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Abstract  
The present study was aimed to analyze the implementation of action research from the 
executing teachers’ viewpoints in Chaharmahal and Bakhtiari Province via SWOT. To do 
so, a mixed-methods research was employed. The statistical population consisted of 
teachers, principals, specialists in the field of education and action research executives. The 
sample of the qualitative section consisted of 20 education experts selected via a purposive 
sampling method. Accordingly, data saturation was achieved. In the quantitative section 
with a 60-member population, 50 participants were selected via Morgan's table and 
stratified random sampling method. The research instrument was semi-structured 
interviewing in the qualitative section, and a36-item researcher-made questionnaire in the 
quantitative section. The content analysis technique was used to analyze the data collected 
in the qualitative section, and descriptive and inferential statistical methods and software 
such as AMOS and SPSS were used in a quantitative section. The research Findings in the 
Strengths dimension include providing the necessary grounds for identifying and 
continuously solving educational and training problems, creating trust and motivation in 
teachers to solve problems continuously; in the Weaknesses dimension, findings include 
not promoting and developing teachers' professional knowledge, sharing experiences as a 
teaching-learning method just to present to the festival; in the Opportunities dimension, 
they include transforming school environments into a student-centered ones, providing an 
environment for teachers to learn from each other's ideas and knowledge; and finally in the 
Threats dimension, they include lacking in capable teachers to use in training courses. 
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پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان  در اجرای اقدام SWOTتحلیل 

 چهارمحال بختیاری

 4، محمد نیکخواه3بی عشرت زمانی بی، 2عفری، سید ابراهیم میرشاه ج1مهین نادری

 ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران دانشجوی دکتری برنامه. 1

 شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان. 2

 اسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانشن استاد، گروه علوم تربیتی،  دانشکدة علوم تربیتی و روان. 3

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 4

 (50/50/6933: ؛ تاریخ پذیرش61/50/6931: تاریخ دریافت)

 چکیده

ژوهش روش پت . بتدد  بخایتاری  چهارمحتا   استاان  مجری معلمان دیدگاه از پژوهی در اجرای اقدام SWOTهدف پژوهش حاضر تحلیل 
 05 کیفتی  بختش  نمدنتة  .بدد پژوهی اقدام مجریان و تربیای علدم رشاة ماشکل از معلمان، مدیران، ماخصصان پژوهش ترکیبی و جامعة

 در بختش  .نفر اشباع اطالعات حاصتل شتد   05تربیای بددند که به صدرت هدفمند اناخاب شدند و با تعداد  علدم رشاة ماخصصان از نفر
ابتزار   ماناسب با حجم اناختاب شتدند،   ای طبقه تصادفی گیری نفر براساس جدو  مدرگان و روش نمدنه 05نفری،  15نیز از جامعة  کمی

 تحلیتل  و تجزیته  بترای  .گدیه بتدد  91 ساخاه شامل ساخااریافاه و در بخش کمی پرسشنامة محقق پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه
هتای پتژوهش    یافاه. کار گرفاه شد و اسانباطی به تدصیفی آماری های  ی روشکم بخش در تحلیل محادا و از کیفی، بخش در اطالعات

 در انگیتزه  و بتاور  ایجتاد  تربیاتی  و آمدزشتی  مشتکالت  مسامر حل و شناسایی برای الزم های زمینه کردن ها شامل فراهم در بخش قدت
معلمتان،   ای حرفته  دانتش  تدستعة  و ارتقتا  هتا شتامل، عتدم    مستالل؛ ضتع    و مشتکالت  پیدستاه  حتل  بترای  تتالش  بته  نسبت معلمان

 جایگتاه  هتا شتامل دگرگتدنی    جشتنداره؛ فرصتت   بته  اراله خاطر به تنها یادگیری – یاددهی روش یک عندان به تجارب گذاری اشاراک به
 درستان م یکدیگر و تهدیدها شامل کمبتدد  دانش و ایده از معلمان یادگیری زمینة و محیط کردن آمدزمحدر فراهم دانش فضایی به مدرسه
 . آمدزشی است های دوره در اسافاده برای تدانمند

 .ها قدت ها، فرصت ها، پژوهی، تهدیدها، ضع  اقدام :كلیديواژگان
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مقدمه

های آموزشي دانست،  آسا برای درمان همة دردهای نظام توان دارویي معجزه اگرچه پژوهش را نمي

ی از این دردها، فعالیتي ثمربخش محسوب تردید در شناسایي مسیرهای منتهي به حل بسیار اما بي

کوشد  باني نظام آموزشي تلقي کرد که مي توان بخش پژوهش را بخش دیده شود، از این رو، مي مي

ها  ها و بیماری در مرحلة اول با ایفای نقش پیشگیری، آموزش و پرورش را در مقابل ورود آسیب

حدودۀ نظام آموزشي مشاهده شود با محافظت کند و در مرحلة دیگر، زماني که آسیبي در م

این . ای، امکان حذف آن را از محیط فراهم کند هوشیارسازی مسئوالن و اعالم راهکارهای مقابله

تصور و خیال که معلم، کارش آموزش است و نیازی به بینش علمي و حل مسئله ندارد، خیالي 

مربوط به حرفه و حق زندگي  طور که معلمي با مسائل و امور همان. بس واهي و غیرعلمي است

شخصي خود، برخورداری اصولي و علمي داشته باشد و پژوهش را برای حل مشکالت کالس 

. درس خود مؤثر و کارساز بداند، دارای بینش علمي و عالقمند به ارتقای دانش کالس خود است

ست، پیوسته کند، کنجکاو ا معلمي که دارای بینش علمي است، وضع موجود را طبیعي تلقي نمي

دارندگان و پرورندگان بینش علمي، . هراسد کند و از وارد عمل شدن و اشتباه کردن نمي تجربه مي

کند و  ها را بررسي مي ها را شناسایي کرده و علت نسبت به مشکالت آموزشي حساس هستند، آن

و راه حل مناسب را سنجند  ها را مي دهند؛ با معیارهای ویژه، راه حل های ممکن را ارائه مي راه حل

در نتیجه، موجب ارتقای بینش . کنند انتخاب کرده و بعد از اجرای برنامه، فرایند امور را ارزیابي مي

 (.6931ورز کندازی و شکوهي،  کشت)شوند   آموزان مي علمي خود و دانش

ز ای ا های پژوهشي مربوط به قلمروهای انساني و اجتماعي، منحصر به مجموعه مأموریت نظام

وضع مطلوب . شود، نیست های علمي و آکادمیک که با معیارهای فني و آماری انجام مي پژوهش

های علمي متکي به اصول و ضوابط  های پژوهشي، در گرو ترکیب و تلفیق پژوهش در چنین نظام

شده با هدف دستیابي به شناخت و در نتیجة برخورداری از توان اعمال کنترل معقول بر  شناخته

ت پیش از اقدام و همچنین، اقدام متکي به بصیرت حاصل از تجارب گذشته خود و دیگران موقعی

پژوهي  رویکرد اخیر را اصطالحاً رویکرد اقدام. نیافته، اما در بستری پژوهشگرانه است به شکل نظام
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شناس  در آثار روان 6پژوهي اقداماصطالح (. 6933مهرمحمدی، )نامند  یا پژوهش حین عمل مي

لوین در . آغاز شد 6391های آخر  های وی در سال ریشه دارد که با تالش  اعي معروف لویناجتم

، 6331، 9هالسل)مطالعات خود نیاز به بررسي شرایط الزم برای تغییر اجتماعي مثبت را متذکر شد 

