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Abstract 

The main purpose of this study is to identify the factors that promote and inhibit the 
teacher-researcher program. For this purpose, a qualitative research method of 
phenomenology was used. The statistical population included top researchers, experts and 
thinkers in the field of research. Purposeful sampling was used in the selection of 
participants and an inductive approach was used in the analysis of interviews. Based on the 
analysis of qualitative data obtained from the interviews and coding and analyzing the 
content of the interview text and their compliance with the theoretical foundations, the 
factors affecting the implementation of the teacher-researcher program in 7 factors, 
including professionalism of the educational leader, Individual professionalism, evaluation 
and judging of research action reports, professional development courses, organizational 
dynamics, and organizational support, and 86 indicators were identified. All identified 
factors are both promotional and inhibitory. If they are noticed and strengthened, they 
become the driving factors, and if they are neglected and neglected, they become the 
deterrents. The attention of education officials in the ministry, general administrations, 
districts and principals and school principals can help eliminate barriers and strengthen the 
driving factors in the successful implementation of the teacher-researcher program. 
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معلمپژوهندهدرآموزشوپرورشایرانةبرنامشناسیآسیب

 4، بیژن عبدالهی3، حمید آراسته2، حسین عباسیان1خانییحیی صفی

  ، ایراندانشگاه فرهنگیان، تهران ،مربی گروه علوم تربیتی ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی. 1

 رزمی، تهران، ایراندانشگاه خوا ،مدیریت دانشکدة، گروه مدیریت آموزشی ،استادیار. 2

 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ،مدیریت شکدةدان، گروه مدیریت آموزشی ،استاد .3

 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران مدیریت دانشکدة ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشیار. 4

 (25/06/3199: ؛ تاریخ پذیرش29/05/3199: تاریخ دریافت)

 دهیچک

از ندو    یفد یروش پدژوهش   منظدور    بد  اید   . معلم پژوهندده اسدت   ةبرنام ةبرنده و بازدارندشیعوامل پ ییپژوهش شناسا یهدف اصل
 یریگ از نمون . در حوزة پژوهش مورد نظر بود نظرانبرتر   ارشناسان و صاحب هشگرانشامل پژو یآمار ةجامع. استفاده شد یدارنگاریپد

 یفد یای  هد ادهد لید و تحل  ید بر اسدا  تز  . ها استفاده شدو رویکرد استقرایی در تحلیل مصاحب   نندگان انتخاب مشار ت هدفمند در
معلدم   ةبرنامد  ینظری  عوامدل مدر ر بدر اجدرا     یها با مبان محتوای مت  مصاحب  و مطابقت آن لیها و  دگذاری و تحلحاصل از مصاحب 
 یو داور یابید ارز  یفدرد  یدی گرایاحرفد    یرسانو اطال  یارتباط ستمیس  یآموزش رهبر ییگرایاحرف   شامل عامل 7پژوهنده در قالب 

عوامدل   ةهمد  .دشد  یینشدانگر شناسدا   66و   یسدازمان  تید حماو   یسازمان ییایپو  یاحرف  یبالندگ یهادوره  یپژوهاقدام یهاگ ارش
صدورت   شدوند و در برندده تبددیل مدی   ها  ب  عوامل پیشصورت توج  و تقویت آن در. برنده و هم بازدارنده هستندشده هم پیش شناسایی

ن و متولیدان آمدوزش و پدرورش در وزارتخاند   ادارات  دل       توج  مسئوال. شوندعوامل بازدارنده تبدیل میها ب  توجهی و غفلت از آن بی
معلم پژوهنده  مک  ةبرنده در اجرای موفق برنامتواند ب  رفع عوامل بازدارنده و تقویت عوامل پیشمناطق و نواحی و مدیران مدار  می

 . ند

  .ندهوهپژمعلم  پژوهش   ش و پرورشپژوهی  آموز اقدام: یدیکل  واژگان
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 مقدمه 

 و آموزش در عملی تحقیقات از استفاده اهمیت بر دیگری زمان هر زا بیش محققان بیشتر امروزه

 تواندمی پژوهیاقدام طرف، یک از .کنندمی تأکید معلمان و آموزان دانش به خدمت برای پرورش

 ةتوسع به دستیابی در درس، کالس در متنوع مشکالت برای عملی هایحلراه پیشنهاد طریق از

 آگاهی افزایش باعث زیرا کند،می کمک خود شغل در معلمان به ،ردیگ طرف از .کند کمک پایدار

 و نفس به اعتماد سازگاری، گرایی، عمل پذیری،انعطاف همکاری، به را ها آن و شودمی ها آن

 تحقیقات استفاده از بنابراین، آموزد،می آموزش و آموزش با مرتبط موضوعات بارةدر بیشتر آگاهی

 را مختلفی هایمهارت تا دهدمی فرصتی ها آن به و کندمی توانمند ار معلمان آموزش، در عملی

 کالس هایچالش برخی بر ،ثریؤم طوربه  که در حالی کنند، ایجاد خود ایحرفه ارتقای برای

 در توانندمی معلمان بنابراین، .کندمی غلبه شده بینیپیش عملی اهداف به دستیابی برای واقعی

و  پژوهش، فرایند کسب. (6، ص0202 ، جیهد دی)کنند  کار راحت رهامتغی کنترل با یمحیط

یا سازمان با آن  به منظور حل مسائل و مشکالتی است که در یک حوزه ها و اطالعاتتحلیل داده

ها، بهبود کیفیت، سازمان هدف اصلی از پژوهش در. (0222، 0موریسونمانین و  ،کوهن) مواجهیم

 مناسب است وری، کارایی سازمانی و اتخاذ راهبردهایافزایش بهره گیری مناسب،کمک به تصمیم

گستردگی، نوع کارکردها و تأثیرگذاری،  اهمیت از لحاظباهای یکی از سازمان. (131 زاده، حسن)

ترین دارد، از مهم سروکار پرورش به دلیل اینکه با انسان آموزش و. است آموزش و پرورش

انسان،  ةاندیش بودن مسائل مربوط به به دلیل پیچیده. ن الزم استدر آ هایی است که پژوهش حوزه

به  رو، این از .طلبدهایی خاص بوده، دقت زیادی را میپژوهش در این زمینه، دارای پیچیدگی

 های الزم درها و توانمندیمهارت دآموزشی، بای منظور ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و اثربخشی

تا  ،به بینش علمی و انجام پژوهش است این امر، مجهزکردن معلمان ةزممعلمان تقویت شوند و ال

                                                           
1. Djihed 

2. Cohen, Manion & Morrison 
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راستای بهبود وضع کالس درس  اهتمام ورزیده و از این اندیشه در ةبه تولید اندیش از این رهگذر،

طلبد که می خود را ةپرورش، پژوهش ویژ آموزش و. را به عمل آورند الزم ةو مدرسه استفاد

 در این .یادگیری باشد -کالس درس و جریان یاددهی ییر و تحول درمحور اساسی آن باید تغ

این  (.130 پویا،  قاسمی) کنندمی ایفا میان، معلمان، نقش اساسی را در این نوع از پژوهش

 1کرت لوین و (302 ) 0آن به اوایل کار جان دیویس ةکه زمین نام دارد  پژوهیاقدامپژوهش ویژه، 

 است پژوهش نوعی پژوهیاقدام (.130 ، ، قنبری و محمودیپژمان ارینامد) گرددبرمی (392 )

 نوع این در. گیردمی انجام آن کاهش یا حل برای و مسئله یک در درگیر افراد خود توسط که

تغییر  معین یا مطلوب وضعیت به را نامعین یا نامطلوب وضعیت کنندمی تالش پژوهشگران هش،پژو

 پژوهش موضوعات پژوهی،در اقدام. است آن کردن اثربخش و امور زیبهسا کار، این از هدف .دهند

 هایپژوهش مثل پژوهش، نوع این در. است کاری ةروزمر هایفعالیت به مربوط و عینی و ملموس

 لئمسا بررسى بلکه متغیرها نیست، اصطالح به و هاپدیده روابط به بردن هدف پى دانشگاهی، صوری

 راه از خواهدمی و است درگیر ها آن با خود شغل ةحیط در و کار محیط در فرد که است مشکالتی و

 (.1 ، ص132 الهی،  تنها و کرم اسالمی)دهند  کاهش را مشکالت حداقل، یا حل را آن پژوهش،

مانع  نیتر بزرگ هخودپندار یهاکه باور، «هستند یمعلمان، محققان» کند یم دیکأت یعمل پژوهش

ندارند،  یعمل های پژوهشمشارکت در  یبرا یمعلمان فرصت. است معلمان یشخص ةتوسع یبرا

 درس یعمل پژوهش کار متخصصان و محققان در بخش آموزش است، یعمل های پژوهش

 ریثأت ی، بر آموزش عادکنندشرکت می یعمل های پژوهشکه در  یاست، معلمان یدشوار

 ،را ندارند یتفیک ای تیکم نییتع جهت یعلم پژوهشانجام  یرامهارت کافی ب ها، معلمگذارند می

