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 چکیده
 پژوهیدرس اجرای موانع هدف از پژوهش حاضر شناسایی هدف:

  بود. اردبیل شهر پرورش و آموزش مدارس ابتدایی در

 در که شد استفاده موردی مطالعه از هدف به نیل برای روش:

 کمّی هایداده آن، هاییافته براساس سپس کیفی، هایداده ابتدا

معلمان  پژوهش این آماری جامعه. شدند تحلیل و گردآوری

 از کمّی مرحله در. بود نفر 1957 جمعیت ابتدایی شهر اردبیل با

 گیرینمونه برای نفر 298 گیری تصادفی ساده تعدادنمونه طریق

 هدفمند گیرینمونه از استفاده با کیفی بخش در. شدند برآورد

 صورت بدون ساختار مصاحبه آنها با و انتخاب نفر 11 دادتع

 محقق پرسشنامه کمّی بخش در هاداده گردآوری ابزار. گرفت

. گردید محاسبه 79/0 آن کرونباخ آلفای ضریب که بود ساخته

 از که بود ساختاربدون مصاحبه کیفی بخش در پژوهش ابزار

 اعتباریابی یبرا کنندهمشارکت بازخورد و نگریبعدی سه روش

 تحلیل از کیفی بخش هایداده تحلیل منظوربه. شد استفاده آن

های باز و برای تحلیل داده کدگذاری بر مبتنی استقرایی محتوای

  شد. استفاده PLS افزارنرم با ساختاری معادالت مدل از کمی

شامل  سازمانی عوامل که پژوهش نشان داد هاییافته :هایافته

 رهبری، سبک سازمانی، متمرکز، فرهنگ انیسازم ساختار)

 )اطالعات شامل فردی عوامل و( داخلی فرایندهای فناوری،

جزء عواملی  (آنها شخصیت نوع و معلمان تعهد عدم معلمان،

 هاییافته اند.پژوهی در مدارس شدههستند که مانع اجرای درس

 لعام بیشترینداد که از بین این عوامل  نشان نیز پژوهش دیگر

 و متمرکز سازمانی ساختار پژوهی،درس اجرای موانع بر گذارثیرتأ

 .باشدمی معلمان اطالعات ثیرگذارتأ عامل کمترین

پژوهی، معلمان، شهر اردبیلآموزش پرورش، درس: هاواژه کلید  

 

Abstract  
 

Purpose: The aim of the current research was to 

identify the obstacles to implementing Lesson 

Study in primary schools of education in Ardabil. 

Method: To achieve the aim, the case study 

strategy was used, with the qualitative data being 

studied first, and on the basis of which the 

quantitative research was conducted. The study 

population were 1957 primary school teachers in 

Ardabil city. In the quantitative side, 298 people 

were selected through simple random sampling. In 

the qualitative part, 11 members were selected 

using purposive sampling, and in-depth interviews 

were conducted with them. To collect qualitative 

data, unstructured an interview was conducted 

which was validated based on triangulation and 

member checking methods. On the other hand, the 

tool for the quantitative phase was researcher-

designed questionnaire the reliability of which 

was 0/79. Inductive content analysis, through 

open coding, was used for analyzing the 

qualitative data; and the PLS software was used 

for analyzing the quantitative data. 

Finding: The findings showed that organizational 

factors (including centralized organizational 

structure, organizational culture, leadership style, 

technology, internal processes) and personal 

factors (including teachers, lack of commitment of 

teachers and their personalities) are factors that 

hinder the implementation of lesson-study in 

schools. This research also indicated that among 

the aforementioned factors, most influencing 

factor hindering lesson study was focused 

organizational structure and the least influencing 

factor was teacher information. 
 
Keywords: Education, Lesson Study, teachers, 

Ardabil 
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  لهأو بیان مس مقدمه

 و تغییر دستخوش همواره جوامع پیشرفت به توجه با آن، بر حاکم های یتفعال و آموزشی هاینظام

 در زیرا است فناوری و علوم تحول و اجتماعی تحول معلول خود آموزشی، و تحول است بوده تحول

 پیشرفته و پیچیده جوامع در اما ؛است ساده نیز ارضای نیازها روش و ساده نیازها ساده، جوامع

 بسیاری، جدید هزاره با شروع .(Shaabani, 2005) است سریع بسیار آموزشی هاینظام تحول سرعت

 بسیاری در کلیدی عناصر از یکی .هستند جدی آموزشی اصالحات در شدن درگیر حال در جوامع از

 نه معلمان کنند کهمی اذعان به این نکته جوامع است. معلمان 1ایحرفه توسعه، اصالحات این از

، باید خود را تغییر دهند آموزشی هایسیستم بهبود جهت در رهایی هستند کهمتغی از یکی تنها

. (Reimers, 2003) باشندآموزشی می اصالحات این در تغییر عوامل ترینمهم از همچنین آنها بلکه

 کالس در معلم آموزان کیفیت کاردانش موفقیت در ترین متغیرمهم که داده است تحقیقات نشان

 توسعه. (Block, 2000; Darling - Hammond, 2000; Jerald & Huang, 2001) درس است

 و تدریس برای معلمان توانایی بر که دارند را پتانسیل معلمان این آموزش هایسیاست و ایحرفه

 ;Loeb,Miller & Strunk,2009) بگذارندآموزان تأثیر یادگیری دانش بر توانایی، نتیجه یک عنوانبه

Yoon & et al,2002). ای معلمان عنوان یک عامل اساسی در توسعه حرفهمشارکت و همکاری به

سازد را مورد توجه قرار گرفته است. فرایندی که این مشارکت را با تمرکز بر اهداف خاصی عینی می

 از نمونه یک. ) Negang, Sam, 2015; Kanauan & Inprasitha, 2014) کنندپژوهی اطالق میدرس

 آن کارگیریبه ابداع و در هاژاپنی که است روشی معلمان، ایحرفه توسعة به مربوط ایهفعالیت

 از برخی و ژاپن در چهآن. شودمی شناخته " پژوهیدرس" نام با امروزه و شوندمی محسوب پیشتاز

 در شیتال است، جریان در نیز هم اکنون و گرفته قرار استفاده مورد پژوهیرسد نام با دیگر کشورهای

 ,khakbaz & et al) است همکاران و با همتایان مشارکت طریق از آموزشی هایفعالیت بهبود جهت

2008) . 

