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 چكیده

 یها یتظرف ییاشناس و یبررس یبا اهداف متنوع یچون اقدام پژوه ییها یندبرنامه معلم پژوهنده در قالب فرآ

 یرجسته اب یگاهاج یو پرورش یآموزش یها ینددر فرآ یمها بصورت مستق یافته ینمعلمان و کاربست ا یپژوهش

 یرتاث ی،قدام پژوها یندرآفمعلمان با  آشنایی یزانچون م یاهداف یمطالعه به بررس ینداراست. ا یتو ترب یمدر تعل

داخته آنها پر یبند یتراه راهکار و اولوبرنامه به هم یندر رغبت به مشارکت معلمان نسبت به ا یتمولفه جنس

 یاموهش را تمپژ یار( بود که جامعه آمیو کم یفی)ک یختهپژوهش از نوع آم یناست. روش بکارگرفته شده در ا

 165زن و  214فر )ن 379دادند. نمونه پژوهش شامل  یلو بلوچستان تشک یستاناستان س ییمعلمان مقطع ابتدا

گروه  ه،یافتاختارحبه سشامل مصا یزانتخاب شدند. ابزار پژوهش ن یچند مرحله ا یا مرد( بودند که به روش خوشه

 ینباطو است یفیار توصحاصل از پژوهش با استفاده از آم یهاو پرسشنامه محقق ساخته بود که داده یکانون یها

(t تجز یو گروهها یتک نمونه ا )ن معلما ییناآش نایزپژوهش نشان داد که م یجشدند. نتا یلو تحل یهمستقل

 ینمچناست. ه ینید پادر ح یاقدام پژوه ییاجرا یها یندو بلوچستان نسبت به فرآ یستاناستان س ییدوره ابتدا

 یاهکارهار یبند یتواول ،ینارتباط معنادار وجود دارد. عالوه بر ا وهیبا اقدام پژ ییآشنا یزانو م یتجنس یانم

 یها و راهکار یموزشآ یراهکار ها یبآن بود که به ترت یانگرده بمعلمان نسبت به برنامه معلم پژوهن یبترغ

در  علمانمرا نزد  یتولوا ینمدرسه کمتر یبانیمربوط به پشت یو در مقابل، راهکار ها یتاولو ینباالتر یسازمان

 دارد.   ینهزم ینا

 م پژوهیمعلم، معلم پژوهنده، برنامه معلم پژوهنده، اقدا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

رین ثمره از مهمت .ر می رودو توسعه به شما پیشرفت جزو نخستین اولویت ها و اساس امروزه در کشور های توسعه یافته، پژوهش

(. یکی از بنیادی ترین حوزه 1395ها اشاره کرد )طباطبایی،  اندیشه و سرمایه وقت، جلوگیری از اتالف توان به های پژوهش می

ارد. از ر و کار دسنسان رد سیستم آموزش و پرورش است زیرا، این سیستم بطور مستقیم با اهایی که پژوهش در آن ضرورت دا

 جریان و درس ر کالسد تحول و تغییر باید آن اساسی محور که طلبد را می خود ویژه پژوهش های وپرورش، طرفی نیز آموزش

 (. 1396)فراشی،  کنند یایفا م پژوهش از نوع ینا در را اساسی معلمان نقش باشد؛ برای نیل به این هدف، یادگیری یاددهی

 ظرفیت توسعه. ه استمتصور شد پژوهش برای امر ویژه به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش جایگاه بنیادین هم تحول سند 

 رپژوهشگ تأمین و ربیانم و مدیران بین در پژوهش و تفکر فرهنگ گسترش برای موجود هایظرفیت از استفاده نوآوری، و پژوهش

 هایظرفیت  جمله از هشیپژو فعال شبکه ایجاد مجرب، و فعال پژوهشگران از حمایت و عمومی رسمی تربیت و تعلیم نیاز مورد

 نیز ملی درسی برنامه سند رمذکور، د سند بر عالوه (.1390بنیادین، تحول سند) در این خصوص است بنیادین تحول سند در موجود

 روحیه تقویت زمینه هب 3-3 اصل تربیتی، و درسی هایبرنامه بر ناظر اصول بخش در ح شده است.مطر پژوهش ضرورت توجه به

 و یادگیرنده عنوان به معلم به توجه ،4-2-6 رویکرد سند، کلی هایگیری جهت و رویکردها بخش در پژوهشگری، و پرسشگری

 اقدام هجمل از پژوهشی هایفعالیت در معلمان مشارکت زمینه نمودن عنوان شده است. لذا، فراهم پرورشی و آموزشی پژوهشگر

 بین در پژوهش و تحقیق فرهنگ و گسترش توسعه در امر وپرورش آموزش وزارت راهبردی اهداف از یکی به عنوان پژوهی

قرار  گیریپی وردم م پژوهندهوپرورش با عنوان برنامه معل آموزش مطالعات پژوهشگاه توسط ضرورت پیدا کرد که امروزه، معلمان

 در پژوهش بخشیاثر برنامه، این مؤثر جایگاه به توجه (. با1398گرفته است )پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 

 همچنین و دانش ولیدت علمی، بینش به هاآن نمودن مجهز و معلمان اجرایی و علمی تجارب تقویت آموزشی، هایریزیبرنامه

 پژوهشی فعالیت این مطلوب اجرای ها،بخش سایر و درس کالس وضعیت بهبود جهت در انآن هایاندیشه و تجارب از گیریبهره