 کی ، به عنواننوشته شود با حجم باال پژوهشگزارش  کیبه عنوان  دیباکه  یعمل های پژوهش

عملی  های پژوهشانجام مقاومت در برابر  یبرا یلیدل نهایا ةاست، هم اتالف وقت  ،بزرگ ةپروژ
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و نقش  علم پژوهشگر استد مخو معموالً ،پژوهیدر اقدام (.3 02،  ونگ) ها استتوسط معلم

به این چه  در این حالت او هم معلم است و هم محقق، .باشدی او میاصلی پژوهش به عهده

ملموسی را که با آن  ةتواند مسئل، میپژوهیوسیله معلم به عنوان مجری اصلی طرح تحقیق اقدام

به . (38، ص 13 ، زیحجاو  ، بازرگانسرمد)د کنرا میسر  رومحل کند، یا بهبود امواجه است، 

پیشرفت شغلی،  مانندپژوهی توسط معلمان در کالس درس، مواردی منظور کاربست فرایند اقدام

ای و ای، خودمختاری و استقالل حرفههدفمندی شغل، روابط سازمانی مثبت، خودپذیری حرفه

ماندن  مفغول گذرره تا از این شودای باید به طور جد، واکاوی و بازنگری تسلط بر محیط حرفه

آموزان بخشیدن به مسائل و معضالت آموزشی و تحصیلی دانش پژوهی در التیامثر اقدامؤرویکرد م

 (.  ، ص133 آبادی، امیری فرح)د شواصالح 

 های درس و مدارسکالس در یادگیرندگان مستمر که به کندمی تشویق را معلمان پژوهی،اقدام

نیاز  ی موردصتخص دانش و فنی هایبا مهارت را یند، معلمانافر این، (9 02، 0میلز)تبدیل شوند 

 در، (0 02، 1جانسون)د کنمی جامعه تجهیز و های درس، مدارسکالس در تغییر مثبت ایجاد برای

در  و آموزاندانش و نیازهای اطالعات اساس بر آموزشی را هایتصمیم مربیان پژوهیاقدام

 مندنظام ةیک مطالع در را مربیان معموالً پژوهیاقدام ةخرچ .کننداتخاذ می های درس کالس

 تا بپردازد عمل حین پژوهش به باید معلم ، هر(1 02، 9آدو)کشد به چالش می یا عملی آموزشی

 را تسهیل خود تدریس فرایند روند کند، برطرف را اشو شغلی ایطریق بتواند نیاز حرفه این از

که همانا  را تربیت و تعلیم نهایی و هدف بخشد، بهبود را یریادگی -یاددهی کیفیت فرایند د،کن

 (.10، ص138 رضایی، ) کند فراهم، فراگیران است ةجانب همه رشد

 و علمی منظم، ورزیاندیشه فرایند ای،مدرسه و رسمی تربیت و تعلیم فرایند در پژوهیاقدام

 راه دارد تالش و کندمی مهیا را یتیترب هایفعالیت زمینة در تأمل و جوگریو جست که است عملی
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 تربیت و تعلیم کارگزاران و معلمان رویپیش هایو چالش مشکالت با ههمواج در را ممکن هایحل

 اتخاذ درگیر مستمر طوره ب آموزش با مرتبط افراد دیگر و معلمان .کند عملیاتی و شناسایی

 همان یا پژوهندهمعلم ةبرنام .دارند ولیتئمس د وتعهها،  تصمیم این قبال در و اندتربیتی های تصمیم

 جوگریو جست هایتعیین گام و نیازها شناسایی با کندمی کمک معلمان به پژوهیاقدام فرایند

پیامدهای  به بتوانند و گرفته آگاهانه های متصمی مستند، هاییافته و هاداده علمی تحلیل علمی،

برای اینکه معلمان به پژوهش  (.136 و پرورش، زش آموپژوهشگاه مطالعات )یابند  دست مطلوب

افزون بر داشتن آرامش خاطر و رفاه نسبی و امکانات پژوهشی در محیط مدرسه  بایدروی آورند، 

و بیرون از آن، آزادی عمل نسبی داشته و در بند قیدهای ریز و درشت اداری و محیط مدرسه 

شود معلمان نسبت به کار و شغل خود  میبب ه سجو و فرهیخت داشتن مدیرانی مشارکت .نباشند

توان معلمان را  دستورهای صادرشده از باال نمی نامه و با آیین. باشند احساس تعهد و تعلق داشته

معلمان باید خود از درون احساس تعهد و تعلق کنند و بخواهند که برای اصالح . آورد محقق بار

 (.10، ص130 ، یاپو قاسمی)امور آموزشی دست به پژوهش بزنند 

 و دارند، آموزشی مسائل حل و بررسی اقدام پژوهی برای روش به نسبت مثبتی دیدگاه معلمان

 هایگزارش بررسی اما کنند، استفاده پژوهی اقدام تفسیری برای انجام رویکرد از دارند زیادی تمایل

 ةمرحل در معلمان ،واقع در. دبو علمی لحاظ از هاگزارش این پایین کیفیت کنندة پژوهی بیان اقدام

و  دقت استفاده، مورد ابزار اند ونکرده استفاده مناسبی هایروش از اطالعات تحلیل آوری وجمع

موفق تاحدودی نشان داد معلمان در رعایت اصول اخالقی  ،نتایج همچنین ندارد، را الزم روایی

 (.139 غالمی،  قادری و) اندعمل کرده

 هایپژوهش به معلمان پایین گرایش ةدهند ، نشانته در ایرانگرف امانجهای ر پژوهشومر

و نیز از نظر  ،است هاپژوهش این از نوعی ةمثاب پژوهنده بهمعلم ةعام و برنام در مفهوم آموزشی

نتایج تعداد  ،اند، همچنینهای علمی در گردآوری اطالعات ضعیف عمل کردهاستفاده از روش

با  .معلم پژوهنده اذعان داشتند ةکالت زیادی در اجرای برناممش جودها به وزیادی از پژوهش

های انجام شده در این زمینه و بنابر شواهد موجود، در حال و نتایج پژوهش مبانی نظریبررسی 
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کند، این بلکه روند نزولی را طی می است، تنها سیر صعودی نداشته معلم پژوهنده نه ةحاضر برنام

ها در مسیر که طی این سال استنشدن آن و وجود مشکالت و موانعی  ینهمسأله حاکی از نهاد

 تجربیات و ی گذشتههاپژوهش بر تکیه بارو،  از این .است توسعه و رشد این طرح وجود داشته

 ةزمین وانجام دهد  جامع پژوهشی ،پژوهنده معلم ةبرنام ةتوسع و گسترش ةزمین در دبتوان خود

معلم  ةبرنامقصد دارد،  حاضر پژوهش ،دکن فراهم را تربیت و تعلیم راناندرکادست همة مشارکت

به معلم پژوهنده را شناسایی و  ةبرنام ةبرنده و بازدارند عوامل پیش رده،شناسی کپژوهنده را آسیب

 .دکنارائه  معلم پژوهنده ةبرنامتوفیق بیشتر و بهتر  براین آموزش و پرورش مسئوال

های خودمختاری و استقالل شغلی، پیشرفت عامل پژوهشی در (133 )آبادی امیری فرح

های یافته .است ثر دانستهؤپژوهی مروابط انسانی مثبت را در گرایش معلمان به اقدام و شغلی،

 اجتماعی، موانع -فرهنگی  اقتصادی، -مالی عوامل که است آن از ، حاکی(138 ) رضایی پژوهش

 در معلمان مشارکت مدیریتی، مانع -انسانی و ساختاری -زشیانگی رسانی، موانعاطالع -ارتباطی

 مثبتی دیدگاه ، معلمان(139 ) قادری و غالمیهای  براساس یافته .شوندپژوهنده می معلم ةبرنام

 های گزارش بررسی اما دارند، آموزشی مسائل حل و بررسی پژوهی برایاقدام تحقیق روش به نسبت

 ةمرحل در معلمان ،واقع در. بود علمی لحاظ از هاگزارش این نییپا کیفیت کنندة پژوهی بیاناقدام

و  دقت استفاده، مورد ابزار اند ونکرده استفاده مناسبی هایروش از اطالعات تحلیل آوری وجمع

 . ندارد را الزم روایی

 به پژوهنده معلم ةبرنام اجرای موانع بیان کردند (130 ) ، قنبری و محمودیپژمان نامداری

مشکالت  معلم، پژوهشی توانایی ضعف رسانی، اطالع ضعف مدیریتی، موانع» شامل بتیتر

براساس  .شوندمی« آموزشی محتوای ضعف و سازمانی موانع آموزشی، هایدوره نارسایی ارزشیابی،

 به هادوره ةهم در محور معلم پژوهشی هایآموزش روش به معلمان نیاز ،(130 )ساکی های  یافته

 ةهم در پژوهشی هایو مهارت دانش کسب به معلمان نیاز است، و شده مطرح اول، ویتاولعنوان 

 این در را بیشتر هرچه آموزشی گذاریضرورت سرمایه که است شده متوسط اعالم از باالتر هادوره