پژوهي، به طور  معتقد است در عبارات لوین در زمینة اقدام( 6331)  نافکي(. 6911پور،  شارع

ها تمرکز شده  ها و ارزشیابي آن آوری دقیق اطالعات از تالش ضح، بر ایجاد تغییر، اقدامات، جمعوا

پژوهي برگرفته از متون نظری جدید اصالحي آموزشي است که معلمان را به  در واقع، اقدام. است

مشي تشویق  ریزی درسي، بهبود محیط کار، تدریس تخصصي و بهبود خط  تجدید نظر در برنامه

توان به  توجه به آن نمي پژوهي دارای یک چرخة منطقي است که بي به عبارت دیگر، اقدام. کند مي

بدین صورت که داند  پژوهي را شامل سه حلقه مي چرخة اقدام( 6331) 1گریفت. فهم دقیق رسید

دهندۀ اقدام، حلقة میاني تفکر در لحظه اقدام و یک حلقة بیروني که  یک حلقة دروني نشان

این امر به منزلة دنیای واقعي است که سرشار از تفکر، عمل و . دهندۀ تفکر بلندمدت است ننشا

باشند،  هایي برای ارائه پژوهش مي پژوهي عالوه بر اینکه روش  چرخة اقدام. تصحیح عمل است

زوبر  عقیدۀ به. پژوهي و همچنین، فرایند تحقیق است بخشیدن به تفکر اقدام هایي برای نظم راه

در  که ملموس است ای مسئله حل برای موقعیتي رویکردی پژوهي اقدام (161 ) 1و پری کریتاس

به  و گام به گام فرایند این مطلوب، حد در که معناست بدان این. است گرفته قرار اضطراری وضعیتي

 پیگیری بنابراین، شود؛ مي نظارت متفاوت ساز و کارهایي با زماني مختلف مراحل طي مداوم، طور

بازتعریف  یا دار، جهت تغییرات اصالحات، سازگاری، مانند پیامدهایي به است ممکن بازخوردها،

های  فرصت برخي به کاربردها این و یافته دست مطلوب وضعیتي به تا شود منجرها  اقدام برخي

آموزش و پرورش، نیاز وافری به وجود محقق معلمان یا  ةجامع. نشوند منتهي آینده در محدود
                                                           
1. Action Research 

2  . Lewin 

3. Halsell 

4. Noffke 

5. Greft 

6. Zuber-Skerritt and Perry 
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های  فعالیت ۀای خود، سعي کنند نحو ای دارد که در درون و در بطن وظایف حرفه لمان پژوهندهمع

آن  ،ها را در عمل بازبیني کنند و در پایان کاری خودشان را به یک، یا چند، نظریه بکشانند، نظریه

ة برنام ةدر توسعراهبردی  ةتواند به عنوان یک برنام پژوهي مي  اقدام .دکننرا بر عمل آگاهانه تبدیل 

بهبود عملکردشان  ای معلمان و باعث ترفیع شخصیت حرفه ،همچنین، درسي به معلمان کمک کند

 (. 693صفت،  قادری، غالمي و خاطری)آموزان و پیشرفت آنان شود  رشد یادگیری دانشبرای 

 امر این. ستا کرده ایفا تربیت و تعلیم حوزۀ در فزاینده نقشي پژوهي،  اقدام اخیر، های سال در

 عمل و پژوهش بین پیوند تقویت و معلمان بهبود کار ای بر روش این که است نویدی واسطة به

 سرعت به عمل، در پژوهش یا پژوهي  اقدام اندیشة(. 6911، 6گال، بورگ و گال)دهد  مي ارائه

. است هیافت را خود جایگاه تدریس، و آموزش بهبود برای اساسي راهکار یک عنوان و به گسترش

ها بر  فعالیت بیشتر تأثیرگذاری و تحول مسیر در تدریج به آموزش در پژوهش جایگاه این تفکر با

نوپا  دستاوردهای جمله پژوهنده از معلم برنامة. است شده رهسپار آموزش در تحول ایجاد و تدریس

مطالعات  پژوهشگاه تربیت کشور، و تعلیم سیاستگذاران سوی از همواره که است بوده مهمي و

قرار  عملي حمایت و توجه معلمان مورد و مدیران ،ها استان تحقیقات شورای پرورش، و آموزش

های  دوره درها  آن گستردۀ و شرکت برنامه این در معلمان مشارکت صعودی روند .است گرفته

و  کّرتف اهمیت به روزافزون اقبال وها  کیفیت طرح افزایش آن تبع به و پژوهي  اقدام خدمت ضمن

کچوئي و همکاران، )مدعاست  این گواه و پرورش، آموزش مجموعة در پژوهش بر مبتني عمل

6933.) 

 ،تعلیم و تربیت ةاندرکاران نظام آموزشي، به عنوان کارگزاران اصلي صحن معلمان در میان دست

 ةاین قشر از جامع. آیند روح علمي به حساب مي دهندگان شمروجان علم و پرور ۀو در زمر

ای خود، باید با بینش علمي آشنا باشند و کم و بیش  و براساس نیازهای حرفه ،ضرورت فرهنگي به

های نظام تعلیم و تربیت،  یکي از شروط الزم برای تحقق هدف. مند شوند از نتایج آن بهره

                                                           
1. Gall, Borg & Gall  
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یادگیری است و این ضرورت و نیاز  –یند یاددهي ادادن معلمان در شناخت مشکالت فر دخالت

طریق فعال شوند و در جهت  ةها در شناخت مشکالت و ارائ یابد که آن رتي واقعیت ميدر صو

عوامل بسیار زیادی در جریان آموزش و یادگیری تأثیر . قدم بردارند ،رفع موانع به طور آگاهانه

هدف از پژوهش در . ها نیستند مرسوم دانشگاهي قادر به کنترل آن پژوهشهای  دارد که طي روش

بلکه دانشي است که در عمل بتوان از آن استفاده  تربیت فقط کسب دانش محض نیست،تعلیم و 

های تربیتي دانشگاهي و  چنین هدفي را پژوهش .کرد و در بهسازی محیط آموزشي مفید باشد

تواند  اند که مي ها اطالعات خوبي در اختیار گذاشته این پژوهش .اند حاصل کنند مرسوم نتوانسته

های درس و  مستقیم توسط معلمان در کالس ۀها قابل استفاد اما اکثر آن ،مان باشدبخش معل الهام

خود هستند و برای بهسازی آموزش  ۀهای درس دارای پویایي ویژ کالس اند، محیط مدارس نبوده

به ویژه  های گوناگون پژوهش، ضروری است که از روش کردن آن، و پرورش و اثربخش

 .گرفتبهره ( پژوهي  قداما)عمل  های مبتني بر پژوهش

پژوهي پرداختن به مشکالت عملي افراد در وضعیتي است که در آن نوع مشکل   هدف اقدام

افزایش دانش اجتماعي از راه همکاری متقابل توأم با احترام و اعتماد متقابل . خاص وجود دارد

ع پژوهش این نو(. 6939پرست التي،  حق)درون یک چارچوب اخالقي، مقبول طرفین است 

، محور «عمل»شود که در آن،  توسط افراد درگیر در یک مسئله و برای حل یا کاهش آن انجام مي

چگونه در بارۀ مسائل آموزشي یاد بگیرند، چگونه  "اساسي است و به مشارکت معلمان در این که 

وسعه چگونه عمل آموزشي را ت"و این که  "طرح هایشان را نسبت به برنامة درسي بیان کنند؟