فرهنگ  گسترش به عمل در و است مدرسه در معلمان ایحرفه پرورش ژاپنی الگوی پژوهیدرس    

 دانش یگر بیاموزند،یکد از معلمان تا سازدمی فراهم را محیطی و رساندمی یاری مدرسه در یادگیری

 از بیش و خود بپردازند تربیتی و آموزشی رفتار در بازاندیشی و بازبینی به ،دهند ارتقا را خود ایحرفه

 حلقة یک پژوهی،درس. (sarkararani, 2010) کنند توجه آموزاندانش با تعامل نحوه و نیازها به پیش

 پژوهش به درسی برنامة ة موضوعاتدربار گروهی صورتبه معلمان آن، در که است پژوهشی

 هدایت و برانگیخته را پژوهیدرس گروه که فعالیت پردازندمی لهأمس تبیین به ابتدا در آنها پردازند.می

 یا (ریاضی به آموزاندانش عالقه انگیختن بر مثال )برای سؤال عمومی یک تواندمی لهأمس .کرد خواهد

 با کسرهایی کردنجمع چگونگی از آموزاندانش فهم ودمثال، بهب )برای باشد ترجزئی سؤال

                                                           
1. Professional development 
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 در بتواند کهنحوی به کند،می تمرکز آن بر و دهدمی شکل لهأمس گروه به سپس (.نامساوی هایمخرج

 هایفعالیت از که کنندمی انتخاب را ایلهأمس معلمان معموالً شود. کالسی مطرح خاص درس یک

 khakbaz & et) است کرده ایجاد هاییدشواری آموزانشاندانش برای اند یاآورده دستبه خود

al,2008). امروزه یک ی پژوهدرس .ی در مطالعات زیادی مورد توجه قرار گرفته استپژوهدرس

یک ساختی از معلمان حرفه ایست که از طریق پژوهی مفهوم جدید آموزشی است. در واقع درس

اصول همکاری متقابل برای توسعه یک یادگیری جمعی  مطالعه جمعی و یادگیری مستمر بر مبنای

، اجرا و بازخورد ریزیها از سه سطح برنامهژاپنیبرنامه از طریق مطالعه یادگیری این  گیرد.شکل می

ها برای پژوهی معلمان به مقدار زیادی از زمان برای طراحی برنامهدر فرانید درس اقتباس شده است.

ای از یادگیری به باالترین سطح نیاز دارند. معلمان نمونه آموزانباال بردن یادگیری دانش

و تدریس ها ، سپس بهترین برنامهکنندآموزان را به اشتراک گذاشته و در موردش بحث میدانش

 ;Matanluk & et al, 2013) کنندآموز در مورد یک موضوع را تجویز میثر را برای یادگیری دانشؤم

Inprasitha & Changsri, 2014). 

. اگر باشدیک الگوی مطلوب از توسعه می ةارتقای فرهنگ پژوهش و استقرار نظام تحقیق الزم    

یابیم که کشور ما با ی انسانی نگاه کنیم در میهای دقیق توسعهظاهری به شاخص مسائلمنهای 

نع پژوهشی کشور جستجو توان در موافاصله زیادی دارد و علت اصلی این پدیده را می یافتگیتوسعه

و  در مدارس را شناسایی کنیم. پژوهیدرس اجرای راه سر بر بنابراین الزم است موانع موجود. کرد

 در مدارس ما وجود دارد؟ پژوهیاجرای درس ایله ما در این پژوهش این است که چه موانعی برأمس

 توان از چند جنبه به آن نگریست.درباره ضرورت انجام تحقیق می

 پژوهیادبیات موجود راجع به درساواًل و به لحاظ نظری، انجام این تحقیق باعث توسعه کمی و . 1

 عنوان یک خالء در ادبیات  مطرح است. شود که پیشتر بهمی

اندرکاران آموزش و پرورش  شود که دستثانیًا و به لحاظ عملی، انجام تحقیق مذکور باعث می. 2

شوند، میی پژوهگیری درسکارلی که مانع بهتری راجع به عوامبینانهعتر و واقبینش و فهم دقیق

 داشته باشند.

، پژوهیگیری درسکارمذکور با شناسایی موانع موجود به پرورش و آموزشاندرکاران ثالثاً دست. 3

 ی همت گمارند.پژوهآمدتر کردن هر چه بیشتر درستوانند در جهت رفع این مشکالت و کارمی

 راهکارهای شناخت بر مبتنی هاییتحقیق تا کند کمک آنها به کیفی لحاظ به هم کههایت اینن. 4

 دهند. انجام چالش، این از رفتبرون

شود پژوهی میکارگیری درسوهش حاضر به بررسی موانعی که مانع بهلذا به همین منظور، پژ    

 پردازد.می

 عمل کارگزاران در مشارکتی بازاندیشی و ذهنی وهایالگ مداوم بازبینی عملی الگوی پژوهیدرس    

 برای مؤثر و الگویی است درس کالس در معلمان مشارکتی پژوهش بر مبتنی الگو این است. آموزشی



68   ...شناسایی موانع موجود برای اجرای درس پژوهی 

 

 

 و عمل در پژوهش نوین روش مثابه به 1پژوهیدرس .شودمی محسوب آموزش مستمر بهبود

 کمک مدرسه در ایحرفه دانش تولید و پژوهش گسترش به آموزش، در تحول چککو هایهسته

 و بازبینی اجرا، برنامه، تدوین) مستمربهسازی  و گروهی یادگیری فرایند بر عالوهبه. کندمی

 در آموزشی کارگزاران شدن؛ سهیم برای فرصتی و است مبتنی ( هایافته ترویج و یادگیری بازاندیشی،

 (.Lewis, Perry & Friedkin , 2009) وردآمی فراهم یکدیگر هایتجربه

مداوم  و مشارکتی کیفی، گروهی، یادگیری چرخه بر عمالً  درس کالس در پژوهش مدل این    

 استوار( یادگیری و ندیشی،اباز عمل، طراحی، ،لهأمس تبین) گانهپنج مراحل شامل آموزشی کارگزاران

 را کالس درس در پژوهش یهاپرسش و کنندمی بررسی را مدرسه آموزشی مسائل معلمان ابتدا .است

 را گاه آنآن کنند.می پیشنهاد خود مشارکتی پژوهش دادن انجام برای طرحی سپس. کنندمی تبین

 این فرآیند، در پردازند.می شده انجام عمل فرآیند بازبینی و ارزیابی به سپس گذارند.می اجرا به

 برای ظرفیت مدارس ،عمل در و شودمی سازماندهی مشارکتی صورتبه یکدیگر از معلمان یادگیری

 افزایش و مستمر خودپایدار تغییر امکان گسترش و مدرسه در ایحرفه دانش کارگیریبه و تولید