 .دکن می زمینه مطرح
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د خوربازارزشیابی فعلی، عدم  ةموانع اقتصادی و مالی، نارضایتی از شیو ،( 13 ) متین

معلم  ةآگاهی کامل معلمان از برنامناپژوهی از اداره کل و مناطق برای معلمان،  های اقدامارزشیابی

های های آموزشی از سازماندهی و کیفیت الزم، از جمله آسیبپژوهنده، عدم برخورداری دوره

کمبود  تندیاف، در(133 )زاده هزارجریبی و قلی نجفی .معلم پژوهنده هستند ةمترتب بر برنام

پژوهشی، نگرش و عمل مدیران، کمبود ، پژوهنده، کمبود منابع علمی معلم حآگاهی معلمان از طر

های مختلف تحصیلی و  های معلمان دورهتوجهی به ویژگیوقت معلمان در کالس درس، کم

 تیریمد ،(133 ) نژادعدالتاز نظر  .معلم پژوهنده است ةبرنامجنسیت، مانع مشارکت معلمان در 

کارکنان  ییاجرای هاتیلئوو مس فیتراکم وظا ،یادار یمراتب و بوروکراس متمرکز، سلسله

 ةزیکاهش انگ وی پژوهاقدام یجا بهی پژوه ذهن، یو معنو یمالی بانیعدم پشت ،یو ادار یآموزش

  .استی پژوهاقدام یموانع و تنگناهااز ، پژوهانماقدا

 با همزمان پرورش و آموزش در پژوهیاقدام از ونافزروز ة، استفاد(0202)جیهد  از نظر دی

 خواندن، به وادار را ها آن که است کالس در روزافزون مشکالت با مقابله به معلمان فوری نیاز

معلمان ، (3 02)  ماریوجرالدین و  .کندمی آن از پس احتمالی هاییافته بارةدر تأمل و آزمایش

 نیها همچن آن. دارند یآگاه یعمل قیتحق کیمختلف  یاهکامالً موافق هستند که با بخش

انجام و  تیها اهم د که آنانشدت موافق به نی، معلمان همچنسندگانیفهمند که براساس تعداد نو یم

 ایمربوط به مشکالت در مدرسه  یهاحلراه افتنیامر به  نیا رایز ،دانندیم را اقدام پژوهشنوشتن 

 نیاف بشک عرفباعث  یعمل های پژوهشد که نکمی دییتأ (0 02) جانسون. کندیجامعه کمک م

 یباز به یعمل پژوهشگر کیشدن به  لیتبد یمعلمان برا یی، توانانیبنابرا. شود یو عمل م یتئور

آموزان دانش. آگاه شوند شتریکالس خود ب یریگمیتصمة ها کامالً از نحو شود آن ی، باعث مدیآ یم

  .افراد است یزندگ یپربارتر و معنادارتر برا، تررندهیادگی، یتعاملها  آن

                                                           
1. Geraldine & Mario 
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 از دارد هاییها محدودیتپژوهش سایر با مقایسه پژوهی دراقدام کندمی بیان (0223)  پارکین

 موقعیت از فراتر موقعیتی ها بهیافته تعمیم در محدودیت دقیق، تعریف و ماهیت نداشتن جمله

 شده صرف ةپاسخگوی هزین ،نتیجه ا،معن این به تنیس صرفه به هزینه و زمان لحاظ به موجود،

0، اوکونر و گریناندرسونپژوهش  در کننده شرکت معلمان .نیست
 هاداده تحلیل و تجزیه (0226) 

 پژوهشی، پرسش تعیین ها آن. کردند پژوهی معرفیاقدام اجرای در ترین مرحله سخت عنوان به را

 مراحل در ترتیب به را هایافته ةارائ دهی ومانساز ،پژوهش روش نوشتن ،ة پژوهشپیشین بررسی

 در مشارکت کردند اظهار ،معلمان همچنین. کردند پژوهی، بیاناقدام یندافر دشواری بعدی

 نیازهای و خود عمل نتایج به نسبت افزایش آگاهی نفس، به اعتماد افزایش به پژوهی اقدام

  .شودمی منجر آموزان دانش

های معلمان به پژوهش تمایلی بی ةدهند نشان ،ایران در گرفته مجاان هایتعدادی از پژوهش

. ها استنوعی از این پژوهش ةبه مثاب (پژوهیاقدام)پژوهنده  معلم ةبرنام و مفهوم عام در آموزشی

 از حاکی نتایج این پژوهش. اشاره کرد (121 )زاهدی  پژوهش به توانمی ها، این پژوهشجمله  از

 عدم پژوهشی، دبیران به مشاوران دسترسی عدم تحقیق، هایبا روش دبیران ینایآشنا که است آن

 هایفعالیت انجام نبودن معلمان به مناسب، موظف امکانات نداشتن و اطالعات به دسترسی

ترین عواملی هستند که پژوهش، و عدم استفاده از نتایج تحقیقات، از مهم ةانگیز نداشتن پژوهشی،

 نیز( 130 )ملکی  و (132 )شمس مورکانی . دارند حقیقات آموزشی تأثیره تن بمیلی معلمابی در

 دست مشابهی به نتایج و کرده بررسی را عوامل کشور، این دیگر نقاط در مشابهی های پژوهش در

 در الزم امکانات نبودن فراهم» را پژوهیاقدام اجرایی موانع( 138 ) لنگری میرشفیعی .اندیافته

 مناسب استان، در الزم امکانات بودن  فراهم شهرستان، و منطقه در الزم امکانات ودنبن مفراه مدرسه،

 مرتبط مسائل حل از مدیران اطالع عدم پژوهی،اقدام رسانیاطالع و فراخوانی فعلی وضعیت نبودن

 طریق از آموزشی مسائل حل درخصوص مدیران اشتیاق عدم پژوهی،اقدام طریق از آموزش با

                                                           
1 . Parkin 

2. Anderson, O’Connor & Greene 
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 پژوهنده، معلم طرح اجرای در پرورش و آموزش مسئوالن مناسب همکاری عدم ی،ژوهپ اقدام

 هایفعالیت از آمده عمل به تقدیر هایروش بودن نامناسب پژوهنده، معلم هایطرح بودن بر هزینه

 طرح از معلمان آگاهی عدم» ،(138 ) همکارانو  زادهحسن .است کرده گزارش، «پژوهی اقدام

 درس، کالس در معلمان وقت کمبود مدیران، عمل و نگرش منابع، و امکانات ودنب پژوهنده، معلم

 رجحان و پژوهیاقدام به مناسب گذاری ارج عدم و هاکالس شلوغی و آموزان دانش تراکم باالبودن

پژوهنده  معلم طرح در معلمان مشارکتةبازدارند عواملبه عنوان « تحقیق بر اتکا بدون های تصمیم

  .سته اکرد طرحم

 پژوهش شناسی روش

  پدیدارنگاریاز روش پژوهش کیفی از نوع  پژوهنده معلم ةعوامل مؤثر بر برنامشناسایی  برای

 بندی تجارب مختلف است و در این راستا، پی احصا و طبقه پدیدارنگاری در. استفاده شد

بر مصاحبه با وه عال. گیرد های انفرادی عمیق را به عنوان ابزار کسب داده به کار می مصاحبه

 .پژوهش نیز استفاده شد ةو پیشین مبانی نظریشناسایی نشانگرها، از تحلیل محتوای  برایخبرگان، 

ساختاریافته با تأکید بر  های فردی نیمه نیاز از مصاحبه ها و اطالعات مورد گردآوری داده برای

 یشاز پ یفیمطالعات ک در گانکنند انتخاب مشارکت ةعداد و نحوت. رویکردی اکتشافی استفاده شد

طور کنند و بهگیری هدفمند استفاده میاز روش نمونه پژوهشگران کیفی عموماً. یستن شده نییتع

ها تناسب داشته ، اهداف و نیات پژوهشی آنها پرسشد که با کننهایی را انتخاب میهدفمند داده

ها است یا کیفیت نمونه ،دفا هبودن ب های کیفی مناسبگیری در پژوهشاساس نمونه. باشند

 های پژوهش پرسش یبه سطح اشباع نظر یزآن ن حجم ، و(12، ص132 خنیفر و مسلمی، )

های کیفی برای تعیین اشباع داده یا اشباع نظری رویکردی است که در پژوهش .دارد یبستگ

 (. 32، ص139 آبادی و محمودی، زین) شود به کار گرفته میگیری کفایت نمونه

                                                           
1. Phenomenography 
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 هدفمند استفادهگیری  کنندگان از راهبردهای نمونه ش حاضر، برای انتخاب مشارکتژوهر پد

 پژوهشکنندگان  است، مشارکت نیاز ی موردچه نوع اطالعات ینکها یبر مبناشد و پژوهشگر، 

پژوهی و پژوهشگران برتر اقدام ةحوز در خبره و نظرصاحب افراد صورت هدفدار از میان به

 و مفهوم به نسبت که گرفتند قرار هصاحبم مورد افرادیبر این اساس، . گردید خابانتپژوهی،  اقدام

ها افرادی بودند که اطالعات این. داشتند یکاف ةتجرب و یآگاه ،شناخت ،مطالعه مورد ةدیپد