 (. 6931نامداری پژمان و همکاران، )کند  ، کمک مي"دهند؟

 معنای به پژوهشي تفکر. است معلمان در پژوهشي تفکر ایجاد دارد، اهمیت آنچه بنابراین،

 همچنین، و زندگي به علمي روش ورود دیگر، عبارت به زندگي، در علمي روش مراحل کاربرد

 به رویکردی متضمن پژوهي  اقدام. است زندگي در علمي های آموخته از عملي و کاربردی استفادۀ

 میان از دانش تولید محیط و( اجرا) عمل محیط میان فاصلة آن طي که است دانش تولید یا پژوهش

افزایي معلمان از  پژوهي در رشد تدریس و دانش  بنابراین، با توجه به اهمیت اقدام .است رفته
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های پیشین در توجه عمیق  کرد پژوهشي و ضعف پژوهشها و تهدیدهای این روی سو و چالش یک

پژوهش حاضر به بررسي این  .شود اهمیت پژوهش حاضر بیش از پیش روشن ميبه این رویکرد، 

پژوهي از   ها و تهدیدهایي در راه اجرای اقدام ها، فرصت ها، ضعف پردازد که قوت پرسش کلي مي

 :اند از اهداف پژوهش عبارت. یاری کدامنددیدگاه معلمان ابتدایي استان چهار محال و بخت

ریزی  پژوهي در اجرا از دیدگاه متخصصان برنامه  های، طرح اقدامشناسایي و تبیین قوت .6

 .درسي و مجریان طرح

ریزی  پژوهي در اجرا از دیدگاه متخصصان برنامه  های، طرح اقدام شناسایي و تبیین ضعف . 

 .درسي و مجریان طرح

ریزی  پژوهي در اجرا از دیدگاه متخصصان برنامه  های طرح اقدام تشناسایي و تبیین فرص .9

 . درسي و مجریان طرح

ریزی  پژوهي در اجرا از دیدگاه متخصصان برنامه  های طرح اقدام شناسایي و تبیین تهدید . 

 .درسي و مجریان طرح

شناسیپژوهشروش

 کلیة شامل پژوهش جامعة. بود کمي و کیفي روش دو از ترکیبي و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 سال در بختیاری و چهارمحال استان در پژوهي درس مجریان و مدرسان کارشناسان، نظران، صاحب

 از کیفي بخش در پژوهش نمونة برای. بود نفر 11 تعداد به ابتدایي دورۀ در 33-31 تحصیلي

 بخش در. شدند بانتخا هدفمند طور بهها  نمونه که شد استفاده متخصصان از تن 61 نظرهای

. شدند برگزیده حجم با متناسب ای طبقه تصادفي نفر به روش 11 مورگان، جدول براساس کمي

 ها، ضعف ها، قوت از فهرستي ساختارمند نیمه ابزار مصاحبة با پژوهش اهداف به دستیابي برای

 خبرگان، از نظرسنجي با مرحله سه طي در تهیه، و پژوهي اقدام طرح اجرای تهدیدهای وها  فرصت

 نقاط ،(گویه 3)قوت  نقاط حاوی که ای پرسشنامه شده، تهیه فهرست مبنای بر سپس،. شد نهایي

ها  آزمودني اختیار در و تهیه شد بود،( گویه 3)تهدیدها  و( گویه 3)ها  فرصت ،(گویه 3)ضعف 

 .ای لیکرت تنظیم شده بود این پرسشنامه براساس روش مقیاس پنج درجه .گرفت قرار
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ریزی  کارشناسان و متخصصان برنامهان، ینفر از مجر 1 شامل  امعة پژوهش در بخش کیفيج

 و در استان چهار محال 6933 -6931 يلیدر سال تحص يپژوه با درس رینظر و درگ صاحب يدرس

 . بیان شده است 6توزیع فراواني زنان و مردان مصاحبه شونده در جدول  .ندبود یاریبخت
 

 اوانی نمونة پژوهش در بخش کیفیتوزیع فر. 1جدول 

 سازمان/ دانشگاه  رشته سمت رتبة علمی

 جمع استادیار دانشیار استاد جمع استادیار دانشیار استاد جمع استادیار دانشیار استاد جمع

9   9 9   9 9   9 9 

1  9   1  9   1  9   1 

                 

6  6  6  6  6  6  6 

9   9 9   9 9   9 9 

                 

 1    1  1    1  1    1  1 

 دانشگاه درسي ریزی نفر از استادان برنامه 3 به تأیید پرسشنامه محتوایي و صوری روایي

 محاسبة با و آزمودني 91 با مقدماتي مطالعة یک در آن پایایي و رسید فرهنگیان دانشگاه و اصفهان

ساختارمند بود و  نیمه کیفي مصاحبة بخش پژوهش در رابزا. شد برآورد درصد 31 کرونباخ آلفای

پذیری  ها، نخست از روش کیفي استفاده شد و سپس برای افزایش قدرت تعمیم  برای تحلیل داده

های پژوهش، کاوش و اکتشاف مؤثر در  محور اصلي پرسش. کار گرفته شد نتایج روش کمي به

پژوهي،   ن موضوع، در مرحلة اول، عوامل اقدامبرای نیل به ای. پژوهي بود  فرایند اجرای اقدام

های حاصل از   های باز و محوری داده های فرعي براساس کدگذاری های اصلي و مؤلفه مقوله

برای نیل به . های عمیق و اکتشافي با خبرگان کلیدی و پایش کدهای مفهومي مشخص شد مصاحبه

ها در سطح جمله و عبارت برای هر یک  دههای باز و محوری در مرحلة اول، دا این امر، کدگذاری
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در مرحلة . ها استخراج شدند ها انجام گرفت و کدهای مفهومي از رونوشت مصاحبه از مصاحبه

دهي شد و با بررسي  های فرعي سازمان ها در قالب مقوله بعدی با پاالیش و کاهش، این مؤلفه

مناسب هر یک از مفاهیم و مقوالت دهي  به منظور اطمینان از سازمان. گذاری شدند مستمر نام

ها به منظور رسیدن به اشباع منطقي  ها وارسي شد؛ و با مرور این مقوله مجدداً رونوشت مصاحبه

 .های فرعي صورت گرفت های اصلي و مقوله برای مقوله

بندی معنادار پس از چندین  های باز و محوری زماني متوقف شد که یک طبقه کدگذاری

های کیفي پژوهش در مرحلة  از تحلیل داده. ها حاصل شد نوشت مصاحبهبررسي دربارۀ رو

این مفاهیم از سطح باالتری از انتزاع برخوردار بوده . کد مفهومي اولیه حاصل شد 636کدگذاری 

بعد از . ها در قالب کالمي است های آن پژوهي، ویژگي  و مرحلة مهمي برای معرفي عوامل اقدام

پس از . بندی شد ذاری باز، در مرحلة کدگذاری محوری، مفاهیم دستهدادن عملیات کدگ انجام

بررسي و مطابقت این کدها و حذف کدهای تکراری، بعد از چندین بار مطالعه و تفحص در میان 

پژوهي   ها، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اجرای اقدام و مقوله( کدها)ها، مفاهیم  داده

به کار  تأییدی عاملي تحلیلي جمله از استنباطي آماریهای  روش کمي بخش در و بندی شد دسته

 کرویت آزمون متغیرها بین همبستگي تعیین وها  داده بودن مناسب از اطمینان برای. شد گرفته

 با های آماری تحلیل. شد استفاده KMO معیار از ها بودن داده کافي از اطمینان منظور به و بارتلت

  .انجام گرفت Amos و SPSS هایافزار نرم از استفاده

هايپژوهشیافته

پس . دشها فراهم  ، اشباع و تکرار دادهپژوهي مجریان طرح درس نفر از 1 با  ها در طول مصاحبه