 .یابدمی

 آموزش بهسازی به مربوط مسائل و درسی هایمهبرنا یهماهنگ برای ایکمیته ژاپن، در :مسأله تبیین

 های آموزشیمهبرنا نتایج بازبینی براساس کمیته این هک ئلیمسا سرفصل .دارد وجود مدرسه هر در

 ترینکند. مهممی تعیین را مدرسه در معلمان پژوهشی موضوع دهد،می ارائه تحصیلی سال یک

 مؤثر و عوامل یادگیری و آموزش عمل فرایندهای شکافی کالبد با مرحله این در پژوهشی هایپرسش

 نتایج ،درسی عناصر برنامه از یک هر کارکردهای است، شده یینتع آموزشی هدفهای ارزیابی و آنها بر

 .شوندمی تعیین روی معلمانپیش هایچالش و هادشواری و پیشین درس هایکالس از آمده دستبه

 مورد در گروهی هایبحث در شرکت طی معلمان، همة پژوهی،درس از مرحله این در طراحی:

 آموزش و فرآیند در آموزاندانش و معلم میان تعامل بهبود مثالً شده، مطرح پژوهشی هایپرسش

 کار گرفتهبه تدریس هایروش و محتوا مورد در سپس د.پردازنمی گووگفت به ریاضی درس یادگیری

 تهیه به صورت مشارکتیبه و کنندمی بحث ریاضی درس موضوعات برای گوناگون هایپایه در شده

 آموزاندانش میان گویوگفت ترویج طریق از آموزش هایروش بهسازی برای معین درس طرح چند

 .پردازندمی

 کالس است. در شده تهیه همکاران مشارکت با که را درسی طرح معلمان، از یکی مرحله، این در علم:

 آنان یابند.حضور می درس کالس در فعال گرانیمشاهده عنوانبه معلمان سایر و کندمی اجرا درس

 به های گوناگونروش با و کنندمی مشاهده دقت به است جریان در درس کالس رد چهآن هر

 در ویژه نقش کنندهشرکت هر معموالً مرحله این در پردازند.می پژوهشی نیاز مورد هایداده گردآوری

                                                           
1. Lesson study 
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 فرآیند دیگر معلمی پردازد،درس می کالس هایفعالیت ویدیویی ضبط به معلم یک دارد؛ درس کالس

 درس کالس مدیریت روی مشاهده دیگر معلمی کند،می ارزیابی کلی طوربه را یادگیری و آموزش

 داشته نظر زیر را خاص آموزانو دانش معلم میان تعامل فقط است ممکن دیگری د،شومی متمرکز

 به نیاز و اندشده مشخص تحصیلی میزان پیشرفت یا تربیتی ،ذهنی آموزشی، مسائل دالیل به که باشد

 یادگیری هایگروه در آموزاندانش میان دیگر تعامل معلم و دارند بیشتر راهنمایی و کمک ،جهتو

 .پردازداطالعات می آوریگرد به و مشاهده را کوچک

 به توجه با درس کالس از را خود مشاهدات روهی،گ صورت به معلمان همة تدریس، از پس :بازاندیشی

 و شده ائهار طرح درس براساس دقت به و گذارندمی بحث به شده اجرا مشارکتی درس طرح

 موضوع هدف، این جلسه در .پردازندمی )تدریس( شده انجام کار ارزیابی به خود پژوهشی هایپرسش

 کرده، مطرح درس در کالس معلم که مسائلی آموزشی، هایروش شده، گرفته کاربه ابزار تدریس،

 هایویژگی و شده( ضبط از نوار شده نوشته )مطالب موزانآدانش و معلم میان کالمی ارتباط جزئیات

 با و شودمی گذاشته به بحث درس کالس در آموزاندانش از هریک یادگیری هایتفعالی و فردی

 تالش و شودمی ائهار آنها از ارزیابی دقیقی درس، کالس از شده آوریگرد هایداده و شواهد به توجه

 .شود پیدا درس کالس در پژوهشی هایپرسش برای مناسب پاسخی هاآن تحلیل و تجزیه با شودمی

 براساس شده  اجرا درس طرح بازسازی و بازنگری با معلمان پژوهی،درس از مرحله این در یادگیری:

 یادگیری و فرایند آموزش بهسازی برای جدید پیشنهادهایی گروهی، هایبحث و بازاندیشی و مشاهده

 جدید چرخه در را پژوهیدرس فرایند و کنندمی ارائه نوینی درس طرح آنها اسبراس و دهندمی ائهار

 چهآن براساس معلمان .کنندآزمون می را آمده دستبه هایتجربه و کنندمی آغاز دوباره یادگیری

 را بعدی عملی هایگام درس اثربخش، کالس مدیریت و یادگیری سازیغنی برای اند،یادگرفته

 طراحی، له،أمس تبین فرایند در تهیه شده پژوهشی و کاربردی مکتوب، هایگزارش .دکننمی طراحی

 ترویج مدرسه در معلمان ایدانش حرفه عنوانبه هاآموخته ترویج و یادگیری بازاندیشی، عمل،

 باشد:پژوهشی میهای زیر حاکی از اهمیت درسنتایج پژوهش (.sarkararani, 2010) شودمی

 بهسازی برای الگویی پژوهی در پژوهش خود با عنوان درس (sarkararani, 2010) انیسرکار آر    

شیما به این نتیجه  فوکی دبیرستان ریاضی درس موردی مطالعه :درس کالس در ریاضی گفتمان

 دانش تولید برای روشی و معلمان ایحرفه ییتوانا بهسازی برای ییالگو پژوهیرسید که درس

بهبود  آموزاندانش با و یکدیگر با را خود روابط تا دهدمی فرصت معلمان به و است سهمدر ای درحرفه

و  بازبینی انتقادی، تفکر از سیستماتیک حمایت برای آموزشی پژوهشگران با همکاری به و بخشند

 .شوند تشویق آموزشی عمل و اندیشه در بازاندیشی

پژوهی بر درس تأثیرر پژوهش خود با عنوان د khakbaz & et al,2008))خاکباز و همکاران     

 تواندمی پژوهیسدر که داد نشان هاداده تحلیل از حاصل معلمان ریاضی نتایج ایحرفهتوسعه 
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با  پژوهیدرس از استفاده چهگر .گردد مطرح معلمان ایحرفه توسعه در الگویی مطلوب عنوانبه

 .کرد ذکر توانمی را هاییحلراه هاآن از یک ره برای اما است مواجه اجرایی موانع و مشکالت