برای چهار مالک  .داشتند معلم پژوهنده ةثر بر اجرای برنامؤعوامل مارزشمندی در ارتباط با 

مدرس . 0 ؛پژوهشگر برتر منطقه، استانی و کشوری.   اند ازعبارتکنندگان  رکتانتخاب مشا

. 9 ؛پژوهیهای اقدامداور طرح. 1 ؛پژوهیهای ضمن خدمت و دانشگاه در موضوع اقدامدوره

پس از . ادامه یافتنظری رسیدن به مرز اشباع  تا از بین این افراد رییگنمونه. کارشناس پژوهش

را نشان  کنندگان های مشارکت ویژگی  جدول  .ها حاصل شد اع دادهاشبه، مصاحب 00انجام 

 .دهد می
  کنندگان پژوهش مشارکتهای  ویژگی .1 جدول

 درصد تعداد سمت جنسیت

 زن
 16/16 3 دبیر/ آموزگار

 23/3 0 نظرصاحب/ کارشناس

 مرد
 02/02 6 دبیر/ آموزگار

 02/02 6 نظرصاحب/ کارشناس

 22  00 جمع
 

پس از انجام مصاحبه، متن . ساختاریافته بود نیمه ةمصاحب حاضر ر مورد استفاده در پژوهشزااب

به صورت خط به خط اقدام به تحلیل محتوای متن  ،سپس ،سازیها بر روی کاغذ پیادهمصاحبه

که بدون  ،بدین ترتیب. ها از رویکرد استقرایی استفاده شددر تحلیل مصاحبه. ها شدمصاحبه

شده در  های کیفی فراهمداده. شدها به صورت باز و آزاد تحلیل چوب مفهومی، مصاحبهچارتن داش
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عوامل »نیز همان عبارت  1کدهای انتخابی. تحلیل شد 0و محوری  شامل کدگذاری بازدو مرحله 

 ارک هب 9کیوداافزار مکس نرم ها دادهتحلیل  برای. است« معلم پژوهنده ةبرنده و بازدارنده برنامپیش

 .گرفته شد

 ایترین اجزای بامعنترین مفهوم به هریک از کوچکاختصاص نزدیک ،منظور از کدگذاری

بندی کدهای بندی و طبقهخوشه ةپس از شناسایی کدهای باز، مرحل .است های گردآوری شدهداده

ه، که شابی مکدهای باز و کنار هم گذاشتن کدها ةاین ترتیب که با بررسی چندبار به. باز انجام شد

دادند، طبقات اولیه از کدهای محوری شناسایی موضوع یا مفهوم خاصی را مورد اشاره قرار می

کدهای باز  همةنحوی که  ، بهشدشده ارزیابی  ه نیز با دقت زیاد طبقات شناساییاین مرحل در. شد

عیین روایی ی تبرا. مرتبط به هر کد انتخابی، ارتباط مفهومی مستقیمی با عنوان کد محوری داشتند

پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری ، از چهار معیار قابل قبول بودن، انتقالاین پژوهش کیفی در

 .های کیفی استفاده شد برای ارزیابی روایی داده

 ی پژوهشهایافته

 محتوای تحلیل و و کدگذاری اکتشافی و عمیق هایمصاحبه از حاصل کیفی هایداده تحلیلبراساس 

عوامل مؤثر بر  کنندگان، طبق نظر مشارکتنظری مبانی با ها آن مطابقت حال عین در مصاحبه و متن

  به شرح شکل عامل  2در قالب ( برنده و بازدارندهعوامل پیش)طرح معلم پژوهنده اجرای 

نشانگرهای مصاحبه، پیشینه و مبانی نظری پژوهش که بیشترین فراوانی را در بین  .دششناسایی 

 .است مشخص شده 0دارند در جدول  ای عاملگرهشانن
 

                                                           
1. Open coding 

2. Axial coding 

3. Selective coding 

4. MAXQDA 
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  گانة تأثیرگذار در برنامة معلم پژوهندهعوامل هفت. 1شکل 

 

 بیشترین فراوانی را در بین نشانگرهای عامل مربوطه  بامبانی نظری پژوهش  نشانگرهای مصاحبه، پیشینه و .2جدول 

 محوری کد
ین ر ببیشترین فراوانی را د هایی بانشانگر

 نشانگرهای عامل مربوطه
 مأخذ کد

 درصد بسامد
 مصاحبه پیشینه

گرایی  ایحرفه.  
 رهبرآموزشی

 23/01 6 1 1 آگاهی و دانش پژوهشی مدیر
 60/19 3 8 9 نگرش و عملکرد پژوهشی مدیر

 سیستم ارتباطی و. 0
 رسانیاطالع

  0/ 0 2 9 1 ترویج آثار پژوهشگران برتر 
  0/ 0 2 0 8  پژوهینتایج داوری اقدام ان واخوفر رسانیاطالع

 یگرایی فرد ایحرفه. 1
 2/12   1    02 دانشِ پژوهشی

 6 / 8 2  6    پژوهشی ةانگیز

ارزیابی و داوری . 9
 پژوهیهای اقدام گزارش

 93/09 0  2 8 بازخورد نتایج ارزیابی و داوری
گرفتن از روح پژوهش و حاکمیت  فاصله

 ینیبرترگز
   2    99/00 

های بالندگی دوره. 8
 ایحرفه

 30/06 9  3 8 ی آموزشیهاکیفیت اجرای دوره
 08 1  6 2 های تخصصیها و کارگاهکمیت دوره

 پویایی سازمانی. 6
 1 /22 3  2  3 های پژوهش کاربرد یافته دادن به نتایج و اهمیت

 2 /9  9  0  0 ن معلما ةلحاظ امتیاز پژوهش در ارزشیابی ساالن

 حمایت سازمانی. 2
 91/10 09 6  3 تعریف گرنت پژوهشی 

 02/02 8  3 6 تقدیر شایسته از پژوهشگران 
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ند از عامل ا شده حاصل از مصاحبه و مبانی نظری و عملی پژوهش عبارت عوامل شناسایی

رسانی، عامل العاط گرایی فردی، عامل سیستم ارتباطی و ایگرایی رهبر آموزشی، حرفه ایحرفه

ای، عامل پویایی سازمانی های بالندگی حرفهپژوهی، عامل دوره های اقدامارزیابی و داوری گزارش

برنده و هم به عنوان هر یک از این عوامل هم به عنوان عوامل پیش. و عامل حمایت سازمانی

گانه و های هفتلعاماز در صورتی که به هر یک . معلم پژوهنده هستند ةعوامل بازدارنده برنام

د، بهبود ن مربوطه توجه و اهمیت قائل شوننشانگرهای این عوامل توسط مسئوال ،همچنین

پژوهی را به دنبال خواهد داشت و این عوامل به عنوان عوامل  وضعیت کمی و کیفی اقدام

ها و لعامیک از  توجهی به هر توجهی و کم و بی. معلم پژوهنده خواهند بود ةبرنده برنام پیش

 ةنشانگرهای مربوطه، باعث افت کمی و کیفی برنامه شده و این عوامل به عنوان عوامل بازدارند

 . معلم پژوهنده خواهند بود ةبرنام

. کد باز گزارش شد 12نشانگر و  6این عامل با : گرایی رهبر آموزشیایعامل حرفه. 1

با « و دانش پژوهشی مدیر اهیآگ»درصد و  11/11نگرش و عملکرد پژوهشی مدیر با » هایکد

 :نشانگرهای این عامل به شرح زیرند .انددرصد بیشترین فراوانی را میان نشانگرها داشته 11/01

 سبکنشانگرهای آگاهی و دانش پژوهشی مدیر،  در این عامل :برندهعوامل پیش (الف

رد ملکو عپژوهشی، نگرش مثبت انداز پژوهشی، چشم ةمشارکتی، وجود انگیز یرهبر

 ةبرنام ةبرندهای پیشبه عنوان عامل پژوهی مدیر و ترویج آن،پژوهشی خوب، اقدام

 . معلم پژوهنده گزارش شد

 سبکنشانگرهای ضعف آگاهی و دانش پژوهشی مدیر،  در این عامل: عوامل بازدارنده (ب

 به نگرش منفی و عملکرد پژوهشی ضعیف، پژوهشی، ةاقتدارگرایانه، عدم انگیز یرهبر

 .معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنام ةهای بازدارندنوان عاملع

. کد باز گزارش شد 13نشانگر و  3این عامل با : رسانیعامل سیستم ارتباطی و اطالع. 2

-نتایج داوری اقدام رسانی فراخوان واطالعدرصد و   28/0ترویج آثار پژوهشگران برتر با » هایکد
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نشانگرهای این عامل به شرح  .اندنی را میان نشانگرها داشتهاوافر بیشترین «درصد  28/0پژوهی با 

 :زیرند

 رسانی فراخوان واطالع برنده در این عامل شامل نشانگرهای پیش :برندهعوامل پیش (الف

رسانی برخط، ترویج آثار پژوهشگران برتر، اطالع ةپژوهی، وجود شبک نتایج داوری اقدام

تغییرات  ةپژوهنده، تبیین و توجیه اهداف برنامه، اشاعمعلم ةمبرناة اندیش ةو اشاع ترویج