 همان(. ) یابدمی اهمیت پیش از بیش

اقدام پژوهی )پژوهش در عمل( نوعی رویکرد در تحقیقات آموزشی است که معموال توسط متخصصان مربوطه با هدف بررسی و 

کالس درس مورد استفاده قرار می گیرد. اقدام پژوهی نشان دهنده گسترش  بهبود شرایط آموزش بصورت عملی در مدرسه یا

(. بطور 2020، 4و جوب 3، تیل2، پورات1بازتاب انتقادی است که یک مربی بطور روزمره در کالس درس خود بکار می گیرد )کالرک

ی به دلیل فراهم نمودن فرصت بینش خاص دلیل تمرکز بر تحقیقات اقدام پژوهی این است که اخیرا در تحقیقات علوم اجتماع

(. 2018، 5جدید برای همه شرکت کنندگان در تحقیق و امکان تولید دانش مشترک محبوبیت بیشتری پیدا کرده است )جیکوبز

اقدام پژوهی مزایای متعددی برای معلمان در بهبود عملکرد آموزش داشته و می تواند برای پر کردن شکاف بین تئوری و عمل 

(. ضرورت و ارزش فعالیت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش به مثابه یک تمرین ارزشمند و یک 2012، 6ه شود )جانسوناستفاد

 کیفیت ارتقای منظور رو، به (. از این2013، 7فعالیت در راستای  توسعه حرفه ای برای معلمان است که باید صورت گیرد )هاین

                                                      
1 . Clark  
2 . Porath  
3 . Thiele  
4 . Jobe  
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7 . Hine  
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 الزمه که شوند تقویت معلمان در الزم های توانمندی و ها مهارت بایستی آموزشی، های فرآیند نمودن اثربخش و تربیت و تعلیم

 ورزیده اهتمام  خالق و ناب اندیشه تولید به رهگذر، این از تا است پژوهش انجام و علمی بینش به معلمان ساختن مجهز امر، این

 و نظر فاصله معلمان شدن پژوهشگر با .آورند عمل به را مالز استفاده مدرسه و درس کالس وضع بهبود راستای در اندیشه این از و

 کالس و دانشگاهی و علمی نظرات میان. رود می میان از است اندرکاران دست و نظران صاحب اکثر انتقاد مورد همواره که عمل

 مسائل و ها موضوع به. شود می تقویت آنان در خودباوری ؛ یابند می رشد و شده بالنده معلمان خود. شود می حاصل پیوند درس

 و شود می بیشتر کارشان اعتبار شود؛ می تقویت آنان در جویی مشارکت و تعلق حس. شود می کافی توجه ای منطقه و محلی

. شود می کالس و مدرسه محیط در پرسشگری رشد سبب معلمان شدن پژوهنده کلی، بطور. یابد می گسترش شان های خالقیت

  (.6200، 1مک نیف و وایت هد)

 برنامه معلم پژوهنده در جهت پژوهنده شدن معلمان و آماده سازی آنان و قدم نهادن در مسیر پژوهش شکل یافته است. رویکرد

 درس، کالس فعالیت های کار، محیط مشکالت موجود در و مسئله حل و تبیین شناسایی، بررسی، پژوهنده معلم برنامة اساسی

 حل رویکرد معلمان پژوهش، ظرفیت بر تکیه چرا که با .است پژوهش ابزار از استفاده با شپرور و آموزش حتی ادارات مدرسه و

 کار محیط (.9201 ،2مرتلر) سازند می فراهم را آموزش توسعه موجبات مسیر این از و بسته بکار یادگیری یاددهی فرایند در را مسأله

 ضرورت که شودمی مربوط پژوهنده معلم فعالیت و عمل به هشد مطرح مسائل صورت هر در باشد، هرچه مسأله و باشد هر کجا

 رسدمی نظر به که رسدمی پژوهی اقدام از درکی به فعالیت این درطی پژوهنده معلم. کندمی احساس را آن حل یا کاهش شناخت،

 مهارت زمینه، ساختن فراهم. رساندمی آنهاست یاری درگیر که مسائلی حل و پژوهی اقدام مسیر پیمودن در را او درک، این شناخت

ضرورتی انکار  «عمل در پژوهش» با آنان نمودن درگیر طریق از پرورش و آموزش همکاران سایر و معلمان بازآموزی امکان و

 ناپذیر می باشد. 

فعالیت های  ردط معلمان ش توسپژوهش هایی نیز در این راستا صورت گرفته که اکثر آنان به لزوم شناخت و بکارگیری ابزار پژوه

علمان اغلب به ضرورت و م( در پژوهش های خود تایید کردند که 1400آموزشی و پرورشی تاکید دارند. صفی خانی و همکاران )

قمند به انجام وده و عالگاه بلزوم پژوهش و تاثیر آن در بهبود فرآیند آموزش و یادگیری دانش آموزان و توسعه حرفه ای خود آ

 در کشوری های پژوهی داماق محتوای ( در پی بررسی1400ی هستند. در نقطه مقابل، بابایی و همکاران )پژوهش در اقدام پژوه

 از ها پژوهش نوع این هک دریافتند محتوایی و شناسی روش نگارشی، ساختاری، منظر 4 از آموزان دانش رفتاری و درسی حوزه

ن دات حسینیان و همکارادارند. سا قرار ضعیف حد در محتوایی و شناسی روش نگارشی، لحاظ از و متوسط حد در ساختاری لحاظ

، آمریکا، ای ایرانهر کشور د( پژوهشی به منظور بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی 1399)