در پژوهش خود با عنوان اعتقادات  (Inprasitha & Changsri, 2014) اینپراسیتها و چانگسری    

رسیدند که پژوهشی و رویکرد باز به این نتیجه های تدریس در محیط درسمعلمان درباره روش

آموزان با آن توا موجب درک بهتر مفاهیمی که دانشمعلمان با مشارکت خود در مورد موضوع یا مح

  شود.خورند میبه مشکل بر می

 .بود ایالت نیوجرسی در پاترسون برد، کاربه را پژوهیدرس آمریکا در که مدارسی اولین از یکی    

 مدرسة 1999 -2000سال  در کلمبیا دانشگاه معلم تربیت دانشکدة پژوهشگران فرناندز و یوشیدا

 در معلم 16 بیاموزند. تجربیات یکدیگر از تا کردند مرتبط گرینویچ در ژاپنی مدرسة با را رسونپات

 همتایان از آمریکایی معلمان .آغاز کردند را خود همکاری گرینویچ در معلم 12 با پاترسون مدرسة

 گاهی بتهال .پرداختندمی آنان به تشویق پیوسته ژاپنی معلمان و آموختندمی زیادی چیزهای خود

 .(Fernandez, Cannon, & Chokshi; 2002) شدمی دشوار بسیار همکاری این هم اوقات

اند بنابر پیشینة پژوهشی باال، که هر کدام دامنة خاصی از مسائل درس پژوهشی را بررسی کرده    

رار کمّی( ق -)کیفی ی  را مورد کاوش و بررسی عمیق با روش ترکیبینیز، موانع درس پژوهمحقق 

 بنابراین سواالت پژوهش عبارتند از: داده است.

شهر  دوره ابتدایی ی در مدارس آموزش و پرورشپژوهاجرای درسبرای موجود  موانعال اول: ؤس

 اردبیل کدامند؟

 گذارد؟می ثیرأت یپژوهدرس از استفاده در هاعامل این اندازه اندازه چه تاال دوم: ؤس

 

شناسی پژوهشروش  

ی پژوهموانع اجرای درس لهمسأ از جانبههمه و ژرف شناختی آوردن دستبه صدد در حاضر پژوهش

 سعی نیز راستا این در و شد استفاده 1موردی بررسی روش از بنابراین،. بود آن به مربوط و مسائل

 بررسی. شود استفاده شده یاد هدف به نیل برای کمی هایداده از هم و کیفی هایداده از هم تا شد

 حتی و فرآیند فعالیت، رخداد، برنامه، یک ژرف جویوجست به پژوهشگر که است پژوهشی دیمور

 طرح ها، دارایداده مبنای لحاظ از .(Creswell, 2012)پردازد می نفر چند یا یک در موضوع یک

 با طرح این ،پذیردمیانجام  اکتشافی طرح و آمیخته مدل از استفاده با که است آمیخته تحقیق

که در آن  شودمیو سپس مرحله دوم ایجاد  شودمی شروع کیفی هایداده تحلیل و آوریعجم

مرحله دوم کمی مطالعه بر مبنای مرحله اول و  .شوندمی وتحلیلتجزیهو  آوریجمعکمی  هایداده

  .شودمییا متصل به مرحله ابتدایی کیفی طراحی 

                                                           
1. case study 
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بودند که  اردبیل شهر ابتدایی معلماناز  نفر 1957آماری پژوهش در مرحله کمی،  ةجامع    

 گیرینمونهکه به روش  برآورد شدند گیرینمونهنفر برای  321براساس جدول مورگان تعداد 

نفر به ابزار  298نفر( تعداد  321از تعداد برآورد شده در جدول ) تصادفی ساده انتخاب شدند.

درصد بودند، این تعداد،  20نداده کمتر از  پژوهش پاسخ دادند. با توجه به اینکه نرخ افراد پاسخ

در بخش کیفی برای تعیین حجم نمونه از آماری بود.  هایدادهاز  گیرینتیجهتعداد قابل قبولی برای 

. عالوه بر آن، تعداد افراد عمقی استفاده شد هایمصاحبهنجام هدفمند جهت ا گیرینمونهروش 

ها تا زمانی ادامه یافت که نظریه گیرینمونهبدین معنی که بود.  1گروه نمونه، بر مبنای اشباع نظری

های جدیدتری توسط گروه نمونه مطرح نشد. شایان ذکر است که با در دسترس داشتن و دیدگاه

  قرار گرفتند.  مورد مطالعه  معلمان نفر از  11چنین مبنایی، تعداد 

دلیل استفاده از این ابزار آن بود تا ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه بدون ساختار بود.     

 منظوربهخود را بیان کنند.  هایدیدگاهبتوانند آزادانه و بدون هیچ محدودیتی  هاکنندهمشارکت

های آن برگرفته از که گویه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.کمی نیز از  هایدادهگردآوری 

خیلی  5خیلی کم تا  1براساس طیف لیکرت از  کیفی در مرحله اول بود و هایدادهنتایج تحلیل 

متفاوتی نیز برای  هایروشگردآوری شده در پژوهش، از  هایدادهزیاد بود. با توجه به متفاوت بودن 

کیفی و  هایدادهکه در پژوهش حاضر هم از اعتباریابی آن استفاده شد. در درجه اول، با توجه به این

استفاده شد. این  2کنندهمشارکتدر بخش کیفی از روش بازخورد  کمی استفاده شد. هایدادههم از 

کنندگان در حین انجام مصاحبه، مشارکتهای محقق به ارائه تفسیرها و تحلیل روش مبتنی است بر

در بخش کمی نیز  .اند، استفاده شدبرای اصالح و ویرایش مواردی که توسط محقق بد فهم شده

نجش روایی پرسشنامه استفاده شد که دارای روایی مناسبی بود و ابتدا از روایی صوری برای س

/. بود که ضریب 79سپس از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه استفاده شد که 

 قابل قبولی برای پایایی است. 