الکترونیکی  ةهای انتقال تجربیات معلمان، ایجاد سامانمثبت و بهبود پیامدها، ایجاد فرصت

 . معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنام ةبرندهای پیشدریافت و نشر آثار، به عنوان عامل

سیستم ارتباطی و »وط به کد محوری مربای از میان نشانگره :عوامل بازدارنده (ب

پژوهی، نبود نتایج داوری اقدام رسانی فراخوان و، نشانگرهای عدم اطالع«رسانی اطالع

رسانی برخط، عدم ترویج آثار پژوهشگران برتر، عدم تبیین و توجیه اهداف اطالع ةشبک

ترونیکی دریافت و لکا ةهای انتقال تجربیات معلمان، نبود سامانبرنامه، عدم ایجاد فرصت

 . معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنام ةهای بازدارندعنوان عاملنشر آثار، به

 هایکد. کد باز گزارش شد 09  ونشانگر  02این عامل با  :گرایی فردیایعامل حرفه. 3

بیشترین فراوانی را میان  «درصد 6 /80پژوهشی با  ةانگیز درصد و 30/03دانشِ پژوهشی با »

 :نشانگرهای این عامل به شرح زیرند. اندداشتهها نگرنشا

، «گرایی فردی ایحرفه»از میان نشانگرهای مربوط به کد محوری : برندهعوامل پیش( الف

ی اددهی ندیفرا بهبود عنوان به پژوهش به نگرشکردن روح پژوهشگری،  نشانگرهای درونی

مندی به پژوهی، عالقه مقداه ای، داشتن آرامش خاطر، داشتن دیدگاه مثبت بریادگی -

مندی بالندگی و رشد، داشتن باورهای خودپنداره، اشتراک رشته و مدرک تحصیلی، عالقه

ای پژوهش، اشتراک رشته و مدرک تحصیلی، به بالندگی و رشد، داشتن گواهی حرفه

ای پژوهش، داشتن اراده و عزم برای رشد آگاهی از وظایف اداری، داشتن گواهی حرفه

 ةای، داشتن روحیای، آگاهی از وظایف اداری، داشتن اراده و عزم برای رشد حرفهرفهح

 گزارش پژوهی، جای ذهنپژوهی بهای، اقدامجوگری، داشتن قدرت داوری حرفهو جست
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پژوهی از های اقدامجای تجربیات گذاشته، کیفیت باالی گزارشروز پژوهش بهواقعی و به

پژوهشی، برخورداری از مهارت و هنجار  ة، داشتن انگیزهشیپژونظر علمی، داشتن دانشِ 

 . معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنده برنامهای پیشپژوهشی، به عنوان عامل

، «ای گرایی فردیحرفه»از میان نشانگرهای مربوط به کد محوری : عوامل بازدارنده (ب

ار پژوهش آکادمیک از نتظ، اپژوهیهای اقدامهراس از عدم تأیید و رد گزارش: نشانگرهای

مندی پژوهشگران مبتدی، عدم آرامش خاطر، نبود دیدگاه مثبت به اقدام پژوهی، عدم عالقه

مندی به بالندگی و به بالندگی و رشد، عدم اشتراک رشته و مدرک تحصیلی، عدم عالقه

ای پژوهش، اشتراک رشته و مدرک تحصیلی، نداشتن گواهی رشد، داشتن گواهی حرفه

ای، نداشتن اراده و عزم برای رشد ی پژوهش، نداشتن اراده و عزم برای رشد حرفهاهحرف

 گزارش پژوهی،جای اقدامپژوهی به جوگری، ذهنو جست ةای، نداشتن روحیحرفه

 ةروز، نبود دانشِ پژوهشی، نبود انگیز جای پژوهش واقعی و بهتجربیات گذاشته به

 ةهای بازدارند ار پژوهشی، به عنوان عاملهنجو  پژوهشی، عدم برخورداری از مهارت

 . پژوهنده گزارش شدمعلم ةبرنام

کد باز  93نشانگر و  3این عامل با : پژوهیهای اقدامعامل ارزیابی و داوری گزارش. 4

گرفتن از روح  درصد و فاصله 93/09بازخورد نتایج ارزیابی و داوری با » هایکد. گزارش شد

. اندبیشترین فراوانی را میان نشانگرها داشته «درصد 99/00نی با رترگزیپژوهش و حاکمیت ب

 :نشانگرهای این عامل به شرح زیرند

ارزیابی و داوری »کد محوری از میان نشانگرهای مربوط به : برندهعوامل پیش (الف

، نشانگرهای تخصص داوران، رعایت انصاف در داوری، تعیین «پژوهیهای اقدام گزارش

های ارزیابی و معرفی به معلمان پژوهشگر، وحدت رویه در داوری، بازخورددادن مالک

نهایی، به عنوان  یند پژوهش و نه صرفاً گزارشانتایج ارزیابی و داوری، توجه داوران به فر

 . معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنده برنامهای پیشعامل

های ارزیابی و داوری گزارش»محوری از میان نشانگرهای مربوط به کد  :عوامل بازدارنده (ب
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برداری گرفتن از روح پژوهش و حاکمیت برترگزینی، کپی ، نشانگرهای فاصله«پژوهیاقدام

های قبلی عدم تخصص داوران، عدم رعایت انصاف در داوری، عدم تعیین از پژوهش

های ارزیابی و معرفی به معلمان پژوهشگر، عدم وحدت رویه در داوری، عدم مالک

به  اًیند پژوهش و توجه صرفاتوجه داوران به فر عدم بازخورددادن نتایج ارزیابی و داوری،

 . برنامه معلم پژوهنده گزارش شد ةهای بازدارندنهایی، به عنوان عاملگزارش

 هایکد. کد باز گزارش شد 80نشانگر و  8این عامل با  :ایهای بالندگی حرفهعامل دوره. 5

های تخصصی با ها و کارگاهدرصد و کمیت دوره 32/18ی آموزشی با هاکیفیت اجرای دوره»

  :نشانگرهای این عامل به شرح زیرند .اندبیشترین فراوانی را میان نشانگرها داشته «درصد 22/12

-های بالندگی حرفهدوره»از میان نشانگرهای مربوط به کد محوری  :برندهعوامل پیش (الف

های تخصصی، آموزش تدوین گزارش نهایی، ها و کارگاهدوره ، نشانگرهای برگزاری«ای

بودن ة آموزشی با کیفیت، باالها، اجرای دوربودن آموزش مهارت محوری و کاربردی

معلم پژوهنده گزارش  ةبرنده برنامهای پیشای استاد دوره، به عنوان عاملمهارت حرفه

 . شد

، «ایهای بالندگی حرفهدوره»به کد محوری  از میان نشانگرهای مربوط: عوامل بازدارنده (ب

های تخصصی، عدم آموزش تدوین گزارش ها و کارگاهنشانگرهای عدم برگزاری دوره

کیفیت،  آموزشی بی ةها، اجرای دورنبودن آموزش محوری و کاربردی نهایی، مهارت

معلم پژوهنده  ةبرنام ةهای بازدارندای استاد دوره، به عنوان عاملبودن مهارت حرفه پایین

 . گزارش شد

کدهای . کد باز گزارش شد 26 نشانگر و  03این عامل با : عامل پویایی سازمانی. 6

لحاظ امتیاز برای پژوهش در و درصد  8 با  های پژوهشبه نتایج و کاربرد یافته دادن اهمیت»

نشانگرهای . اندداشته بیشترین فراوانی را میان نشانگرها« درصد0 /23با « معلمان ةارزشیابی ساالن

 :این عامل به شرح زیرند

، «پویایی سازمانی»از میان نشانگرهای مربوط به کد محوری  :برندهعوامل پیش (الف
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های پژوهشی معلمان، ایجاد فرصت برای نوآوری در نظام نشانگرهای بازتعریف مسئولیت

ریزی براساس هدر آموزش و پرورش، برنام( طرحی نو در انداختن)آموزشی، ترغیب 

های جدید معلمان، ارتقای جایگاه پژوهشگران، نظارت بر  نیازها، وضعیت فعلی و نقش

های پژوهشی، تنظیم مراحل اجرایی پژوهش و نظارت بر آن، تأیید فرایند اجرا و کمیته

ای معلمان، عدم تمرکز در پیشرفت حرفه ةپژوهی قبل از اقدام، داشتن دغدغ موضوع اقدام

 ةای، انگیز حرفه ةهای توسع گرایی متولیان امر پژوهش، داشتن برنامه کیفیتمدیریت، 

 کار جای به ایدرسی مدرسه، نگاه تکلیف حرفه ةمتولیان و کارشناسان، توجه به بهبود برنام