رشد  نالند و آمریکا بری ژاپن، فر هاشومالزی، ژاپن، انگلستان و فنالند انجام دادند. نتایج تحقیقات آنان بیانگر این مهم بود که ک

الی که سایر کشور حارند. در کید دمهارت های پژوهشگری و اقدام پژوهی به مثابه یکی از ابعاد برنامه دوره های توسعه حرفه ای تا

وزش و پژمان فراشتند. دی ندجها نظیر؛ مالزی، انگلستان و ایران به مهارت پژوهشی و بعد توانمندی های پژوهشی معلمان توجه 

دی معلمان العه مورن با مط( در تحقیقی با هدف بررسی نقش استمرار پژوهش در ارتقا توانمندی و توسعه حرفه ای معلما1397)

میزان  شان دهندهند که ابتدایی شهر گراش نشان دادند که میزان شایستگی های پژوهشی معلمان در سطح مطلوبیی قرار ندار

 ستگی مثبته همبوهشی معلمان است. همچنین بین وضعیت پژوهش و نگرش حرفه ای معلمان رابطتخصص، مهارت و دانش پژ

 د. وجود دار اداریو معناداری وجود دارد و بین متغیر وضعیت پژوهش و توانمندی معلمان رابطه همبستگی مثبت و معن

                                                      
1 . Mc Niff & Whitehead  
2 . Mertler  



 

 

 69/.....معلمان نسبت به برنامه معلم پژوهنده  ییآشنا یزانم

 
پژوهنده پرداختند  معلمان توسط شده انجام وهیپژ اقدام تحقیقات علمی ماهیت بررسی به ( در پژوهشی1394قادری و همکاران )

 و دارند آموزشی مسائل حل و بررسی برای پژوهی اقدام به نسبت مثبتی دیدگاه معلمان که پژوهش آنان حاکی از آن بود که نتایج

 این پایین کیفیت نگربیا گزارشات آنان بررسی اما کنند، استفاده پژوهی اقدام انجام برای تفسیری رویکرد از دارند زیادی تمایل

 کرده عمل موفق حدودی تا اخالقی اصول رعایت در معلمان که داد نشان همچنین نتایج تحقیق آنان بود. علمی لحاظ از گزارشات

 پژوهش این نتایج دادند، انجام پژوهنده معلمان بین در تحقیق انجام موانع عوان با تحقیقی( 2012)1آلشامایمیری  و بورگ .اند

 عنوان به تحقیق نبود آموزشی، تحقیق های روش مورد در کافی اطالعات عدم تحقیق، انجام برای زمان و وقت نبود ددا نشان

 جمله از همکاران سایر توسط تحقیق انجام عدم تحقیق، برای ارزشمند موضوعات کردن پیدا در توانایی عدم معلمان، شغلی وظیفه

  .دبو معلمان بین تحقیق انجام موانع مهمترین

 نشان بابل شهرستان سطهمتو دوره معلمان پژوهی اقدام رویکرد شناسی آسیب بررسی هدف با ،(1392) زاده موسی پژوهش نتایج

 هدیدگا از همچنین االست،ب زمینه این در معلمان نگرش ولی است پایین پژوهی اقدام زمینه در معلمان مهارت و دانش که داد

 هسیا. است مالی و انیسازم فردی، آموزشی، فرهنگی، مولفه شامل ترتیب به پژوهی اقدام های چالش در سهیم عوامل معلمان

 پژوهش نتایج. پرداخت ابتدایی عمقط زن و مرد معلمان دیدگاه از پژوهی اقدام موانع بررسی به خود نامه پایان در( 1391) منصوری

 معنی ابطهر معلمان پژوهی اقدام با اجرایی و قانونی موانع انی،سازم موانع فردی، های ویژگی شناسی، روش موانع بین داد نشان او

موزشی و تربیتی معلمان آ( در پژوهشی با هدف بررسی مقایسه ای عملکرد 1390پیری و سلمان اوغلی خیاوی ) .دارد وجود دار

د داد که بین عملکر یران نشانه مدگاشرکت کننده در برنامه معلم پژوهنده با سایر معلمان در سه دوره تحصیلی استان اردبیل از دید

ین، بین عملکرد ارد. همچنجود دوآموزشی و تربیتی معلمان شرکت کننده در برنامه معلم پژوهنده با سایر معلمان تفاوت معناداری 

ها س آنمت و تدریقه خدآموزشی و تربیتی معلمان شرکت کننده در برنامه معلم پژوهنده براساس مدرک تحصیلی، جنسیت، ساب

 مشارکت سازمانی درون واملع شناسایی عنوان با (1388) همکاران و تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج تحقیقات نجفی

 آنان مشارکت بازدارنده واملع مهمترین از یکی معلمان اطالعات و آگاهی کمبود که است آن بیانگر پژوهی اقدام طرح در معلمان

  .است پژوهی اقدام طرح در

از مجموع پژوهش های انجام شده می توان پی برد که انجام پژوهش در قالب طرح های اقدام پژوهی توسط معلمان در روند 

فعالیت های آموزشی مزایای بسیاری دارد. افزون بر این مزایا، فرآیند اقدام پژوهی با چالش هایی نیز مواجه بوده است. یکی از 

نایی معلمان با انجام پژوهش و عدم مشارکت آنان در برنامه معلم پژوهنده است. عالوه بر مهمترین این چالش ها شاید عدم آش

