از عوامل مزبور ،پژوه 
در سطح وسیعتری مورد بررسی قرار گیرد .به لحاظ اجرایی ،الزم است ردیفهای خاصی برای
تأمین منابع مالی مورد نیاز برای برنامه معلم پژوهنده ،پژوه گش ران و کاربرد یافتههای اقدامپژوهی
در بودجه آموزش و پرورش اختصاص داد شود .همچنین زمینه و شرایط مناس شیازفا یارب ب    
کّمّمیت و کیفیتبرنامه معلم پژوهنده فراهم شود .عالوه ب ،نیا ر    ب د رارق و تاررقم عضو ا ا ند     
مسئولیت اس فت اده از یافتههای اقدامپژوهی در شرح وظایف مدیران ،این ام هک دوش مهارف ناک

   

مدیران و معلمان مجرب به اس فت اده از یافتههای اقدامپژوهی مل مز شده و مسئولیت پاسخگویی در
شه مض و تمدخ زا شیپ یا ننن ن نننن
ن
قبال فرادستان را عهدهدار شوند .در همین راس ،ات ارائ زومآ ه شش شش
خدمت در زمینه برنامهری یز و چگون یگ اس فت اده از یافتههای اقدا مممپژوهی ب اریدم ه نن ننن و معل ام ننن
یتواند آنها را به دانش ،توانش و انگیزش الزم در این زمینه مجهز نک د .برنامهری یز برای ایجاد
م 
ش و پ شرور
و گسترش یک نظام اطالعرسانی مناس رد ب س امزا ننن آم زو ش ش

سراس روشک ر    ام یر

ضروری است ،ب اب هک یوحن ه فتسا ا یار تامدخ زا هد ان ههههههه ههههههههای ،ن یرش هههه یشهوژپ یا  ،،، ،،ت لیکش
ت دیداری و شنیداری و نظایر آن ،ب ناوت
شهای پژوه یش و ارائه نتایج اقدامپژوهی به صور 
همای 
اطالعات به ه گن امی را در اختیار مدیران و معلمان قرار داد .در سازمان ،ت کش یالت ،برنامهری یز و
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ب تسهیل کاربست یافتهههه یا
مدیریت آموزش و پرورش ،تغییراتی که موج 

اقدا مممپژوهی ش دو

شهای مختلف آموزش و پرورش ،این فرصت
ایجاد گردد ،به نحوی که با کاهش تمر زک در بخ 
در اختیار مدیران و معلمان قرار داده شود که مسائل وم کش الت خود را شناسایی نمایند .همچنین
شها را به سمت بررسی مسائل مبتال به آم و شزو
با برقراری ارتباط با حوزههای پژوه یش  ،پژوه 
پرورش و چارهجویی و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت سوق دهند.
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