بودن دانش پژوهشی، متولیان وهشی مدارس از اهداف پژوهش، باالاداری، درک رابطین پژ

پرورش،  و آموزش بدنه جدی مطالعاتی، مشارکتو کارشناسان، اختصاص فرصت 

و کاربرد  به نتایج دادن اهمیت ای،ی مدرسهژوهپاقدامتخصیص ساعت موظف پژوهشی، 

معلمان، به عنوان  ةهای پژوهش، لحاظ امتیازی برای پژوهش در ارزشیابی ساالنیافته

 . معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنام ةبرندهای پیش عامل

، نشانگرهای «پویایی سازمانی»از میان نشانگرهای مربوط به کد محوری  :ارندهعوامل بازد (ب

آموزان در کالس درس، تراکم وظایف معلمان، محدودیت زمانی معلمان، تراکم باالی دانش

ها، عدم تنظیم مراحل اجرایی پژوهش و نظارت قیدهای ریز و درشت اداری و دستورالعمل

گرایی متولیان  پژوهی قبل از اقدام، مدیریت متمرکز، کمیت بر آن، عدم تأیید موضوع اقدام

 ةبودن فرهنگ پژوهش، نبود انگیز ای، پایین حرفه ةهای توسع امر پژوهش، نبود برنامه

اداری  درسی مدرسه، نگاه تکلیف کار ةمتولیان و کارشناسان، عدم توجه به بهبود برنام

از اهداف پژوهش، ضعف دانش ای، عدم درک رابطین پژوهشی مدارس  حرفه جای به

  ةبدن جدی پژوهشی، متولیان و کارشناسان، عدم اختصاص فرصت مطالعاتی، عدم مشارکت

های پژوهش، و کاربرد یافته به نتایج ندادن اهمیت ،پژوهی انفرادی اقدامپرورش،  و آموزش

  .معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنام ةهای بازدارندبه عنوان عامل

کد باز گزارش  29با فراوانی  ،نشانگر و در مجموع 2 این عامل با  :سازمانیعامل حمایت . 7
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 3 /22با « تقدیر شایسته از پژوهشگران»درصد و  30/03با « تعریف گرنت پژوهشی» هایکد. شد

 :نشانگرهای این عامل به شرح زیرند .اندبیشترین فراوانی را میان نشانگرها داشته درصد

، «حمایت سازمانی»از میان نشانگرهای مربوط به کد محوری  :برندهعوامل پیش (الف

نشانگرهای وجود امکانات و منابع پژوهشی داخل مدرسه، وجود امکانات و منابع 

پژوهشی بیرون مدرسه، تقویت مادی و معنوی فعاالن امر پژوهش، تقویت مادی و معنوی 

های تخصصی ت و سایتفعاالن امر پژوهش، داشتن آزادی عمل نسبی، دسترسی به نشریا

طرح معلم پژوهنده، تعریف گرنت پژوهشی،  ةو اطالعات پژوهشی، چاپ مقاالت برگزید

پژوهی، تقدیر شایسته از پژوهشگران، به تناسب جوایز و تقدیر متناسب با کیفیت اقدام

 . معلم پژوهنده گزارش شد ةبرنام ةبرند های پیشعنوان عامل

، «حمایت سازمانی»نشانگرهای مربوط به کد محوری از میان : عوامل بازدارنده( ب

پژوهشی داخل مدرسه، کمبود امکانات و منابع  نشانگرهای کمبود امکانات و منابع

پژوهشی بیرون مدرسه، عدم تقویت مادی و معنوی فعاالن امر پژوهش، عدم تقویت مادی 

ی و اطالعات های تخصصو معنوی فعاالن امر پژوهش، عدم دسترسی به نشریات و سایت

پژوهشی، عدم چاپ مقاالت برگزیده طرح معلم پژوهنده، عدم تناسب جوایز و تقدیر 

پژوهی، عدم تقدیر شایسته از پژوهشگران، عدم دسترسی به متناسب با کیفیت اقدام

 ةبرنام ةهای بازدارندراهنما، به عنوان عامل پژوهشی و تعیین استاد متخصصان و مشاوران

 . ارش شدمعلم پژوهنده گز

 گیرینتیجهبحث و 

هفت عامل اصلی و مهم  ،با خبرگان مبانی نظری و عملی پژوهش و تحلیل مصاحبه ةاز مطالع

از بین . شناسایی شدمعلم پژوهنده  ةبر اجرای برنام (برنده و بازدارندهعوامل پیش) تأثیرگذار

برنده و عوامل پیش»رت کدهای انتخابی نیز همان عبا .دشنشانگر شناسایی  36کدهای باز، 

 .است« ة معلم پژوهندهبرنام ةبازدارند
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 های پژوهش با نتایج «گرایی رهبر آموزشیایحرفه» ،اول عامل زمینة در حاضر نتایج پژوهش

نگرش و عمل مدیران مانع مشارکت معلمان در طرح » ،(133 )زاده نجفی هزارجریبی و قلی

اهمیت نگرش مثبت مدیران در طراحی، اجرا و » ،(130 )زاده حسن ،«معلمان پژوهنده است

 بینش و نگرش نبودن مناسب» ،(130 ) ، قنبری و محمودیپژماننامداری ،«کاربست نتایج تحقیقات

 روش با مدیران پژوهی، آشنانبودناقدام مزایای با مدیران آشنانبودن به پژوهش، نسبت مدیران

، (138 ) و آزادی نجفی ،زاده حسن، «پژوهیاقدام امانج برای نکردن مدیران پژوهی، همکاری اقدام

 اجرای در مدارس مدیران همکاری عدم»، (138 ) همکارانو  چایچی« مدیران عمل و نگرش»

 کاربست و اجرا طراحی، در نگرش مثبت اهمیت»(  022)  برادبری و ریزن ،«پژوهنده معلم ةبرنام

نقش مدیریت مدرسه در تشویق معلمان برای  بودن ناکافی»، (0 02)، جانسون «هاتحقیق نتایج

و  یادار یمراتب و بوروکراس متمرکز، سلسله تیریمد» ،(133 ) نژادعدالت، «انجام تحقیق عملی

 .استهمسو  ،«پژوهیبه عنوان چالش اقدام مقررات و نیاز قوان تیالزام به تبع

 ،هایبا نتایج یافته «سانیرسیستم ارتباطی و اطالع» دوم، عامل ر زمینةنتایج این پژوهش د

 در اطالعات به دستیابی ةنحو با آشنانبودن معلمان»، (130 ) ، قنبری و محمودیپژماننامداری

زاده ، نجفی هزارجریبی و قلی«پژوهیاقدام و فواید مزایا از معلمان آگاهی عدم های اینترنتی،پایگاه

تأثیر »، (138 ) نجفی و آزادیزاده،  حسن ،«کمبود آگاهی معلمان از طرح معلم پژوهنده»، (133 )

، ( 13 )متین  ،«تواند در مشارکت افراد در تحقیق میزان آگاهی از پژوهش و فرایند تحقیق می

معلم پژوهنده باعث مشارکت بیشتر معلمان در  ةرسانی بیشتر و آگاهی معلمان از برناماطالع»

 به پژوهیاقدام نتایج مناسب رسانیاطالع دمع»، (133 )ساکی ، «است معلم پژوهنده شده ةبرنام

آموزشی یا  ةدر سطح منطق پژوهی بایداز اقدامپژوهشی حاصل  ةتجرب»، (120 )بازرگان ، «معلمان

نظر آنان را   افکار و تبادل  تعاطی  بالقوه رسانده و موجبات  کنندگان استان به اطالع افراد و استفاده

 سوم عامل زمینة نتایج این پژوهش در .است، همسو «آورد  های مشابهی فراهمطرح ةدربار

                                                           
1 . Reason & Bradbury 
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 توانایی به معلمان نداشتن اطمینان»، (0223)  با نتایج پژوهش، کوتسلینی ،«گرایی فردیای حرفه»

، (0222) 0ز، وایل«پژوهیمزایای اقدام با معلمان نبودن آشنا و پژوهیاقدام در انجام خویش

تأثیر فقدان اعتقاد شخصی و »، (121 )، زاهدی «برابر تغییر در تمقاوم و اعتماد عدم گیری، گوشه»

، (132 )مقدم کابینی و پورکاظمو ، (130 )ملکی ، «نداشتن انگیزه بر عدم گرایش به پژوهش

 ،«ها به پژوهش با عملکرد آنانمثبت و معنادار بین میزان آگاهی معلمان و نگرش آن ةوجود رابط»

دیدگاه مثبت معلمان نسبت به »، (139 ) قادری و غالمی ،صفتخاطری و ،(139 )قادری و غالمی 

 ، قنبری و محمودیپژماننامداری، «پژوهی برای بررسی و حل مسائل آموزشیروش تحقیق اقدام

 بهبود برای الزم تالش ندادن دیگران، انجام مشارکت جلب در معلمان توانایی ضعف»، (130 )

 معلمان بینش و نبودن نگرش مناسب پژوهی،اقدام روش با علمانم خود، آشنانبودن شغلی عملکرد

تأثیر »، (0229) و همکاران 1دانسی ،«معلمان پژوهشی ضعف»، (139 )، بدخشان «پژوهش به نسبت

پویا  قاسمی ،«انجام تحقیق به آنان تمایل و مشارکت میزان در پژوهیاز اقدام معلمان دانش