های فرعي  ها به یک طبقة اصلي و مقوله یافتهها،  از کدگذاری و تحلیل محتوای مصاحبه

بیان شده   1و   ، 9،  های  در جدولکیک تف مصاحبه به پرسشنتایج . بندی شد پژوهي دسته  اقدام

 . است
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 پژوهی از دیدگاه مجریان طرح  های اقدام قوت. 2جدول 

مؤلفة 

 اصلی 
 هاي فرعی مؤلفه

فراوانی 

هاي  مؤلفه

 فرعی

درصد 

هاي  مؤلفه

 فرعی

 گزیدة شواهد گفتاري

های قوت

 پژوهي  اقدام

های  کردن زمینه فراهم

الزم برای شناسایي و 

ت به طور حل مشکال

 مستمر

 درصد 61  

های  پژوهي زمینه  معلمان باحضور در جلسات اقدام

الزم را برای شناسایي مشکالت دانش آموزان و حل 

پژوهي   با اقدام. کنند مستمر این مشکالت فراهم مي

 .شود آموزان مي کمک به حل مشکالت دانش

ایجاد باور در معلمان 

 برای تالش پیوسته
 درصد 61  

رسند که برای حل مشکالت  ن به این باور ميمعلما

. آموزان باید تالش پیوسته ای را انجام داد دانش

گیرند که برای حل مشکالت  معلمان یاد مي

 .آموزان پیوسته از پای ننشینند دانش

 درصد 61 9 تولید دانش نو

پژوهي تولید دانشي نو است که   یکي از اهداف اقدام

آموزان  ی حل مشکالت دانشتواند برا پژوه مي اقدام

به تولید دانش نو دست پیدا کند دانشي که برخاسته 

  .از تجارب فردی و گروهي است

ارتقای تجارب علمي 

 و اجرایي معلمان
 درصد 61  

پژوهي منجر به ارتقای تجارب علمي و اجرایي   اقدام

گردد که  گردد زیرا از یک سو موجب مي معلمان مي

ا در میدان عمل ارتقا بخشد و تجارب علمي افراد ر

از سوی دیگر ی سبب تجارب اجرایي معلم 

 . گردد  مي

ایجاد شبکة فعال 

 پژوهشي
 درصد 61  

گردد که یک شبکة  پژوهي موجب مي  اجرای اقدام 

فعال پژوهش در آموزشگاه تشکیل شود که هر 

 .لحظه دستاوردهای جدید پژوهشي را به همراه دارد

شتر پذیری بی انعطاف

 در فرایند آموزشي
 درصد 61  

شود که در فرایند آموزشي  پژوهي موجب مي  اقدام

 .آید پذیری الزم به وجود مي انعطاف

مدرسه، و  انیدر فرهنگ رییغایجاد تبه  پژوهي  اقدام

به  يابیدست یبرا ریپذ انعطاف يطیدادن مح توسعه

 .کند ي کمک ميسازمان یریادگی
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مؤلفة 

 اصلی 
 هاي فرعی مؤلفه

فراوانی 

هاي  مؤلفه

 فرعی

درصد 

هاي  مؤلفه

 فرعی

 گزیدة شواهد گفتاري

توسعة فرهنگ 

 آوریپژوهش و نو
 درصد 61  

گردد که فرهنگ پژوهش در  پژوهي موجب مي  اقدام

 .مدرسه توسعه پیدا کند

گردد که دیدگاه افراد نسبت  پژوهي موجب مي  اقدام

 .به پژوهش متحول شود

تأکید بر فرایند اقدام 

 جای نتیجه و عمل به
 درصد 1 6

یابند که به جای نتیجه  پژوهي افراد در مي  در اقدام

 .یند عمل باید تاکید داشتت به فرا

ایجاد محیط منعطف 

 یادگیری سازماني
 درصد 1 6

پژوهي حل مسأله در مدرسه و براساس  اقدام

 .ای خویش برای معلمان است نیازهای حرفه

  درصد 611 1   جمع

 
 پژوهی از دیدگاه مجریان طرح  های اقدام ضعف. 3جدول 

 هاي فرعی مؤلفه مؤلفة اصلی

فراوانی 

هاي  فهمؤل

 فرعی

درصد 

هاي  مؤلفه

 فرعی

 گزیدة شواهد گفتاري

های  ضعف

اجرای 

 پژوهي  اقدام

عدم ارتقا و توسعة دانش 

 ای معلمان حرفه
 درصد 1   

تواند معلم و تخصص او را در کار  پژوهي نمي اقدام

 .آموزش بر خالف ادعایش ارتقا دهد

گذاری تجارب  اشتراک به

به عنوان یک روش 

ادگیری تنها به ی –یاددهي 

 خاطر ارائه به جشنواره

 درصد 1   

پژوهي تنها  گذاری تجارب هم در درس اشتراک به

پژوهي است و بعد از  برای حضور در جشنواره درس

 .شود آن همة کار تعطیل مي

تأکید بر توصیف و 

جای  نویسي به گزارش

 تحلیل و تفسیر تجارب

 درصد 61 9

قط یک گزارش پژوهي ف  معلمان مجری در اقدام

نویسند و چون بر فرایند کارشان نظارتي  صوری مي

دهند گزارش  نیست در اجرا کاری را که انجام نمي

 کنند به خاطر کسب امتیاز در جشنواره مي
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 هاي فرعی مؤلفه مؤلفة اصلی

فراوانی 

هاي  فهمؤل

 فرعی

درصد 

هاي  مؤلفه

 فرعی

 گزیدة شواهد گفتاري

عدم مهارت معلمان در 

زمینه شیوه اجرای 

 پژوهي  اقدام

 درصد 61  

پژوهي مهارت کافي را ندارند   معلمان مجری در اقدام

شود که در انجام کار سر در  ن امر باعث ميو همی

 .گم هستند

 نیرقابت ناسالم ب جادیا

 معلمان
 درصد61  

پژوهي یک رقابت ناسالم بین معلمان   جشنوارۀ اقدام

تنها سازنده نیست، بلکه مخرب  کند که نه ایجاد مي

 .باشد هم مي

عدم حمایت و پشتیباني 

مدیران مدارس از برنامة 

 معلم پژوهنده

 درصد 1 6

کنند  مدیران در مدارس حمایت الزم را از برنامه نمي

پژوهي یک اقدام   گردد اقدام و همین موجب مي

 .صوری باشد

بودن سطح اطالعات  پایین

 پژوهشي در بین معلمان
 درصد 1 6

اطالعات پژوهشي معلمان پایین است و همین امر 

گردد که به عنوان یک ابزار آموزشي از  موجب مي

 .ن اقدامات در امر آموزش کمک گرفته نشودای

انگیزگي معلمان و  بي

توجهي به حل  بي

 آموزان مشکالت دانش

 درصد 1 6

توجه  معلمان به علت نداشتن انگیزه در این زمینه بي

آموزان به  بوده و کمتر به فکر حل مشکالت دانش

 .کنند ای اقدام مي صورت صحیح و ریشه

ژوهي پ  عدم تمایز بین اقدام

های  و سایر فعالیت

 پژوهشي توسط معلمان

 درصد 1 6

گردد  پژوهي موجب مي  عدم آگاهي معلمان از اقدام

پژوهي و یا  که تفاوت این کار پژوهشي را با درس

های پژوهشي ندانسته و در مسیر اجرا  سایر فعالیت

 .نیز این اشتباه را اجرا نمایند

 1   جمع
611 

 درصد
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 پژوهی از دیدگاه مجریان طرح های اقدام تفرص. 4جدول 