 3دست آمده از مصاحبه کیفی، از روش تحلیل محتوای استقراییبه هاییافتهتحلیل  منظوربه    

 کنندهمشارکت، استفاده شد. در این نوع تحلیل، ابتدا اطالعات از افراد 4مبتنی بر کدگذاری باز

، بدون در نظر داشتن مبنایی نظری، کدگذاری شده و فرایند تلخیص هادادهگردآوری شده و سپس 

دا کنیم دست پی تریگسترده هایطبقهو  هامقولهکه به  کندمیو کاهش کدها تا جایی ادامه پیدا 

 مدل از کمّی هایداده تحلیلبرای  (.Creswell, 2012)را شامل شود  ترجزئیکه بتواند کدهای 

 استفاده شد.   افزارنرم با ساختاری معادالت

                                                           
1  . Theoretical saturation  

2 . Participant feedback  

3. Inductive content analysis  

4. Open coding 
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 ی پژوهشهایافته

ن در که معلماتوجه به این است گرفته صورت کمی و کیفی بخش دو در پژوهش هاییافته تحلیل

موانع های خود درباره خواسته شد تا دیدگاه هاآناز ی هستند پژوهه درسلأارتباط ملموس با مس

های که پژوهش حاضر هم شامل گردآوری و تحلیل دادهی ارائه دهند. با توجه به اینپژوهدرس

 شوند. صورت مجزایی ذیالً عرضه میبه هادادهاز این  هرکدامهای کمی است، تحلیل کیفی و هم داده

مانع از اجرای آید در ابتدا از معلمان  خواسته شد تا دالیلی را که به نظر میکیفی:  هایداده تحلیل

ها به نکات دست آمده از مصاحبه با آنهای بهرا عرضه کنند. یافته شوندمیی در مدارس درس پژوه

 در زیر بیان شده است. هامصاحبهدست آمده از های بهجالبی اشاره داشت که شرح مقوله

 
 دست آمده از بخش کیفیبه هایمقوله: (1)دول ج

 مقوالت مقوالت اصلی 

س
در

ی 
جرا

ع ا
وان

م
وه

پژ
 ی

 

 عوامل سازمانی

 ساختار سازمانی متمرکز

 سازمانیفرهنگ

 سبک رهبری

 فناوری

 فرایندهای داخلی

 

 

 عوامل فردی

 

 معلمان اطالعات

 معلمانتعهد عدم

 معلماننوع شخصیت 

 

دوره ابتدایی شهر  وپرورشآموزشی در مدارس پژوهاجرای درس برایموجود  موانعال اول: سؤ

 ؟اندماکداردبیل 

شوند را پژوهی میشود، عواملی که مانع اجرای درسمشاهده می 1که در جدول  گونههمان    

که شرح  کرد بندیدستهمقوله فرعی عوامل سازمانی و فردی   8توان در دو مقوله اصلی و می

 شود.ذیالً ارائه می هاآنمبسوط 

  

 عوامل سازمانی

و کیفیت تعامل این عوامل با  آموزش و پرورشدر محیط درونی  اثرگذار هایعاملشناسایی 

لوژی اطالعات و تا در عرصه رقابت و رشد شتابان تکنو سازدمیسازمان را قادر این  ،همدیگر

آموزش و  آیندهگی و بقای خود کمک رسانیده و موجبات تغییر به بالند ،تولید و خدمات هایفناوری

 .ورندآرا فراهم  پرورش
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 ساختار سازمانی متمرکز

( تشکیل زدایی) گراییساختار سازمانی از سه بعد کلیدی پیچیدگی، درجه رسمیت و میزان تمرکز

  شده است.
 :کندیمنیز اظهار  2کننده شماره در این رابطه مصاحبه

در که حالیشد. دربامی وپرورشآموزشمتمرکز بودن سیستم  دلیلیض اختیار به مدارس بهتفوعدم»

 خاصی اهمیت از محوری مدرسه موضوع به توجه چون پیشرفته کشورهای وپرورشآموزش

مدرسه و آماده  شدن توانمند موجب آن اجرای و با نموده حل را مشکل اندتوانسته ،برخورداراست

. اگر مدارس اختیارات و امکانات الزم برای مدیریت مجموعه خود شوندیممشارکت برای  هاآنشدن 

آنها در جهت موفقیت   هایییتوانااز توان معلمان و سایر کارکنان با توجه به  تواندیمداشته باشند 

 «گام بردارند. پژوهیدر جهت اجرای بهتر درس مدرسه

 

 سازمانی فرهنگ

 سازمان اعضای اندیشة و رفتار بر مشترک یهاارزش و باورها از ایوعهمجم عنوانبه سازمانی فرهنگ

. آید شماربه پیشرفت راه در مانعی یا و پویایی و حرکت برای شروعی نقطه توانمی و گذاردمی اثر

 زمینه این در .است سازمان در تحول و تغییر هایزمینه تریناساسی از سازمانی فرهنگ

 :داردیم اظهار 5 شماره شوندهمصاحبه

. داد دخالت هاگیرییمتصم در را معلمان و باشد، داشته وجود مشارکتی فرهنگ باید سازمان در»

 کار فرهنگ سازمان، درون ییافزاهم فرهنگ نوآوری، فرهنگ خالقیت، فرهنگ یادگیری، فرهنگ

 خودش هاییتقابل بتواند  تا دهندیم افراد اجازه به که هستند فرهنگ یک مثبت هاییژگیو تیمی،

پژوهشی و استفاده از نظرات همکاران برای تا از این طریق موجب اجرای درس برسانه ظهور به را

 «بهبود امر تدریس گام برداشت.

 

 سبک رهبری

 نیات و اهداف سوی به سازمان دادنسوق هدف با و داشته انسانی توسعه در یاعمده نقش رهبری

 :3 شماره شوندهمصاحبه نظر از. دارد یامالحظهقابل نفوذ سازمان اعضای بر ویژه،

سبک مدیریتی در مدارس ما بیشتر دارای سبک دستوری است و مدیران ما تمایلی به  متأسفانه»

برای  هاآنمعلمان ندارند و همین عامل باعث سرخوردگی معلمان و کاهش انگیزه  یاظهارنظرها

مدیران یکی از عوامل بهبود تدریس در مدارس  خودِقع . در واشودیمبهبود تدریس خود و همکاران 

ندارند همین عامل باعث کندی در  یخودآگاهرفتارهای  یرتأثباشند اما چون بیشتر مدیران از می
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به نظر بنده مدیران باید از طریق رفتارهای خود موجب بهبود  شود.بهبود فرایند تدریس معلمان می

 «پژوهشی شوند.رسانگیزه معلمان برای مشارکت در د

 

 فنّاوری

 تعریف سازمان یک استفاده مورد ایرایانه هایسیستم از ایمجموعه عنوانبه اطالعاتفنّاوری 

 در که شودمی شناخته اطالعات سیستم یک فناورانه جنبه عنوانبه تریقدق تعریف در و شودمی

در این  .شودمی دیگر الکترونیکی زارهایاب و شبکه افزار،نرم ،هاداده پایگاه ،افزارسخت برگیرنده