 با روش و آشنانبودن مسئله حل فرایند با اغلب معلمان دنآشنانبو» ،(133 )شمخانی  ،(131 )

، (0228) 8، هی«پژوهش به نسبت معلمان های منفینگرش» ،(0222) 9برازنگی، «پژوهیاقدام

 را هدایت خود آتی رفتارهای و درک را خود اجتماعی کند محیطمی کمک فرد به خودپنداره»

 ها آن گرایش بر را تحقیق از روش معلمان آگاهی فزایشا مثبت تأثیر» ،(131 )بهرامی  خواجه، «کند

 ةاز نحوآگاهی بیشتر معلمان »، (0 02)جانسون  و (130 )، ساکی «پژوهشی هایفعالیت به

ثیر مثبت و معنادار خودمختاری و أت»، (133 )آبادی ، امیری فرح«کالس خوددر  یریگمیتصم

، «پژوهیت، را در گرایش معلمان به اقداماستقالل شغلی، پیشرفت شغلی، روابط انسانی مثب

تایج ن .است، «پژوهانماقدا ةزیکاهش انگ وی پژوهاقدام یجا بهی پژوهذهن» ،(133 ) نژادعدالت

                                                           
1 . Koutselini 

2 . Weiler 

3 . Dancy 

4 . Barazangi 

5. Hay 
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با نتایج  ،«پژوهیهای اقدامارزیابی و داوری گزارش»چهارم  عامل زمینة این پژوهش در

 و چایچی و ،(139 )آباد کمال رضایی ،(130 ) ، قنبری و محمودیپژمان نامداری های پیوهش

 شنتایج پژوه، «ایهای بالندگی حرفهدوره»، پنجمدربارة عامل  .استهمسو  (138 ) همکاران

و ، ( 13 )، زارع (132 )مورکانی مسش ،(123 )مرادی ، ( 13 )متین های  حاضر با پژوهش

 ،(133 ) نژادعدالتهای فتهیا، «پویایی سازمانی»عامل ششم،  در .است همسو (139 )بدخشان 

 نجفی و آزادی زاده، حسن، (130 ) ، قنبری و محمودیپژمان نامداری ،(138 ) همکارانو  چایچی

و ، (3 02)گاالریون  ،(123 )مرادی  ،(130 )پرویزیان ، (138 )لنگری  میرشفیعی ،(138 )

حمایت »، عامل هفتمهایت، در ن .های پژوهش حاضر همسو است با یافته( 3 02) و ماریوجرالدین 

، (126 ) گویاو  ظهوری زنگنه، (133 )هزارجریبی و قلیزاده  نتایج پژوهش، نجفی ، با«سازمانی

 .استهمسو  (130 ) ، قنبری و محمودیمانژپ نامداریو ، (123 )مهرمحمدی 

ن اتوان نتیجه گرفت که معلممی و بررسی پیشینه و مبانی نظری، حاضر های پژوهشاز یافته

آموزان و تأثیر آن در بهبود فرایند آموزش و یادگیری دانش وبه ضرورت و لزوم پژوهش اغلب 

پژوهی هستند، در راه انجام آن مند به انجام پژوهش و اقدام هعالقای خود آگاه بوده و حرفه ةتوسع

برنده و پیش اجرای موفق برنامه هستند و در کنار آن عوامل ةهایی دارند که عامل بازدارنددغدغه

 در. هستند بازدارنده وبرنده هم پیشپژوهش، شده  عوامل شناسایی اکثر. تأثیرگذاری وجود دارد

توجهی و صورت بی و در هدشبرنده تبدیل به عوامل پیش این عوامل ،صورت توجه و تقویت

پرورش در  و ن و متولیان آموزشتوجه مسئوال. شوندها تبدیل به عوامل بازدارنده میغفلت از آن

کردن عوامل بازدارنده و تقویت  و مرتفع وزارتخانه، ادارات کل، مناطق و نواحی و مدیران مدارس

برنده در ند به رفع عوامل بازدارنده و تقویت عوامل پیشنتوامی برندهو توجه بیشتر به عوامل پیش

 .کنند کمکنده پژوهمعلم ةو رسیدن به اهداف برناممعلم پژوهنده  ةاجرای موفق برنام

شده، در راستای تقویت عوامل  شناسایی( برنده و بازدارندهپیش)ثر ؤهای مبا توجه به عامل

به  هاییمعلم پژوهنده، پیشنهاد ةپیشبرد اهداف برنام برایبرنده و کاهش عوامل بازدارنده، پیش

 :دشو عامل ارائه می دستهشرح ذیل به ترتیب برای هر 
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افزایش  برایای های ویژهها و کارگاهپژوهی، دورهدرکاران اقدامانبرای مدیران و دست -

دانش و نگرش پژوهشی توسط وزارت متبوع، ادارات کل و نواحی آموزش و پرورش 

ها عالوه بر اینکه موجب افزایش آگاهی مدیران با پژوهش این دوره. شودتدوین و اجرا 

 . ار خواهد بودذشگر هم تأثیرگشود، در حمایت و ایجاد انگیزه در معلمان پژوهمی

. دشورسانی پژوهی، به ذینفعان اطالعنتایج داوری اقدام و معلم پژوهنده ةفراخوان برنام -

 ةبرنام ةاندیش ةاشاع برای تبیین و توجیه اهداف برنامه و ترویج آثار پژوهشگران برتر و

های پژوهی، برنامهاقدام ةهای انتقال تجربیات معلمان در زمینپژوهنده، و فرصت معلم

از طرف آموزش و  ...های آموزشی و چاپ نشریات و ای در قالب همایش و دورهویژه

 .بینی و اجرایی شودپرورش پیش

 ةایجاد سامان ةجویی در زمان و هزینهای پژوهشگران و صرفهکاهش هزینه برای -

 .رسدالکترونیکی دریافت و نشر آثار ضروری به نظر می

 سوی از معلمان اطالعاتی سواد و ارتقای اطالعاتی های مهارت کسب شیآموز هایدوره -

 .برگزار شوند و پرورش آموزش و ادارات وزارتخانه

جای نگاه  یادگیری، به -عنوان بهبود فرایند یاددهیه تغییر نگرش معلمان به پژوهش ب -

ی سوق دهند تا پژوهی واقعی و عمل، معلمان را به سمت اقدام...مسابقه و دریافت جایزه و 

های برگرفته از تجربیات و گزارش( پژوهی ذهن)نویسی بر اساس ذهن  گزارش صرفاً

 .علمی لحاظ از پژوهیهای اقدامگزارش توجه به کیفیت. گذاشته

ای پژوهش، برخورداری از مهارت و هنجار پژوهشی و وجه اشتراک داشتن گواهی حرفه -

 .کنند ت در انجام پژوهش لحاظعنوان اولویه رشته و مدرک تحصیلی، را ب

نتایج  ها از قبل تعیین و به معلمان پژوهشگر معرفی شود وهای ارزیابی گزارشمالک -

رسانی شده و نیز نوعی تا از این طریق هم اطالع. ارزیابی و داوری، بازخورد داده شود

 و کنند الرا اعم دقت نهایت هاطرح ارزشیابی در داوران. آموزش برای معلمان خواهد بود

 در زمینةدر انتخاب داوران به داشتن تخصص . شود صورت نیاز بازبینی در داوران عملکرد
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پژوهی توجه شود و به صرف داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری اکتفا اقدام

 .دشون

های های آموزشی و کارگاهپژوهی در قالب دورهاقدام ةبه معلمان عالقمند در زمین -

در انتخاب استاد . انجام کار و تدوین گزارش نهایی، آموزش داده شود ةحوتخصصی، ن

مجرب و مسلط بر کار  تادانها، سعی شود از اسهای آموزشی و کارگاهبرای دوره

 بوده، پژوهخود اقدام که شود استفاده مدرسانی از االمکانحتی. دشوپژوهی استفاده  اقدام

 .باشند داشته ژوهیپبه اقدام تجربی و علمی کافی تسلط

 و پشتیبانی هدایت در را الزم پژوهی که تواناقدام ةبرتر در زمین هایمعلمان دارای رتبه -

قالب  در شده،  تعیین پژوهنده، معلمان عنوان راهنمایان با دارند، پژوهنده معلمان به علمی

 و آموزش در را معلمان ناظر پژوهشی، مانند و یابند حضور مدارس در منظم ایبرنامه

 .کنند کمک هاصحیح و عملی طرح اجرای

پژوهی و کاستن از قیدهای ریز و درشت اداری و کاهش سیستم متمرکز در اقدام -

شود، موضوع برای کاستن از کمیت و افزایش کیفیت کارها، توصیه می. هادستورالعمل

پژوهی، به اقدام جای انجام انفرادی معلمان را به .دشواقدام پژوهی قبل از اقدام، تأیید 

 .ای، تشویق و هدایت کنند سمت اقدام پژوهشی مشارکتی مدرسه

شود در راستای توصیه می. طلبدپرورش را می و آموزش ةبدن جدی پژوهی مشارکتاقدام -

در . ها در ستاد و صف مشارکت جدی داشته باشندتوسعه و بهبود امر تمامی معاونت

 .رای پژوهش برتر لحاظ شودارزشیابی ساالنه معلمان، امتیازی ب

پژوهنده، تعیین راهنمایان پژوهشی و دسترسی معلمان طرح معلم ةچاپ مقاالت برگزید -

  .پژوهشی و تقدیر شایسته از پژوهشگران برتر پژوهشگر به متخصصان و مشاوران
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 منابع

 .اجتماعی علوم در پژوهیاقدام تحقیق روش(. 132 )اهلل الهی، نعمتاسالمی تنها، اصغر، و کرم

 ،02-92، (0)6، عیار پژوهش در علوم انسانی

پژوهی در معلمان ابتدایی مبتنی بر تبیین علل گرایش به اقدام(. 133 )آبادی، جعفر امیری فرح

شناسی، علوم تربیتی های نوین در روانپیشرفت. ایشناختی و بهزیستی حرفهسرمایة روان
 . -8  ،(3 )0، و آموزش و پرورش

، 16و  18 ،تربیت تعلیم و .پژوهی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت اقدام .(120 ) سعبا بازرگان،

80-9 . 