 هاي فرعی مؤلفه مؤلفة اصلی 
فراوانی 

هاي  مؤلفه
 فرعی

درصد 
هاي  مؤلفه

 فرعی
 گزیدة شواهد گفتاري

های  فرصت
اجرای 

 پژوهي  درس
 

دگرگوني جایگاه مدرسه 
 آموزمحور به فضایي دانش

 درصد 61 9
پژوهي فعالیتي است که فضای مدرسه را   اقدام
دهد که به فضایي  ای شکل مي و نهبه گ
 .شود آموزمحور تبدیل مي دانش

کردن محیط و زمینة  فراهم
یادگیری معلمان از ایده و 

 دانش یکدیگر
 درصد 61 9

پژوهي فعالیتي است که معلمان را وامي   اقدام
دارد از یکدیگر ایده گرفته و هم از همدیگر یاد 

 .بگیرند

 درصد 61 9 گذاری تجربیات  اشتراک به

 و تجارب از بتوانیم که شود مي باعث
 را ها آن و کرد استفاده قبلي مجریان های اندیشه

گذاری تجارب  گرفت و این شیوۀ اشتراک کار به
 .شود به عنوان یک روش یادگیری فراگیر مي

های کردن فرصتفراهم
های  بررسي مسائل و چالش
معلمان برای حل و 

 ها کردننمودن آن برطرف

 درصد 61  
پژوهي مشکالت کالس و   معلمان در اقدام

آموز خود را مطرح کرده و از مطرح کردن  دانش
 .آنان ابایي ندارد

دگرگوني مدرسه به فضایي 
 برای پژوهش 

 درصد 61  
پژوهي به عنوان یک فضای   مدرسه با اقدام

 پژوهشي مطرح شده

 درصد 61   گذاشتن تجربیات  اشتراک

گردد که تجارب معلم  وجب ميپژوهي م  اقدام
به عنوان یک منبع آموزشي غني در اختیار دیگر 

 .معلمان قرار گیرد 

تشویق معلمان به ثبت 
 گزارش 

 درصد 61  

کند که معلمان  پژوهي فرصتي را ایجاد مي  اقدام
به ثبت گزارش اقدامات خود تشویق شده و این 

های آموزشي  گزارشات به عنوان تجربه
 .شوند ينگهداری م

 درصد 61   یادگیری در عمل
گذاشتن تجارب به عنوان یک روش  اشتراک به

 .یادگیری در عمل منجر خواهد شد
های کردن زمینهفراهم

نظارت مناسب بر 
پژوهانه  های اقدام فعالیت

 معلمان

 درصد 1 6
کند که بر  ای را فراهم مي پژوهي زمینه  اقدام

ن نظارت مناسب پژوهي معلما  های اقدام فعالیت
 . صورت گیرد

  درصد611 1   جمع
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 پژوهی از دیدگاه مجریان طرح  تهدیدهای اقدام. 5جدول 

مؤلفة 

 اصلی
 هاي فرعی مؤلفه

فراوانی 

هاي  مؤلفه

 فرعی

درصد 

هاي  مؤلفه

 فرعی

 گزیدة شواهد گفتاري

تهدیدهای 

 پژوهي درس

 

کمبود مدرسان توانمند برای 

های  استفاده در دوره

 يآموزش

 درصد 1   
پژوهي متخصص و مجرب وجود  مدرس درس

 .ندارد یا بسیار کم است

کمبود مرکزی به منظور ارائة 

های الزم به معلمان  راهنمایي

 در زمینة اقدام

 درصد 61 9

مرکزی که بتواند معلمان را در زمینة 

پژوهي هدایت و راهنمایي کند وجود   اقدام

 .ندارد

بربودن اجرای  زمان

 پژوهي  اقدام
 درصد 61  

 بسیار آن اجرای که است فعالیتي پژوهي اقدام

 .است بر زمان

 درصد 61   تخصیص بودجة ناکافي

پژوهي نیازمند بودجه است و این   اجرای اقدام

پژوهي   بودجه به کارهای پژوهشي از جمله اقدام

 .یابد اختصاص نمي

 درصد 61   در دسترس نبودن منابع
پژوهي   العاتي الزم برای اقداممنابع علمي و اط

 .در دسترس معلمان قرار ندارد

نظارت ناکافي بر 

 پژوهي  اقدام
 درصد 61  

پژوهي نظارت الزم صورت   بر اجرای اقدام

 .شود گیرد و همین امر موجب مي نمي

 درصد 61   های نامناسب مشوق

های نامناسبي استفاده  پژوهي از مشوق  در اقدام

ا انجام کار و فعالیتي که انجام گردد که ب مي

 .گیرد بسیار ناچیز است مي

بودن تخصص و تجربة  پایین

 پژوهي ارزیابان اقدام
 درصد 61  

یکي  ارزیابي درها  ارزیاب تخصص بودن پایین

پژوهي است و به همین دلیل   از تهدیدهای اقدام

 ارزیابي آنان جای حرف

های نامناسب به  شاخص

 منظور ارزیابي
 درصد 1 6

اند  ریزان کشوری یک برنامة متمرکز نوشته برنامه

خواهند که طبق آن برنامه عمل  و از همه مي

تواند صحیح  کنند در صورتي که این برنامه نمي

 .اجرا شود، مکر این که در اجرا تغییر داده شود

  درصد 611 1   جمع
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هايآنپژوهیومؤلفهتحلیلعاملیپرسشنامهاقدام

 :است 1به شرح جدول  پژوهي  های مربوط به مقولة اصلي اقدامها و معرّف لفهزیرمؤ
 

 پژوهی  های اقدامو معرّفها  لفهؤمریز. 6جدول 

 مؤلفه زیرمؤلفه کد معرف

 a1 های الزم برای شناسایي و حل مستمر مشکالت آموزشي و تربیتيکردن زمینه فراهم

 ها قوت

 

 پژوهی  اقدام

 a2 زه در معلمان نسبت به تالش برای حل پیوستة مشکالت و مسائلایجاد باور و انگی

 a3 های معلمان مختلفگیری از تجارب و اندیشهتولید دانش نو از طریق بهره

 a4 ها به بینش علمي ارتقای تجارب علمي و اجرایي معلمان و مجهزکردن آن

 a5 سند تحول بنیادینایجاد شبکة فعال پژوهشي در نظام آموزشي و تحقق اهداف 

 a6 پذیری بیشتر در فرایند آموزشي و کاهش قید و بندها و تدابیر خشکانعطاف

 a7 توسعة فرهنگ پژوهش و نوآوری فردی و خالقانه در معلمان

 a8 جای نتیجه، در حل مسائل و مشکالت تأکید بر فرایند اقدام و عمل به

پذیر برای دستیابي به یادگیری  محیطي انعطافکمک به تغییردر کارکنان با ایجاد 

 سازماني
a9 

 b1 ای معلمان عدم ارتقا و توسعة دانش حرفه

 ها ضعف

 