 ای عدم آشنایی معلمان، تاثیر مسئله جنسیت در مشارکت معلمان در برنامه معلم پژوهنده نیز نیازمند بررسی می باشد. مسلما حرفه

 به روز هر ندارند پژوهشی های مهارت که معلمانی و است ارتباط در وی بودن اهل پژوهش با مستقیم طور به معلمی بودن

 نادرست ای شیوه به شان درس کالس موجود مسائل و مشکالت برابر در است ممکن یا و افزایند می خود کالس موجود مشکالت

 آموزشی هایشپژوه به ویژه الزم به ذکر است که پژوهش، .داشت نخواهد دنبال به مطلوبی نتیجه که کنند عمل تخصصی غیر و

 ویژه به آموزشی پژوهشگران هایمهارت و هاتوانمندی ضرورت به متأسفانه،. است نیازمند تخصص و مهارت و بینش دانش، به

پژوهش حاضر نیز با در نظر داشتن تمامی این موارد با طرح سواالت زیر به واکاوی  .است شده داده اهمیت کمتر پژوهنده معلمان

ن با فرآیند اقدام پژوهی و ارائه راهکارهایی جهت مشارکت و ترغیب معلمان در برنامه معلم پژوهنده همراه با میزان آشنایی معلما

 بررسی مولفه جنسیت معلمان در این فرآیند پرداخته است. 

                                                      
1 . Borg & Alshumaimeri  
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 روش 

است.  کاربردی هایپژوهش نوع از هدف، حسب بر است که شده اجرا کمّی و کیفی مرحله دو در کلی طور به پژوهش این

 نمونه با ابتدا یفی،ک بخش در که اساس این بر. شد انجام( کیفی و کمی) آمیخته روش به ها داده ماهیت اساس بر همچنین

 نظری اشباع به ها داده که( نفر 43) یافت ادامه آنجا تا یافته ساختار صورت به ها مصاحبه این شد گرفته صورت مصاحبه پژوهش

 پرسشنامه و شدند بندی هدست و خالصه عامل چهار در که بود گویه 44 ها مصاحبه این حاصل. نشد یافت جدیدی مورد و رسیدند

  .آوردند وجود به کمی مرحله اجرای برای را پژوهش

 در 1397-98 تحصیلی سال در که دادند تشکیل بلوچستان و سیستان استان ابتدایی دوره معلمان تمامی را پژوهش آماری جامعه

 و مرد معلمان نفر 9705 داد،تع این از که هستند نفر 22105 شامل جامعه این. بودند معلمی شغل به خدمت مشغول یابتدای مدارس

 یا مرحله چند ای خوشه ریگی نمونه روش به نمونه، حجم و پراکندگی به توجه با پژوهش ینمونه. بودند زن معلمان نفر 12400

 دندش انتخاب جامعه میان از دموجو درصد به توجه با طبقه هر سهم ها، خوشه درون نز و مرد طبقات وجود دلیل به. گردید انتخاب

 هر اب ابتدایی مقطع در بودن تخدم به مشغول نمونه این در ورود معیار. شوند شامل را طبقه دو از داری معنی و متعارف درصد تا

 قطب پنج در آماری ی جامعه استان، پرورش و زشآمو سازمان بندی دسته طبق که این به توجه با. بود تحصیالت از سطحی

 انتخاب وطهمرب های خوشه از دفیتصا صورت به نیز آماری های نمونه و گرفته قرار( چابهار و ایرانشهر سراوان، زاهدان، سیستان،)

 . شدند

 نفر 379 گرجسی، و مورگان جدول طبق آماری نمونه. دهد می نشان را پژوهش نمونه و جامعه مشخصات 2 و 1 شماره جدول

  .شدند تعیین

 ها قطب تفكیک به آماری جامعه ،1 شماره جدول

 درصد جمع تعداد زن تعداد مرد قطب های آموزشی

  %19 4306 2567 1739 سیستان

  %34 7545 4820 2725 زاهدان

  %13 2858 1321 1537 سراوان

  %18 3915 2018 1897 ایرانشهر

  %16 3481 1674 1807 چابهار

  %100 22105 12400 9705 جمع

   %100  %56  %44 کل درصد

 ها  قطب تفكیک به پژوهش نمونه ،2 شماره جدول

 درصد کل  فراوانی کل  تعداد زن  تعداد مرد  قطب های آموزشی  

 فراوانی  درصد  فراوانی  درصد 

  %19 72 44  %60 28  %40 سیستان 

  %34 128 82  %64 46  %36 زاهدان 

  %13 50 23  %46 27  %54 سراوان 

  %18 68 35  %52 33  %48 ایرانشهر 

  %16 61 30  %49 31  %51 چابهار 

 100 379 214  165  جمع 



 

 

 71/.....معلمان نسبت به برنامه معلم پژوهنده  ییآشنا یزانم

 
 رورشپ و آموزش متخصصان اییدت به که بود کانونی های گروه و یافته ساختار مصاحبه اول مرحله در پژوهش، این آوری جمع ابزار

 دهاستفا با که پرسشنامه این های گویه. بود پژوهش اول مرحله حاصل که بود ساخته محقق پرسشنامه کمی، مرحله برای و رسید

 دست به پژوهشی دبیاتا مطالعه همچنین و آموزش متخصصان و معلمان توسط کانونی های گروه و ساختاریافته های مصاحبه از

 حدی تا ،1=مخالفم کامال) سطحی 7 لیکرت مقیاس در گویه 37 به ن،متخصصا توسط بررسی از پس که است گویه 44 شامل آمد