 دارد:اظهار می 1شماره  شوندهمصاحبهارتباط 

افزارها و مجهز بودن مدارس به اینترنت در اجرای نرم ،افزارهاسختامکانات مدارس از قبیل »

 ز این امکانات برخوردار نیستند تاهمه مدارس ما ا متأسفانهاما  هستند، مؤثرپژوهشی بسیار درس

با  توانیماستفاده نمایند چرا که  هاکالسبتوانند از این امکانات در جهت رشد و بهبود تدریس در 

 «پژوهشی تسهیل سازیم.استفاده از این امکانات مشارکت معلمان را در امر درس

 :داردیماظهار  9شماره  شوندهمصاحبهدر این ارتباط 

ما نیاز به امکانات داریم. اگر این امکانات و  در مدارس یاحرفه دانش تولید و برای پژوهش»

در مدارس فراهم نشوند مشارکت و همکاری معلمان جهت پژوهش و بررسی  یفنّاورتجهیزات 

ما در دنیای متحول امروز نیاز به  چراکهخواهند کرد،  دمسائل و مشکالت تدریس به مشکل برخور

 «.باشیمیممدارس استفاده از اطالعات روز جهت حل مشکالت تدریسی در 

 

 فرایندهای داخلی

 معین مکانی و زمـانی محدوده یک در کاری هاییتفعال از شدهمرتب و مشخص ایمجموعه فرآیند

 یا سازییرهذخ دانش، اکتساب یا خلق داخلی یندهایفرا مجموعه چهار از مرکب سازمان .است

اظهار  10شماره  شوندهمصاحبهدر این ارتباط  .است دانش کاربرد و دانش توزیع دانش، یدهسازمان

 که: داردیم

استفاده از دانش موجود و ما و مدارس عدم پرورشمشکالت آموزش و  ینتربزرگیکی از  متأسفانه»

در واقع ما به دانش همکاران خود ارزش قائل نیستیم و دیدگاهی خوب و  .باشدیمقبلی معلمان 

شده است و  هادانشیم که همین عامل موجب هدر رفتن این ندار هادانشمثبتی نسبت به این 

 «نسبت به حل مسائل اقدام نماییم. هاآنبا استفاده از مشارکت  توانیمینم
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 عوامل فردی

شود یک سری عوامل فردی نیز مانند پژوهی میبر عوامل سازمانی که مانع از اجرای درسعالوه

که مربوط به خود شخص است مانع از  معلمان شخصیت نوع معلمان، تعهد معلمان عدم اطالعات

 پردازیم.می هاآنبه تشریح  ذیالًشود که در پژوهی در مدارس میاجرای درس

 

 اطالعات معلمان

 پرورشی و آموزشی نظام در تحول ایجاد و آموزشی نوآوری که دهدیم نشان جهان کشورهای تجربه

 جامعه در باید را اصالحی و تحول هر کانون ،واقع در. نیست میسر معلمان پذیرش و همراهی بدون

 آگاهی بدون ،وپرورشآموزش سازمان در منبع و رکن ینترمهم عنوانبه معلم،. کرد جستجو معلمان

 بود نخواهد قادر هرگز هامهارت و دانش انواع از برخورداری و جهانی تحوالت پیچیدگی از داشتن

 ینترمهمبودن اطالعات معلمان  روزبه درواقع .برساند انجام به شایسته نحو به را خود خطیر وظیفه

دارد اظهار می 11شماره  شوندهمصاحبه. در این رابطه باشدیمعامل برای رشد معلمان  ینمؤثرترو 

 که:

تطبیق خود با اطالعات و امکانات روز باعث شده سطح علمی به نظر بنده راکد بودن معلمان و عدم»

شاید و باید بروز  طورآنها خود را پژوهشی توانایییابد و نتوانند در جلسات درسمعلمان کاهش 

از  حتماًدهند. چرا که معلمان اگر از دانش و توان الزم برای بهبود امور تدریس و غیره داشته باشند 

های و روشتوان گفت که اکثر معلمان از اطالعات می یتاًنهااستفاده خواهند کرد. اما  هاییتوانااین 

 «ندارند. یچنانآننوین تدریس جهت حال مسائل و مشکالت تدریس آگاهی 
 

 تعهد معلمانعدم 

 موقعیتی در که رفتاری هر. دهندمی دست از را خود مفهوم و معنی انسانی هایرفتار تعهد بدون

 از یکی دارد. دیگران قبال در فرد که است تعهدی نشانگر ،گیردیم صورت دیگری قبال در خاص

 بـرای مناسب بسترهای ایجاد چگونگی مختلف، سطوح در کارآمد مدیران هایدغدغه ترینعمده

 خود حرفه به کامل تعهد و مسئولیت حس با هاآن تا است هاحرفه تمام در شاغل انسانی عوامل

 کارآمد رغمبه مدیران این اما. کنند رعایت را خود حرفه و شغل بر حاکم اخالقی اصول و بپردازند

 کند که:اظهار می 9شماره  شوندهمصاحبهنیستند. در این رابطه  روهروب توفیق با بعضاً بودن،

در جامعه ما باعث شده معلمان  هاشغلنبودن  سطحهمبه نظر بنده یکسری از عوامل در جامعه و »

که  بینندیمامعه در ج یناًعمثل گذشته دیگر تمام توان و انرژی خود را صرف آموزش نکنند چرا که 

مهندسی و  مثل پزشکی، ییهاشغلشغل معلمی با توجه به اهمیت این شغل در جامعه در رابطه با 

جلوه دادن این شغل در جامعه امروز باعث شده  اهمیتیب..... بسیار ناچیز انگاشته شده و همین 

 هاعاملهمین  یتاًنهاکه از وضعیت خود نداشته باشند  یچنانآناقتصادی هم رضایت  ازلحاظمعلمان 
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موجب کاهش تعهد معلمان به مدارس و آموزش شده که حتی به خروج معلمان از سیستم 

 «.انجامدیمنیز  وپرورشآموزش
 

 معلمان شخصیت نوع

بسزایی در مشارکت داشتن افراد در جلسات  تأثیر بودن افراد گرابرونو  گرادروننوع شخصیت و 

ربطی به مدیریت و ساختار  هاآندر بیشتر مواقع کم صحبت کردن  واقع درپژوهشی دارد. درس

 د که:داراظهار می 3شماره  شوندهمصاحبهسازمانی ندارد. در این ارتباط 

 درباره گروهی صورتبه معلمان آن، در که است پژوهشی حلقه یک پژوهی،در واقع درس»