یادگیری تنها به خاطر ارائه  –گذاری تجارب به عنوان یک روش یاددهي  اشتراک به

 به جشنواره
b2 

 b3 جای تحلیل و تفسیر تجارب نویسي به تأکید بر توصیف و گزارش

 b4 پژوهي  عدم مهارت معلمان در زمینة شیوۀ اجرای اقدام

 b5 معلمان نیرقابت ناسالم ب جادیا

 b6 نکردن و پشتیباني مدیران مدارس از برنامة معلم پژوهنده حمایت

 b7 بودن سطح اطالعات پژوهشي در بین معلمان پایین

 b8 آموزان شتوجهي به حل مشکالت دان انگیزگي معلمان و بي بي

 b9 های پژوهشي توسط معلمان پژوهي و سایر فعالیت  عدم تمایز بین اقدام
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 مؤلفه زیرمؤلفه کد معرف

 c1 آموزمحور دگرگوني جایگاه مدرسه به فضایي دانش

 ها فرصت

 c2 کردن محیط و زمینة یادگیری معلمان از ایده و دانش یکدیگر فراهم

ه عنوان یک روش یادگیری ها و پیشنهادهای معلمان، ب گذاری تجربه اشتراک به
 فراگیر

c3 

های معلمان برای حل و های بررسي مسائل و چالشکردن فرصتفراهم
 ها کردن آن برطرف

c4 

 c5 دگرگوني مدرسه به فضایي برای پژوهش

گذاشتن تجربیات و  اشتراک کردن شرایط طراحي جلساتي در مدرسه برای بهفراهم
 هایافته

c6 

 c7 ها ها و تحلیل و تفسیر و تأمل دربارۀ آنن به ثبت گزارش طي فعالیتتشویق معلما

 c8 گذاری تجربیات معلمان به عنوان یک روش یادگیری در عملاشتراک به

 c9 پژوهانة معلمانهای اقدامهای نظارت مناسب بر فعالیتکردن زمینهفراهم

 d1 ی آموزشيها کمبود مدرسان توانمند برای استفاده در دوره

 تهدیدها

 d2 های الزم به معلمان در زمینة اقدام کمبود مرکزی به منظور ارائة راهنمایي

 d3 پژوهي در مدارس  بربودن اجرای اقدام زمان

 d4 پژوهي  تخصیص بودجة ناکافي خاص جهت اجرای طرح اقدام

 d5 علماندر دسترس نبودن منابع علمي و اطالعاتي الزم برای استفادۀ م

 d6 های انجام شده به منظور واقعي بودن پژوهي  نظارت ناکافي بر اقدام

 d7 پژوهي  های نامناسب درراستای اجرای اقدام مشوق

 d8 پژوهي بودن تخصص و تجرب ارزیابان اقدام پایین

 d9 پژوهي  های اقدام های نامناسب به منظور ارزیابي گزارش شاخص

در رابطه که  مراتبي تدوین شد صورت مدل عاملي سلسله پژوهي به  های اقدام ؤلفهمدل عاملي م

عنوان یک   ها به لفهؤهر یک از این م. دارد چهار مؤلفه، باید گفت این متغیر پژوهي  اقدامبا متغیر 

 فهمؤلمختص به همان  های گویه ةلیوس به 6این متغیرهای پنهان. شود متغیر پنهان در نظر گرفته مي

                                                           
1. Hidden variable 
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گیری  مربوط به خودشان را اندازه مؤلفة، 6عنوان متغیر آشکار به ها گویهاین . شوند گیری مي اندازه

ي بین همبستگي بررس پژوهش، نیدر ا .است نشان داده شده 6 مدل نهایي در شکل. کنند مي

 . ی انجام شددییتأ، برازش مدل، تحلیل عاملي ها آنی ها مؤلفهو  پژوهشی اصلي رهایمتغ

 شد، تدوین( دوم مرتبة) مراتبي سلسله عاملي مدل صورت به «پژوهي  اقدام» عاملي دلم

 مؤلفه و عاملي بارهای و پایایي و اعتبار های شاخص شامل مدل؛ این به مربوط برآوردهای

 .است شده گزارش 1و  3های  جدول و 6شکل  درها  معرف

 
 پژوهی  مدل عاملی مرتبة دوم اقدام. 1شکل 

                                                           
1. Observed variable 
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ه یک سازۀ بزرگ خود از چند متغیر پنهان تشکیل شده باشد، از تحلیل عاملي تأییدی زماني ک

در تحلیل عاملي تأییدی مرتبة دوم عالوه بر بررسي رابطة متغیرهای . شود مرتبة دوم استفاده مي

شود حبیبي  پذیر با متغیرهای پنهان، رابطة متغیر پنهان با سازۀ اصلي خود نیز بررسي مي مشاهده

(6931.) 

ها به مدل کنندۀ این است که برازش داده های ارزیابي کلیت مدل عاملي در مجموع بیانشاخص

های ارزیابي کلیت مدل عاملي با مد نظر قراردادن مقادیر مربوط به این همة شاخص. برقرار است

 . دارند «پژوهی  اقدام»ها داللت بر مطلوبیت مدل عاملي متغیر شاخص

 های متغیربارهای عاملي مربوط به همة مؤلفه و معرف 6آوردشده در شکل بر حسب مقادیر بر

های آن در در وضعیت مطلوبي قرار دارند؛ همبستگي این متغیر با مؤلفه و معرف« پژوهی  اقدام»

شوند؛ در نتیجه ابزار سنجش این متغیر از اعتبار عاملي برخوردار حد متوسط به باال برآورد مي

 . است
 

 پژوهی  های ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار اقدام شاخص. 7جدول 

 مؤلفه

 پایایی (واگرا)اعتبار ممیز  اعتبار همگرا

AVE 
فورنل و 

 الرکر

بارهاي عاملی 

 متقاطع
 آلفاي کرنباخ نتیجه

پایایی 

 ترکیبی

 11/1 ها قوت

 تأیید تأیید تأیید

3 /1 31/1 

 39/1 1/ 3 16/1 ها ضعف

 31/1 1/ 3 13/1 ها فرصت

 1/ 3 31/1 11/1 تهدیدها

 .، اعتبار واگرا و همگرا و پایایي مورد پذیرش است3برحسب مقادیر جدول 
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 پژوهی  های اقدامهای و معرفمقادیر بارهای عاملی مؤلفه. 8جدول 

 Z Pآمارة  بار عاملی معرف Z Pآمارة  بار عاملی بعد مفهوم

 پژوهی  اقدام

 116/1 39/13 1/ 3 ها قوت

a1 113/1 93/6  116/1 

a2 331/1   / 1 116/1 

a3 396/1 13/69 116/1 

a4 39 /1 33/61 116/1 

a5 339/1 33/ 1 116/1 

a6 1 6/1 1 /3 116/1 

a7 311/1 39/6  116/1 

a8 3 1/1 11/1 116/1 

a9 11 /1 11/1 116/1 

 116/1 91/13 1/ 3 ها ضعف

b1 313/1   /63 116/1 

b2 311/1 1 /61 116/1 

b3 3  /1 91/ 3 116/1 

b4 331/1 19/ 1 116/1 

b5 311/1 91/61 116/1 

b6 311/1 13/   116/1 

b7 1 9/1  6/69 116/1 

b8 119/1 11/ 6 116/1 

b9 139/1  3/61 116/1 

 116/1 3 /31 36/1 ها فرصت

c1 1  /1 19/3 116/1 

c2 333/1 13/61 116/1 

c3 111/1 39/  116/1 

c4 113/1 33/3 116/1 

c5 316/1 16/69 116/1 

c6 3 1/1 33/ 1 116/1 

c7 11 /1 31/1 116/1 

c8 3 6/1 11/61 116/1 

c9 39 /1  1/3 116/1 

 116/1 13/16 1/ 3 هاتهدید

d1 113/1 33/61 116/1 

d2 111/1 1 /6  116/1 

d3 3 3/1 31/61 116/1 

d4 113/1 19/61 116/1 

d5 316/1  3/61 116/1 

d6 131/1 31/ 6 116/1 

d7 313/1 96/9  116/1 

d8 133/1 13/61 116/1 

d9 13 /1 11/ 9 116/1 
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« پژوهي  اقدام»های متغیر ها و معرف ، بارهای عاملي مربوط به همة مؤلفه1براساس جدول 