 بخش 6 در پرسشنامه ینا. یافت کاهش( 7= موافقم کامال ،6=موافق ،5=موافقم تاحدی ،4=ندارم نظری ،3=مخالفم ،2= مخالفم

 شامل( آموزشی راهکارهای) ومد بخش ،8 تا 1 گویه از سوال 8 شامل( پژوهی اقدام با آشنایی میزان) آن اول بخش که شد طراحی

 به مربوط راهکارهای) ارمچه بخش ،25 تا 18 گویه از سوال 8 شامل( سازمانی راهکارهای) سوم بخش ،17 تا 9 گویه از سوال 9

 و 37 تا 31 گویه از والس 7 شامل( انگیزشی مالی راهکارهای) پنجم بخش ،30 تا 26 گویه از سوال 5 شامل( مدرسه پشتیبانی

 اساتید و پرورش و شآموز متخصصان از نفر 10 توسط پرسشنامه محتوایی روایی. بود شناسی جمعیت اطالعات شامل ششم بخش

 از حاصل هایداده مچنینه .آمد دست به. /82 کرونباخ آلفای ضریب با پرسشنامه های مولفه کلی پایایی و فرهنگیان دانشگاه

 برای. شدند تحلیل( مستقل و ایمونهن تک t) استنباطی و..(  و میانگین جدول، ها،اوانیفر توزیع) توصیفی آمار از استفاده با پژوهش

  .شد استفاده SPSS افزار نرم نسخه آخرین از استنباطی هایداده تحلیل

 یافته ها 

 اطالعات وصیفیت تحلیل برگیرنده در نخست، بخش: باشدمی عمده بخش دو از متشکل تحقیق هایداده وتحلیلتجزیه مبحث

 اصلی متغیرهای ادیرمق با مرتبط هاییافته نیز و جمعیتی سیمای بخش این در که است تحقیق موضوع پیرامون شدهگردآوری

 هاییافته به دوم، خشب همچنین در. گیرندمی قرار توصیف مورد مرکز به گرایش و پراکندگی هایشاخص کارگیریبه با پژوهش

ن آزمو استفاده با ای،هفاصل مقیاس به پژوهش هایشاخص تبدیل به توجه با قسمت، این در. ستا یافته اختصاص پژوهش تحلیلی

   .شودمی پرداخته پژوهش این های فرضیه بررسی به مقتضی، های

   است؟ چقدر پژوهی اقدام اجرای فرایند با معلمان آشنایی میزان سوال اول؟

   .است پژوهی قداما اجرایی فرایندهای با معلمان آشنایی میزان متغیر فراوانی توزیع بیانگر ذیل، جدول های یافته 

 پژوهی  اقدام اجرایی فرایندهای با معلمان آشنایی میزان متغیر فراوانی توزیع ،3جدول شماره 

 فرایندهای با آشنایی میزان

 پژوهی اقدام اجرایی

توزیع 

 فراوانی

کامال 

 مخالف

تاحدی  مخالف

 مخالف

نظری 

 ندارم

تا 

حدی 

 موافق

کامال  موافق

 موافق

 اقدام یک اجرای مدیریت توانایی .1
 .دارم را پژوهی

 26 32 62 62 82 76 30 فراوانی

 7 6/8 8/16 8/16 2/22 5/20 1/8 درصد

 کالس درون یابی مسئله . توانایی2
 دارم را پژوهی اقدام برای خودم درس

 25 49 56 50 63 91 36 فراوانی

 8/6 2/13 1/15 5/13 17 6/24 7/9 درصد

 اقدام یک برای مسئله بیان . توانایی3
 .دارم را پژوهی

 27 50 62 57 71 74 29 فراوانی

 3/7 5/13 8/16 5/14 2/19 20 8/7 درصد

 را مناسب های حل راه یافتن . توانایی4
 مسئله یک حل برای معتبر منابع از

 25 41 54 78 74 74 24 فراوانی



 1400 زمستان /پنجمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال دوم/ شماره  /72

 
 8/6 1/11 6/14 1/21 20 20 5/6 درصد .دارم

 های حل راه بکارگیری . توانایی5
 را ام آموزشی مشکل حل برای مناسب

 .دارم

 26 52 74 57 60 80 21 فراوانی

 7 1/14 20 5/14 2/16 6/21 7/5 درصد

 از حاصل های داده تحلیل . توانایی6
 .دارم را پژوهی اقدام

 12 52 78 73 76 59 20 فراوانی

 2/3 1/14 1/21 9/17 5/20 9/15 4/5 درصد

 اقدام یک گزارش نوشتن . توانایی7
 .دارم را پژوهی

 31 49 62 71 73 58 26 فراوانی

 4/8 2/13 8/16 2/19 9/17 7/15 7 درصد

 می را پژوهی اقدام نتایج انتشار . شیوه8
 .دانم

 15 40 71 97 66 63 18 فراوانی

 1/4 8/10 2/19 2/26 8/17 17 9/4 درصد

 معلمان از درصد 4/32 که دهد یم نشان پژوهی اقدام اجرایی فرایندهای با معلمان آشنایی میزان متغیر های گویه توصیفی ارزیابی

 درون یابی مسئله توانایی که اند کرده ذکر آنها درصد 1/35 دارند، را پژوهی اقدام یک اجرای مدیریت توانایی که اند داشته اذعان