که بعضی معلمان از  بینیمیمواقع ، حال در این پردازندمی پژوهش به درسی برنامة موضوعات

نیستند  برخورداردر مورد مسائل تدریس  اظهارنظراعتماد به نفس الزم جهت شرکت در جلسات و 

 «.شودمیدر این جلسات  هاآنکه همین عامل شخصیتی موجب کاهش حضور 

 هایادهددر بخش کیفی،  آمدهدستبههای داده تردقیقمنظور سنجش به :های کمیتحلیل داده

 شدهمطرح سؤاالتفراهم کند. براساس  تریدقیقکمی نیز گردآوری شد تا بتواند مبنای اطالعاتی 

 .شوندمی وتحلیلتجزیه آمدهدستبه هاییافتهدر بخش کمی، 
 

 برای  AVEجدول عالئم اختصاری، مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و  (:2) جدول 

 تحقیق پرسشنامه یهامؤلفه

 AVE  پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  عالمت اختصاری  شاخص

 COS  0.773  0.821  0.604  ساختار سازمانی  متمرکز

 ORC  0.710  0.838  0.635  سازمانیفرهنگ

 MOL  0.763  0.863  0.679  سبک رهبری

 TEC  0.803  0.885  0.719  فنّاوری

 INP  0.857  0.913  0.778  فرایندهای داخلی

 ATE  0.893  0.934  0.824  اطالعات معلمان

 NAT  0.840  0.926  0.862  تعهد معلمانعدم

 TPT  0.764  0.785  0.647  نوع شخصیت معلمان

 ---  ---  ---  BLS  پژوهشیموانع اجرای درس

 

تمامی  مشخص است، مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در 2که از جدول  طورهمان    

است. همچنین  تأییداست. بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد  7/0از مقدار  تربزرگ هامؤلفه

 سؤاالتاست. بنابراین روایی همگرای  5/0های پژوهش باالتر از مقدار تمامی شاخص AVEمقدار 

 باشد.ها نیز مورد قبول میپرسشنامه

 ؟گذاردمی تأثیر یپژوهدرس از تفادهاس در هاعامل این اندازه چه دوم: تا سؤال
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پردازیم. برای این منظور، مـدل پـژوهش های تحقیق میدر این مرحله به آزمون روابط بین سازه    

مطالعـات  ةمراحـل اولیـ گیـری درهای اندازهمدل تحلیل و بررسیسازی شد. پیاده PLS افزارنرمدر 

هـا کمـک کنـد. همچنـین سازه ةتوسع وی ابزار پژوهش تواند به ارزیابچرا که می ،یید مفیدی بودهأت

هـای پـژوهش تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافتـههای ساختاری میتحلیل مدل

سازی معادالت این اساس مدل ای داشته باشد؛ برکمک نموده  و در طرح مطالعات آینده سهم عمده

باشـد. در تـدوین مـدل محقـق بـا آزمـون مـدل مـیساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و 

و در ایـن  پـردازدعات در دسترس به طرح مـدل مـیالنظریات مرتبط، پژوهش و اط ةکلی ازاستفاده 

توانـد مبـین نماید. ارتباطـات بـین متغیرهـا مـیی بین متغیرها را توصیف میمرحله مدل روابط علّ

شـهود و مکنـون را از فضـای تئوریـک اسـتنتاج ی بـین متغیرهـای مهایی باشد که روابط علّفرضیه

های تجربی اسـت کـه از ها با دادهانطباق این نظریه میزان وبعدی آزمون برازندگی  ة. مرحلاندنموده

 .(1388 )کالنتری، اندشدهآوری ای معین گردجامعه

چه حد  هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا :آزمون برازش الگوی مفهومی

های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعة وسیعی از معیارها و کل مدل با داده

گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار توانند برای اندازهوجود دارند که می 1های برازندگیشاخص

د. زیرا یک شاخص ها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارناز این کدامهیچگیرند. متأسفانه 

برازندگی خاص بسته به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن 

افراد مختلف بسته به شرایط مدل  رواینکند. از طور متفاوت عمل مییا ترکیبی از شرایط فوق به

(. در 1388النتری، )ک قرار دهند مورداستفادههای مختلفی را برای برازش مدل ممکن است شاخص

های مختلف این بخش، الگوی مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روش

ای از نمودار شود. یک مدل کامل معادالت ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزهبرازش آن سنجیده می

 است.  تأییدیمسیر و تحلیل عاملی 

                                                           
1. Goodness of Fit 
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 مدل ساختاری پژوهشضرایب تخمین استاندارد (: 1) شکل

 

 
 داری مدل ساختاری پژوهشااعداد معن (:2)شکل 

 

داری مدل ساختاری پژوهش را اضرایب تخمین استاندارد و اعداد معن 2و  1های در شکل    

 باشند.رؤیت میهای برازش نیز در قسمت ذیل قابلنماید. برخی از شاخصمشاهده می

بپردازیم نیکوئی برازش مدل را مورد  شدهاستخراجاز مدل  یریگنتیجهبه بحث و  کهاین ازقبل     

 بررسی قرار خواهیم داد.
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 بررسی کفایت مدل

Qالف( معیار  2 

Qمعیار  کـه مقـدار آن در مـورد یـک سـازه کند و در صورتیمدل را مشخص می بینییشپقدرت  2

بینـی ضـعیف، ز قدرت پـیشترتیب نشان ارا کسب نماید، به 35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار درون

Qمربوط به آن را دارد. نتایج جدول فـوق معیـار یزابرونهای متوسط و قوی سازه یا سازه در زیـر 2

زای پژوهش دارد و برازش مناسب های درونمناسب مدل در خصوص سازه بینییشپنشان از قدرت 

Qسازد. مقدارمدل ساختاری را تائید می بـاالتر از  2طبـق جـدول  ازدرون یهامؤلفـهبرای تمامی  2

محاسبه شده است که با توجه به مقدار مالک، مناسب بودن برازش مـدل سـاختاری را  33/0مقدار 

 سازد.می تأیید

 GOFب( معیار

( معرفی شده است، مالک کلی 2005شاخص دیگری که برای برازش توسط تنن هاوس و همکاران )

Rمیانگین اشتراک و است که با محاسبه میانگین هندسی  (GOF)برازش صورت زیر محاسبه به 2

 شود.می

GOF communality R  2  

کند و بین صفر تا یک قرار دارد و های برازش مدل لیزرل عمل میاین شاخص نیز همانند شاخص   

مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. البته باید توجه داشت این شاخص 