های مربوط به این وضعیت خوبي دارند، به عبارت دیگر همبستگي این متغیر با مؤلفه و معرف

 . در نتیجه، ابزار سنجش از اعتبار عاملي برخوردار است. مؤلفه در حد متوسط برآورد شده است

برداری و صفرنبودن ماتریس اجرای تحلیل عاملي برای حصول اطمینان از کفایت نمونهدر 

 کار گرفته شد به KMOآزمون  شده یآور جمعهای  بودن داده ها در جامعه و مناسب همبستگي داده

 11/1مقدار آن کمتر از  که يدرصورت. در نوسان است 6و  1همواره بین  KMOضریب آزمون  که

 باشد 13/1تا  11/1ا برای تحلیل عاملي مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین ه باشد، داده

 31/1تر از  مقدار آن بزرگ که ي صورت دراما ؛ بیشتر به تحلیل عاملي پرداخت اطیاحت باتوان  مي

؛ و بهتر است متغیرهای ها برای تحلیل مناسب خواهند بود های موجود در بین داده همبستگي. باشد

و برای بررسي  (6936) غیاثوندرا کنار گذاشت  9/1و  1/ ضرایب همبستگي کمتر از  دارای

از آزمون کرویت ( بررسي ماتریس ضرایب همبستگي بین متغیرها در جامعه)فرض کرویت  پیش

و نتیجة بررسي کفایت نمونه و (  631)نتیجه آزمون بارتلت . استفاده شد(  631) 6بارتلت

برای  KMOیا ( 6316)برای تحلیل عاملي با آزمون کازیر  شده یآور معجهای  بودن داده مناسب

 .آورده شده است 3در جدول  پژوهي  پرسشنامة اقدام
 

 پژوهی  ة اقدامعوامل پرسشنامتحلیل  آزمون. 9 جدول

 KMO 745/0آزمون 

 آزمون بارتلت

   33/61  دو آمارۀ خي

 191 درجة آزادی

 116/1 ضریب همبستگي

تعداد )تعداد نمونه  بنابراین، است، 3/1 1برابر  KMOمقدار شاخص  ،3 به جدول با توجه

آزمون بارتلت، ضریب معناداری مقدار  ،همچنین. برای تحلیل عاملي کافي است( دهندگان پاسخ

                                                           
1. Bartlett 
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دهد تحلیل عاملي برای شناسایي ساختار مدل عاملي مناسب است؛ که نشان مي 11/1از  تر کوچک

 .سشنامه از همبستگي دروني باالیي برخوردار بوده و ابزار روایي باالیي داردهای پر گویهو است

گیريبحثونتیجه

 . بود پژوهي  اقدام طرح اجرای SWOT تحلیل حاضر پژوهش هدف

. همخواني دارد( 6913)پژوهي با نتایج پژوهش رشتچي   های اقدام پژوهش در زمینة قوت نتایج

همکاری و تشریک  پژوهي دارای نکات مثبت متعددی مانند  نشان داد اقدام( 6913)رشتچي 

افزایش دانش و آگاهي ، آموزانحل مشکالت درسي دانش، آسانترشدن تدریس مساعي با همکاران

 توانست مي قوّتي نقاط چنین وجود رسد مي نظر به .است و یادگیری درسي، آموزش ةبرنام بارۀدر

 طرح این اجرای موفقیت عمل در اما کند، فراهم ار پرورش و آموزش توسعة و پیشرفت زمینة

 استفادۀ مزبور قوت نقاط از اند نتوانسته مسئوالن و مدیران رسد مي نظر به. است نبوده چشمگیر

. اند نداشته را پرورش و آموزش وضعیت بهبود برای را الزم کارایي قوّت نقاط اینکه یا کنند بهینه

 یادگیری فرهنگ گسترش از بهینه استفادۀ زمینة در مسئوالن و نمدیرا شود مي توصیه زمینه، این در

 همة مشارکت برای مناسب بستر ایجاد با همچنین، کنند و نظر تجدید مدارس در مشارکتي

گیری از مشارکت افراد متخصص  همچنین، با بهره. کنند فراهم را الزم زمینة متخصص، نیروهای

. برداری شود علمي، بهره بینش بهها  آن مجهزکردن و انمعلم اجرایي و علمي تجارب برای ارتقای

 ها آن پژوهشدر . همخواني دارد( 6933)این یافته با برخي نتایج پژوهش کچوئي و همکاران 

پژوهي، مدیران  دمت اقدامخهای ضمن  کید بر اهمیت انگیزش معلمان به انتقال آموزشأضمن ت

. حریک این متغیر در مدارس مخاطب قرار مي دهدثر در تقویت و تؤمدارس را به عنوان عاملي م

که نشان دادند نوع اطالعات مورد ( 161 )هاشمي و همکاران همچنین، با برخي نتایج پژوهش 

نیاز معلم پژوهنده با غیر پژوهنده متفاوت است و معلمان پژوهنده، بیشتر از فناوری اطالعات و 

. از مجاری مختلف تحصیل اطالعات نیز بیشتر است کنند و میزان آگاهي آنان ارتباطات استفاده مي
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وجوی اطالعات  های آنان برای جست افزارها بیشتر بوده، روش افزارها و نرم همچنین، از سخت

اند از لذت اجتماعي و  پژوهي عبارت  های اقدام قوت( 161 ) 6بیلیو، کانگ و هینو. متفاوت است

. های شناختي، رشد مشارکت است بهبود مهارت فیزیکي بهبود تعادل سالمت جسماني و رواني،

پژوهي در فضای یادگیری آمیخته به   نشان داده است سراسر فرایند اقدام( 161 )  کاردک و سلوی

آموزان،  های تعامالت بین دانش رساند با دیدی تأملي و فکورانه رویه دانشجو معلمان یاری مي

ی را بررسي کنند و در نهایت، از قالب فرایند آموزان و محتوا و سطوح یادگیر معلمان و دانش

آموزان و سطوح یادگیری در قالب  هایي برای بهبود و تسهیل تعامالت دانش پژوهشي شاخص اقدام

پژوهي  بیان کردند درس( 169 ) 9نورویچ و یلونن. اند فرایند یادگیری آمیخته را مشخص کرده

ها را تسهیل  دارد، یادگیری و تغییر سازندۀ آن آموزان و معلمان ای برای دانش پیامدهای سازنده

پژوهي مؤثر است،  کند و عوامل مختلف فرهنگي و اجتماعي بر کاربست بهینه و مفید درس مي

 .آموزان کمک کند تواند هم به معلمان و هم به دانش پژوهي مي های ایشان نشان داد درس یافته

قادری و نتایج با  پژوهي اقدام اجرای فضع حاضر در زمینة نقاط پژوهشهای  یافته براساس

پژوهي برای بررسي و   معلمان دیدگاه مثبتي نسبت به روش اقدامدادند نشان که (  693)همکاران 

پژوهي استفاده   حل مسائل آموزشي دارند و تمایل زیادی دارند از رویکرد تفسیری برای انجام اقدام

. ت پایین این گزارشات از لحاظ علمي بودکیفیّ کنندۀ پژوهي بیان  کنند، اما بررسي گزارشات اقدام

اند و  های مناسبي استفاده نکرده آوری و تحلیل اطالعات از روش جمع ةمعلمان در مرحل ،در واقع

 از یکي معلمان اطالعات و آگاهي کمبود. ابزار مورد استفاده، دقت و روایي الزم را ندارند

انکار وجود ( 116 )  کغالن .پژوهي است  اقدام طرح در انآن مشارکت بازدارندۀ عوامل ترین مهم