 درصد 5/32 دارند، را پژوهی اماقد یک برای مسئله بیان توانایی آنها درصد 6/37 دارند، را پژوهی اقدام رایب خودشان درس کالس

 حل راه بکارگیری توانایی نهاآ درصد 1/41 دارند، مسئله یک حل برای معتبر منابع از را مناسب های حل راه یافتن توانایی آنها

 دارند، را پژوهی اقدام زا حاصل های داده تحلیل توانایی آنها درصد 4/38 رند،دا را شان آموزشی مشکل حل برای مناسب های

 دانند.   می را پژوهی اقدام تایجن انتشار شیوه آنها درصد 1/34 و دارند را پژوهی اقدام یک گزارش نوشتن توانایی آنها درصد 4/38

 پژوهی داماق اجرایی فرایندهای با آشنایی زانمی با متغیر ارتباط در ای نمونه تک  t آزمون ، نتایج4جدول شماره 

انحراف  ن میانگ تعداد  متغیر 

 معیار 

Test 

value 

T  درجه

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

اختالف 

 میانگین 

 معلمان ترغیب

 در شرکت برای

 معلم برنامه

 پژوهنده

 
370 

 
60/30 

 
74/11 

 
28 

 
26/4 

 
369 

 
000/0 

 
60/2 

 کوچکتر( 32) واقعی جامعه ینمیانگ از آمده دست به( 74/11) معیار انحراف و( 60/30) میانگین هک است آن از حاکی جدول نتایج

 369 آزادی درجه با( 26/4) مدهآ دست به t که این به توجه با همچنین و. باشد می معنادار درصد 95 احتمال به تفاوت این و است

 توان می و باشد می معنادار هشد مشاهده تفاوت آماری لحاظ به لذا شد،با می بزرگتر( 96/1) جدول بحرانی t از درصد 95 سطح در

 باشد.  می متوسط سطح از ترپایین پژوهی اقدام اجرایی فرایندهای با معلمان آشنایی میزان که کرد گیری نتیجه چنین

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 73/.....معلمان نسبت به برنامه معلم پژوهنده  ییآشنا یزانم

 

 دارد؟ وجود معناداری تفاوت آشنایی با اقدام پژوهی در زن و مرد معلمان بین آیا سوال دوم : 

 (زن معلمان و مرد معلمان) مستقل هایگروه t آزمون هایآماره ،5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 برای لون آزمون

 هاواریانس برابری

 ها میانگین برابری برای تی آزمون

 

 

 

F 
 هارتلی

 

 -Pمقدار 

 

T 

 

درجه 

 آزادی

 

 - pمقدار

 آزمون)

 (دامنه دو

 

اختالف 

بین 

 میانگین

 

خطای 

انحراف 

 اندارداست

 فاصله اختالف

 سطح در اطمینان

 درصد 95

 حد باال  حد پایین 

 برابری فرض

 هاواریانس

 

 نابرابری فرض

 هاواریانس

145/66 000/0  865/5- 

 

 

209/6- 

368 

 

 

1/354 

000/0 

 

 

000/0  

917/6- 

 

 

917/6-  

 

179/1 

 

 

114/1 

236/9- 

 

 

108/9-  

598/4- 

 

 

726/4- 

 دارمعنی لون آزمون لذا ست،ا 05/0 از کمتر که باشد می 000/0 با برابر لون، آزمون در شده محاسبه ـ pقدار م سوال، این در

 اعداد) شود استفاده نابرابر هایواریانس اساس بر t آزمون از باید بنابراین شود،نمی پذیرفته ها،واریانس برابری فرض و باشدمی

 لذا، است، 05/0 از کمتر که اشدب می 000/0 با برابر ها، میانگین برابری برای t آزمون ـ p رهمچنین مقدا (.5جدول  پایینی ردیف

-726/4 تا -108/9 از) یانگینم دو بین اختالف برای درصد، 95 اطمینان فاصله با همچنین،. است دار معنی ها میانگین بین تفاوت

  (.5 جدول) دارد یهمخوان گیرد،نمی بر در را )2M – 1M  =0(صفر  فرض که( 

( 61/33) زن معلمان و( 70/26) مرد معلمان پژوهی اقدام با آشنایی میزان نمرات میانگین بین که گرفت نتیجه توانمی بنابراین،

 در زن، نمعلما و مرد معلمان یپژوه اقدام با آشنایی میزان بین دیگر عبارت به .شودمی رد صفر فرض و دارد وجود دارمعنی تفاوت

 نمعلما در پژوهی اقدام اب آشنایی میزان همچنین. شودمی تأیید تحقیق فرض و دارد وجود دارمعنی تفاوت 05/0 داریمعنی سطح

 .    باشدمی بیشتر مرد معلمان در پژوهی اقدام با آشنایی میزان از 91/6 مقدار به زن

 بحث و نتیجه گیری 

 تایجن. گردید اجرا ژوهندهپ معلم برنامه در معلمان مشارکت جهت انگیزه ایجاد و ترغیب راهکارهای بررسی هدف با حاضر پژوهش

 ویتاول در. است پایین دح در پژوهی اقدام اجرایی فرایندهای با معلمان آشنایی میزان نخست، وهله در داد نشان پژوهش کلی

 ایراهکاره سپس و موزشیآ راهکارهای نخست، وهله در که داد نشان پژوهنده معلم برنامه به معلمان ترغیب راهکارهای بندی

 شتیبانیپ به مربوط اهکارهایر. باشد می پژوهنده معلم برنامه در شرکت برای معلمان ترغیب عملی راهکارهای مهمترین سازمانی،