 ةاستفاد راهکارهای ةارائ و پژوهی اقدام های ضعف کالس نقاط بررسی(. 139 )عصمت  بدخشان،

  .39-32، 8 ،مدارس کارآمد. هاکالس این از مطلوب

پژوهشنامه پژوهش در عمل رویکردی نوین در تعلیم و تربیت، (. 130 )پرویزیان، محمدعلی 

 .1 ، آموزشی

 ةبرنام نهمین اجرای فرایند از مختصری گزارش(. 136 ) پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

 .11ص، 08، پژوهنده معلم ةنامویژه .کشور پژوهنده معلم

تحقق  زانیم یابیارز. (138 )رضا  ،یو ساک ،نرگس ،یمهربانیمرتاض ،زهرا ا،یگو ،چهریپر ،یچیچا

 .22 -11 ، 38 ،تیو ترب میتعل. پژوهنده معلم ةبرنام

 و هادانشگاه توسط پژوهشی هاییافته کاربست عوامل و موانع بررسی(. 131 ) رمضان زاده،حسن

 .13 – 63 ،(9)02،تربیت و تعلیم .اجرایی هایدستگاه

 معلمان مشارکت ةعوامل بازدارند(. 138 ) اهللو آزادی، عبد ،اهللرمضان، نجفی، حبیب زاده،حسن

 .پژوهی و اقدام پژوهش مدیریت ةحوز جدید در چالشی :پژوهنده معلم طرح در

 .1-96 ،(18)  ،علوم تربیتی در تازه های اندیشه

بررسی ماهیت علمی تحقیقات (. 139 ) غالمی، خلیلو  ،، قادری، مصطفیصفت، بهیهخاطری

 .38-23 ، ( )  ،ای معلمحرفه ةتوسع .ابتدایی ةن دورتوسط معلماپژوهی اقدام

 .انتشارات نگاه دانش: تهران .های پژوهش کیفیروش(. 132 )و مسلمی، ناهید  ،خنیفر، حسین
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از  پژوهشی هایفعالیت به معلمان گرایش بر عوامل مؤثر شناخت (.131 ) حسین هرامی،ب خواجه

 .بهشتی شهید دانشگاه ،ارشدکارشناسی ةنامپایان .کرمان ماهان ةمنطق معلمان دیدگاه

: موردی ةنمون پژوهنده، معلم ةبرنام در مشارکت معلمان موانع بررسی(. 138 )رضائی، منیره 

 ،آموزشی و مدیریت رهبری .تهران شهر پرورش و آموزش یک ةمنطق ابتدایی معلمان

 2( )، 96-03. 

و  آموزش در پژوهی اقدام اندازهای چشم موانع و بررسی (.139 ) امیرحسین آباد، کمال رضایی

 .http://thesis.ui.ac.ir/abstracts/edu/thirteen232.htMlبرگرفته از  .اصفهان پرورش شهر

 و خالقیت بر پژوهیاقدام آموزش هایدوره اثربخشی بررسی(.  13 )زارع، سیدحسین 

دانشگاه آزاد . ارشدیکارشناس ةنام پایان .مرودشت شهرستان کارکنان آموزشی خودکارآمدی

 .واحد مرودشت

 خوزستان استان هایدبیران دبیرستان گرایش عدم در مؤثر عوامل بررسی(. 121 )محسن  زاهدی،

 .خوزستان استان پرورش و سازمان آموزش پژوهشی طرح .تاقتحقی انجام به

هیم دانش در تس ةنقش مدیران در ایجاد و توسع(. 139 )و محمودی، زینب  ،رضاآبادی، حسنزین

 .88-31، ( )9  های آموزشی،نوآوری .معلمان ابتدایی

های پژوهش. پژوهش به آموزش آنان نیاز و پژوهش ةدربار معلمان دانش(. 130 ) ساکی، رضا

 3  -10 ، (1)02، آموزش و یادگیری

 .آفرین دانش انتشارات: تهران.معلم پژوهشی سواد(. 133 )رضا  ساکی،

: تهران .یدر علوم رفتار قیتحقی هاروش. ( 13 ) الهه ،یو حجاز ،بازرگان، عباس ،سرمد، زهره

 .آگاه انتشارات

 راهنمایی و ابتدایی مقاطع معلمان پژوهیاقدام بر مؤثر عوامل یبررس .(133 )اژدر  شمخانی،

 .شهید بهشتی دانشگاه .تهران ،ارشد کارشناسی نامة پایان .فامنین ةمنطق

های معلمان منطقه زرین شهر به فعالیت ةبررسی علل عدم عالق(. 132 )مورکانی، غالمرضا  شمس

 .پژوهشگاه تعلیم و تربیت اصفهان: اصفهان .پژوهشی

 .عالی آموزش کیفیت ارتقای در آن کاربرد و پژوهی اقدام (.126 ) گویا، زهرا و ،زنگنه ظهوری،

 .باییطباط عالمه دانشگاه ،عالی آموزش سمینار نخستین مقاالت مجموعه
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و  میتعل .یپژوهکارها در اقدامو راه دهایتهد ها،بر فرصت یلیتحل .(133 ) مینژاد، ابراهعدالت
 .2-   ،8  ، تیترب

 پژوهیاقدام ةشد انجام تحقیقات علمی ماهیت بررسی(. 139 )و غالمی، خلیل  ،قادری، مصطفی

 .38-23 ، ( ) ، ای معلمحرفه ةتوسع. ابتدایی ةمعلمان دور توسط

عمل  در پژوهش کیست، پژوهنده معلم ه،پژوهند معلمان راهنمای (.131 )اقبال  پویا، قاسمی
 .تربیت و تعلیم انتشارات: تهران .چیست؟

 .پژوهش در عمل، راهنمای تغییر و تحول در کالس درس و مدرسه (.130 )اقبال  پویا،قاسمی 

 .تربیت و تعلیم انتشارات :تهران

اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر  ةمقایس(. 132 )مقدم، سلیمان کابینی و ،پور، اسماعیلکاظم

 ،شناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد تنکابنروان .معلمان در آموزش و پرورش استان گیالن

0(9) ،06- 1. 

و  آموزش در معلم پژوهنده ةبرنام ةتوسع و ترویج هایراه و شناسیآسیب (. 13 )اله نعمت متین،

 .پژوهشی طرح .تهران شهر پرورش و آموزش تحقیقات شورای .شهر تهران پرورش

آموزان به امور پژوهشی های تشویق و ترغیب معلمان و دانشبررسی شیوه(. 123 )مرادی، مجید 

شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان  .آموزان شهرستان قم از دیدگاه معلمان و دانش

 .قم، طرح پژوهشی

 .های پژوهشیفعالیت به کردستان استان معلمان ةعالق عدم علل بررسی (.130 )ام  بهر ملکی،

 .پژوهشی طرح کردستان، پرورش استان سازمان آموزش و

انتشارات  :تهران. پرورش و آموزش در پژوهش در جستارهایی (.123 )محمود  مهرمحمدی،

 .تربیت و تعلیم ةپژوهشکد

 و موانع و و پرورش آموزش در پژوهیاقدام قاتیتحق(. 138 ) موریتیدس، یلنگر یعیرشفیم

 .http: //stml.blogfa.com/post-8.aspx برگرفته از .آن یاجرا مشکالت

 اجرای موانع شناسایی(. 130 )اهلل مودی، حشمتمح و ،پژمان، مهدی، قنبری، سیروسنامداری

. همدان استان مورد مطالعه: کارشناسان و پژوهنده معلمان از دید پژوهنده معلم برنامة

 .38 -6 0، (1)02 ،آموزش و یادگیری یها پژوهش
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سازمانی مشارکت  شناسایی عوامل درون(. 133 )زاده، محمد و قلی ،الههزارجریبی، حبیبنجفی

 ةپژوهشنام. وزش و پرورشآم ةپژوهی، چالشی جدید در حوز ان در طرح اقداممعلم
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