عدم مشارکت همکاران در  ترس از خطا، سازی مسائل، ناتواني در عیني گیربودن، وقت مشکل،

خستگي و  فقدان خالقیت، های جدید، تعصب و مقاومت در برابر ایده بررسي و اصالح مشکالت،
                                                           
1. Rodney Beaulieu, Gu Kang & Hino 

2. Çardak& Selvi 

3. Norwich& Ylonen 

4. Coghlan 

https://www.researchgate.net/profile/Rodney_Beaulieu?_sg=UYaVwZpNEkh3rlZjctptVK5eN4eNonSE1wt1fWQ9V314cQ_f1nAqxcre0-JelLzPwSosx24.9TO7kEiDr8nxRyc5kLDGgrRCe-nZ0G-Baegyt5VkOkUZEujKMEAsnOMjoCIh59VudRJEK1mvrOFC-2l_ZXvsOw
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کانالسومبن، وانگوانیچ و  .داند پژوهي مي  انع اقداماز مو ناامیدی در برابر اصالحات سازمان را

پژوهي دارند   های ناکافي در زمینة اقدام در پژوهشي نشان دادند معلمان توانایي( 161 ) 6سوانمونکا

پژوهي تفاوت معنادار   و بین معلمان بر حسب رشتة تحصیلي در زمینة کاربست رویکرد اقدام

های  حل راهدادن  توانند در انجام نمي ،کار تیمي ضعف دارندکه در صالحیت  افرادی .وجود دارد

های موجود  پژوهي چالش  برای اجرای اقدام بایدپس . ثر باشندؤپیشنهادشده برای مشکالت م

تواند در یادگیری سازماني، شخصي و  این روش نمي ،صورت درستي شناسایي شوند در غیر این هب

 بهها  آن نکردن رفع و متعدد ضعف نقاط وجود(. 111 ،  یسپونتین و لو) ثر باشدؤارتقای دانش م

 مدرسه مانند سازماني که آنجا از. شود ميمنجر  جدیدهای  طرح اجرای در سازماني هر توفیق عدم

 در شرکت یا تکلیف رفع برای فقط و باشد صوری آن اجرای شود مي اجرا آن در که طرحي اگر

 شود، اجرا تفاوتي بي با تر خوشبینانه یا و منفي آن به بتنس نگرش و گیرد انجام کار جشنواره یک

 .شود ميمنجر  طرح آن انهدام به

(عواملدرونی)هاهاوتضعیفضعفپیشنهادهايكاربرديبرايتقویتقوت

 به مجریان خود که شود اجرا هایي برنامه اندرکاران دست و مجریان نگرش تغییر برای .6

اعمال  درسي برنامة در را اساسي تغییرات و شده میدان دوار پژوهي اقدام سفیران عنوان

  کنند؛

 مدرسه؛ محیط در گروهي یادگیری فضای تسهیل . 

 پژوهي؛  نوآور در زمینة اقدامات پژوهشي از جمله اقدام معلمان از حمایت مدیران .9

پژوهي در راستای سایر  اقدام طرح اجرایهای  حاضر در زمینة فرصت پژوهشهای  یافته

تواند باعث درک بهتر از شرایط موجود، بهبود  پژوهي مي  دهد که اقدام های دیگر نشان مي پژوهش

                                                           
1. Kunlasomboon, Wongwanich & Suwanmonkha 

2. Pontin & Lewis  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815002785#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815002785#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815002785#!
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زماني، بهترکردن شرایط، افزایش دانش و دانش  ةخدمات، تدریس و کار در طي یک مرحل

ة ن، ارائامحقق کنندگان و ، همکاری و مشارکت بین شرکت(1 63و همکاران،  6ناگوس) اجتماعي

، شناسایي و پژوهشیند اکنندگان در فر درگیربودن عمل ،(166 ،  کارتنبر استربر و) نظریه

 ةکاهش فاصل ،(161 ، 9آمنیکول) ها فرض پیش ها و کید بر ارزشأاساسي و ت کردن مشکالت واضح

ي یخالقیت و توانا، (6931زاده شوریده و حسني،  آتش) و عمل پژوهشهمزماني  ،عمل آموزش و

 و توانمندسازی عملي دانش افزودن ،پژوهشکارگیری نتایج  هر باحساس تعهد د ابراز خود،

 ،( 11 ،  لوفمن، پیلوکن و پیتال) اند هایي که با آن مواجهه داشته پدیدهۀ دربار کنندگان عمل

 و افزایش اعتماد به نفس، کمک به ایجاد و پذیرش تغییر در جامعه ،پژوهشپذیری فرایند  انعطاف

پژوهي   در اقدام زیرا، ریزی در برابر تغییرات است پژوهي برنامه  قدامتغییر یکي از کاربردهای ا

گیرد و  نظرات افراد مورد توجه قرار مي بلکه ،شود تحمیلي و با جبر و زور گرفته نمي های تصمیم

شوند و  دقت مشاهده و تشخیص داده مي مشکالت به. گیرد مي ها شکل نظر آن ةبر پای ها تصمیم

  (.161 ، 1هالوی و ویلر) گیرد ریزی و اجرا صورت مي برنامه پژوهششده از  براساس دانش کسب

با برخي  پژوهي  اقدام طرح اجرای تهدیدهای که است این مبین پژوهشهای  یافته پایان، در

ترین موانع  مهمهمخوان است که نشان دادند ( 6911)زاده و همکاران  های بدری نتایج پژوهش

 ،پژوهشگر و مقررات دست و پاگیر اداری ةهای مورد عالق ویب طرحسختگیری در تص سازماني،

 یارتقا براینبودن امتیازات پژوهشي  های پژوهشي و کافي طوالني تصویب طرح فرایند

های  های زیاد و چرخه اند، همچنین، تخصص ناکافي، زمان ناکافي، هزینه اعالم کرده پژوهشگران

 بوروکراسي و مراتب سلسله متمرکز، ، مدیریت(161 ینو، بیلیو، کانگ و ه)پژوهي   مداوم اقدام

 و وظایف تراکم اختیار، تفویض در محدودیت و مقررات و قوانین از تبعیت به الزام و اداری

                                                           
1. Nugus 

2. Streubert & Carpenter  
3. Auemaneekul 

4. Lofman, Pelkonen & Pietilä  
5. Holloway & Wheeler  
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 جای به پژوهي ذهن پژوهشي،های  یافته پراکندگي اداری، و آموزشي کارکنان اجرایيهای  مسئولیت

 نتایج مناسب رساني اطالع عدم پژوهان، اقدام از عنویم و مالي پشتیباني عدم پژوهي،  اقدام

 (161 ،  ؛ ساندو 16 ، 6فاندینو) تکراریهای  پروژه اجرای گاهي و معلمان به پژوهي  اقدام

 . همخواني دارند

(عواملبیرونیمدرسه)هاوتضعیفتهدیدهاپیشنهادهايكاربرديبرايتقویتفرصت

 پژوهي؛   اقدام فرایندهای کیفیت بررسي برای يبالین نظارت متخصصان کارگماری به .6

 های لوح مرتبط، های کتاب های گذشته، تجربیات برتر سال شامل مناسب آموزشي های بسته . 

 و ترویج برای...  و کارت طالیي اینترنت، کارت پژوهي، اقدام روش حاوی آموزش فشرده

 گیرد؛ قرار اختیار معلمان در برنامه توسعة

 های الزم برخوردار باشند؛  ان این طرح باید از تخصصهم چنین ارزیاب .9

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Fandino 

2. Sandu 
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