 معنادار باطارت وهیپژ اقدام با یآشنای میزان و جنسیت میان همچنین. دارد زمینه این در معلمان نزد را اولویت کمترین نیز مدرسه

  .دارد وجود

 به( 74/11) معیار انحراف و( 60/30) میانگین که است آن بیانگر پژوهش اول سوال با مرتبط های داده تحلیل از حاصل هاییافته

 به جهتو با همچنین و. باشد می معنادار درصد 95 احتمال به تفاوت این و است کوچکتر( 32) واقعی جامعه میانگین از آمده دست

 لحاظ به لذا باشد، می بزرگتر( 96/1) جدول بحرانی t از درصد 95 سطح در 369 آزادی درجه با( 26/4) آمده دست به t که این

 اقدام اجرایی فرایندهای با معلمان آشنایی میزان که کرد گیری نتیجه چنین توان می و باشد می معنادار شده مشاهده تفاوت آماری
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(، بابایی و همکاران 1400پژوهش صفی خانی و همکاران ) نتایج با پژوهشی یافته این .باشد می متوسط طحس از ترپایین پژوهی

 و نجفی  ،(1391) منصوری سیاه ،(1392) زاده موسی (،1397(، فروزش و پژمان )1399(، سادات حسینیان و همکاران )1400)

 روش و پژوهی اقدام با آشنایی میزان محققان این پژوهش نتایج .دارد مطابقت( 2012) آشامایمیری و بورگ و( 1388) همکاران

 ضمنی طور به ها پژوهش این نتایج. اند داشته بیان معلمان توسط پژوهی اقدام اجرای موانع عنوان به را عمل در پژوهش شناسی

 در شرکت موانع عنوان به مذکور ایه در پژوهش که است پژوهی اقدام اجرایی فرایند با معلمان پایین آشنایی میزان کننده تایید

 در شرکت به معلمان رغبت عدم مهم دالیل از یکی شاید که داشت بیان توان می این بنابر. اند شده مطرح پژوهنده معلم طرح

    .باشد عمل در پژوهی اقدام یک عملی اجرای و برنامه این اجرای های مهارت و ها دانش نداشتن پژوهنده معلم برنامه

 از کیحا پژوهی اقدام با یآشنای میزان و جنسیت میان ارتباط بررسی پیرامون آماری های یافته پژوهش، سوال دوم به سخپا در

 05/0 از کمتر که باشد می 000/0 با ربراب ها، میانگین برابری برای t  آزمونp-  مقدار. باشد می متغیرها این میان معنادار ارتباطی

 -108/9 از) میانگین دو بین فاختال برای درصد، 95 اطمینان فاصله با همچنین،. است دار معنی ها ینمیانگ بین تفاوت لذا، است،

 نمیانگی بین که گرفت نتیجه توانمی بنابراین،. دارد همخوانی گیرد،نمی بر در را (2M – 1M  =0)صفر  فرض که( -726/4 تا

 رد صفر فرض و دارد وجود دارمعنی تفاوت( 61/33) زن معلمان و( 70/26) مرد معلمان پژوهی اقدام با آشنایی میزان نمرات

 دارمعنی تفاوت 05/0 داریمعنی سطح در زن، معلمان و مرد معلمان پژوهی اقدام با آشنایی میزان بین دیگر عبارت به. شودمی

 با اییآشن میزان از 91/6 دارمق به زن مانمعل در پژوهی اقدام با آشنایی میزان همچنین. شودمی تأیید تحقیق فرض و دارد وجود

  .باشدمی بیشتر مرد معلمان در پژوهی اقدام

 انمعلم ترغیب عملی هایراهکار مهمترین بندی اولویت پیرامون فریدمن آزمون از حاصل نتایج پژوهش، سوم سوال به پاسخ در

 ایراهکاره مهمترین نی،سازما راهکارهای سپس و شیآموز راهکارهای نخست که داد نشان پژوهنده معلم برنامه در شرکت برای

 نزد را ویتاول کمترین نیز رسهمد پشتیبانی به مربوط راهکارهای. هستند پژوهنده معلم برنامه در شرکت برای معلمان ترغیب عملی

 به معلمان ناذعا و پژوهش اول سوال از حاصل نتایج(. Chi-Square= 33/244 Sig.=0/000)دارد  زمینه این در معلمان

 و یرونیب های انگیزاننده و نمعلما حقوق پرداخت نظام مشکالت و مسائل همچنین و پژوهی اقدام اجرایی فرایند با پایین آشنایی

ر آسیب ( د1400ن )فی خانی و همکاراصدر این راستا،  .کنند تبیین را نتایج این بتوانند شاید هایی، برنامه چنین انجام ضعیف درونی

دارات کل، رتخانه، ار وزادرنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران، توجه مسئوالن و متولیان آموزش و پرورش شناسی ب

پژوهنده کمک  نامه معلمفق برمناطق و نواحی و مدیران مدارس می توانند به رفع موانع و تقویت عوامل پیش برنده در اجرای مو

 کنند. 

 توانند می آموزشی عوامل و سازمانی عوامل داد نشان پژوهش این نتایج که داشت یانب توان می کلی گیری نتیجه یک در

 علمانم برای پژوهنده علمم برنامه در شرکت جهت مدرسه پشتیبانی و مالی -انگیزشی عوامل به نسبت باالتری های انگیزاننده

 اییجغرافی های محدودیت لشام آنها از تعدادی هک بودند هایی محدودیت دارای ها پژوهش بقیه همانند نیز پژوهش این. باشند

 جمع و انتشار به وطمرب های محدودیت بلوچستان، و سیستان استان مختلف مناطق در پژوهش های نمونه پراکندگی و پژوهش

   .بودند ها پرسشنامه به پاسخگویی به معلمان پایین رغبت و ها، پرسشنامه آوری

 پژوهی اماقد اجرایی فرایند هب نسبت معلمان مشارکت اهمیت به توجه با پیشنهاد می شود حاضر، پژوهش از حاصل نتایج به توجه با

 مرحله هب مرحله آموزشی های کارگاه شود، اجرا خبره افراد توسط مناسب آموزشی های کارگاه آموزشی، عامل معناداری  همچنین و

 مناسب لیما و انگیزشی واملع شود می پیشنهاد مالی-انگیزشی املع معناداری به توجه همچنین با .شوند اجرا عملیاتی صورت به

 باریاج نیز مدرسه یریتیمد اعضای برای پژوهی اقدام اجرای های شود و آموزش گنجانده پژوهنده معلم برنامه در و شناسایی

   .گردد



 

 

 75/.....معلمان نسبت به برنامه معلم پژوهنده  ییآشنا یزانم

 

 منابع 

 و درسی هایحوزه در «کشوری هایپژوهیاقدام» هنقادان محتوای تحلیل .(1400) هدیه. ازغ، شیما و پناه، یزدان مظهر؛ بابایی،

 تدریس ،(محتوایی و شناسیروش نگارشی، ساختاری،: ساحت چهار از) آموزش روش یک مثابهبه آموزاندانش رفتاری

  .1-28 ،(2)9 پژوهی،

 گروه پژوهنده، معلم انهخدبیر پژوهنده، معلم برنامه سومین و بیست نامه شیوه(. 1398. )پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

  .پرورش و آموزش وزارت پژوهش، و تحقیق

رنامه علمان شرکت کننده در ب(. بررسی مقایسه ای عملکرد آموزشی و تربیتی م1390پیری، موسی و سلمان اوغلی خیاوی، فریبا. )

 . 75-90(، 14) 4 تربیتی، علوم مهمعلم پژوهنده با سایر معلمان در سه دوره تحصیلی استان اردبیل از دیدگاه مدیران، فصلنا

رنامه های توسعه حرفه ای (. بررسی تطبیقی ابعاد ب1399سادات حسینیان، بنت الهدی، نیلی، محمدرضا و شریفیان، فریدون. )

 . 73-90، (49) 14معلمان ابتدایی در ایران و کشور های منتخب، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 

 هنام پایان. پاکدشت هرستانش ابتدایی مقطع معلمان دیدگاه از پژوهی اقدام موانع بررسی(. 1391. )درضااحم سید منصوری، سیاه

  .گرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی

 ایران.   ورشپر و آموزش وزارت پرورش تهران، و آموزش عالی (. شورای1390سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. )

 و آموزش در پژوهنده لممع برنامة شناسیآسیب .(1400. )بیژن عبدالهی، حمید و آراسته، حسین؛ عباسیان، حیی؛ی خانی، صفی

 . 339-366 ،(2)10 آموزشگاهی، و آموزشی مطالعات. ایران پرورش

 مطالعه) ژوهندهپ معلم رحط در معلمان پژوهی اقدام توانایی افزایش در موثر عوامل بررسی و شناسایی(. 1396. )لیال فراشی،

 ماعی،اجت مطالعات و بیتیتر روانشناسی،علوم در جهان و ایران نوین های پژوهش ملی کنفرانس ،(نهاوند شهرستان: موردی

  .زرقان واحد آزاد دانشگاه

 عه موردیالحرفه ای معلمی )مط (. بررسی نقش استمرار پژوهش در ارتقا توانمندی و توسعه1397فروزش، زهره و پژمان، ابراهیم. )

مه درسی ایران عات برنان مطالمعلمان ابتدایی شهر گراش(، کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری، انجم

 شعبه هرمزگان.  

اقدام پژوهی توسط  (. بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده1394قادری، مصطفی، غالمی، خلیل و خاطری صفت، بهیه. )

 .  105-138(، 38) 10دایی، مطالعات برنامه درسی، معلمان دوره ابت

 پژوهش های المللی بین نسکنفرا پرورش، دومین و آموزش در آن تاثیر و پژوهش جایگاه (. بررسی1395سادات. ) فاطمه طباطبایی،

  https://civilica.com/doc/583293ایران، تهران، اجتماعی های و آسیب رفتاری مطالعات و تربیتی علوم در کاربردی

 ،آموزشی نامه پژوهش ایچی،چ پریچهر ترجمه بدانید، پژوهی اقدام درباره است الزم آنچه (.2006) جک. هد وایت جین و نیف مک

 . 115 شماره ماه، آبان

 سیکارشنا نامه پایان. ابلب شهرستان متوسطه دوره معلمان پژوهی اقدام رویکرد شناسی آسیب(. 1392. )عاطفه سیده زاده، موسی

  .مازندران دانشگاه چاپ نشده، ارشد

 پژوهی، اقدام طرح در لمانمع مشارکت سازمانی درون عوامل شناسایی(. 1388. )محمد زاده، قلی و اهلل حبیب هزارجریبی، نجفی

  .192-205 ،(19) 5 بجنورد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی پژوهشنامه. پرورش و آموزش حوزه در جدید چالشی
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