لیزرل به بررسی میزان برازش مدل نظری با  یهامدلهای مبتنی بر خی دو در همانند شاخص

دهد و بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار میپردازد. بلکه توانایی پیشگردآوری شده نمی یهاداده

 .زا موفق بوده است یا نهبینی متغیرهای مکنون درونشده در پیشاینکه آیا مدل آزمون 
 

 اشتراک تعیین و شاخص ضریب گیسر، -استون ینیبشیپ روابط یریگاندازه شاخصمقادیر  (:3)جدول 

  شاخص
 -استون ینیبشیپ روابط یریگاندازه شاخص

 گیسر
 

ضریب 

  تعیین
 شاخص

 اشتراک

 766/0  843/0  669/0  اطالعات معلمان

 642/0  792/0  494/0  سازمانیفرهنگ

 612/0  737/0  497/0  سبک رهبری

 504/0  632/0  440/0  فنّاوری

 612/0  717/0  544/0  ایندهای داخلیفر

ساختار سازمانی  

 متمرکز
 335/0  565/0  438/0 

 502/0  622/0  540/0  تعهد معلمانعدم

 546/0  697/0  462/0  نوع شخصیت معلمان

 578/0  701/0  ---  میانگین



80   ...شناسایی موانع موجود برای اجرای درس پژوهی 

 

 

کـه نشـان از محاسبه گردیده اسـت  636/0مقدار  3برای مدل پژوهش طبق جدول  GOFمقدار     

 زای مدل دارد.بینی متغیرهای مکنون درونتوان مناسب مدل در پیش

و  اسـتاندارد یبار عـاملاز  هاآن یرتأثهر یک از عوامل و معناداری  یرگذاریتأثبرای بررسی میزان     

 آماره معناداری طبق جدول زیر استفاده شده است.

 
 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری (:4)جدول 

 یبار عامل  مسیر

 (β) استاندارد

 داریعدد معنی 

(t-value) 

 
 یرگذاریتأثرتبه 

    به متغیر از متغیر

 اطالعات معلمان

موانع 

اجرای 

 پژوهیدرس

 918/0  705/83  (8) 

 (2)  470/93  890/0  سازمانیفرهنگ

 (3)  255/61  858/0  سبک رهبری

 (6)  359/28  795/0  فنّاوری

 (4)  223/80  847/0  رایندهای داخلیف

 (1)  431/30  752/0  ساختار سازمانی متمرکز

 (7)  112/27  788/0  تعهد معلمانعدم

 نوع شخصیت معلمان
 

 835/0  863/42  (5) 

 

بر  تأثیرگذاربیشترین عامل براساس بارهای عاملی استاندارد شده،  بندیرتبهکه طبق جدول باال،     

اطالعـات معلمـان  تأثیرگـذارعامـل  نو کمتـری ساختار سازمانی متمرکـز، یپژوهع اجرای درسموان

 .باشدمی

 

 گیریبحث و نتیجه

 شهر وپرورشآموزش ابتدایی مدارس در یپژوهدرس اجرای موانع شناسایی هدف با حاضر پژوهش

 مدارسپژوهی در درس یاجرا مانع که عواملی داد  نشان حاضر پژوهش هاییافته .شد انجام اردبیل

عوامل شدند.  یبنددسته فردی و سازمانی عوامل فرعی مقوله 8 و اصلی مقوله دو در شوندیم

، فرایندهای داخلی( یفنّاور، سبک رهبری، یسازمانفرهنگ)ساختار سازمانی متمرکز، سازمانی شامل

 سایر باشد.( میهاآنو عوامل فردی شامل اطالعات معلمان، عدم تعهد معلمان و نوع شخصیت 

 بوده موفق زادرون مکنون متغیرهای بینیپیش در شده آزمون مدلداد که  نشان پژوهش هاییافته

 اجرای موانع بر تأثیرگذار عامل بیشترین است و طبق نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری

، فرایندهای داخلی، ، سبک رهبریسازمانیفرهنگ ساختار سازمانی متمرکز، ترتیبپژوهی بهدرس

نتایج پژوهش حاضر  .باشدمیتعهد معلمان و اطالعات معلمان ، عدمفنّاوری نوع شخصیت معلمان،

در پژوهش خود به این نتیجه رسید  .(sarkararani, 2010) کندمی تأییدهای پژوهش قبلی را یافته
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 ای درحرفه دانش تولید برای روشی و معلمان ایحرفه ییتوانا بهسازی برای الگویی پژوهی که درس

 و بهبود بخشند آموزاندانش با و یکدیگر با را خود روابط تا دهدمی فرصت معلمان به و است مدرسه

 در و بازاندیشی بازبینی انتقادی، تفکر از سیستماتیک حمایت برای آموزشی پژوهشگران با همکاری به

 در پژوهش خود khakbaz & et al, 2008))ان خاکباز و همکار .شوند تشویق آموزشی عمل و اندیشه

گردد.  مطرح معلمان ایحرفه توسعة در الگویی مطلوب عنوانبه تواندمی درس پژوهی که ندددا نشان

 هاآن از یک هر برای اما است مواجه اجرایی موانع و با مشکالت پژوهیدرس از استفاده اگرچه

در  (Inprasitha & Changsri, 2014) ها و چانگسریتاینپراسی .کرد ذکرتوان می را هاییحلراه

های تدریس در محیط درس پژوهی و رویکرد پژوهش خود با عنوان اعتقادات معلمان درباره روش

ه رسیدند که معلمان با مشارکت خود در مورد موضوع یا محتوا موجب درک بهتر باز به این نتیج

توان گفت که در واقع می شود.می ،خورندمیآموزان با آن به مشکل بر مفاهیمی که دانش

 بنابراین تمرین. است عینی شواهد بر مبتنی آموزشی کارگزاران فکورانه عمل فرایند پژوهیدرس

 و آموزشی دربارة سناریوهای بحث و ایحرفه یوگوهاگفت در مشارکت انتقادی، تفکر فعال، مشاهده

 که شرایطی در یژهوبه. ممارست مستمراست و زمان نیازمند ،هاآن تغییر و بازبینی اجرا، تهیه، نحوه

 از و دهند نشان واکنش های تازهپدیده و شرایط مقابل در احتیاط با اندآموخته معلمان بیشتر

 درس طریق از یادگیری یهافرصت یدهسازمان. کنند پرهیز ماهرانه ،است هزینه مستلزم که کنشی

 امکان سازیفراهم برای( خدمت ضمن پیش) معلمان ایحرفه پرورش هایبرنامه در یژهوبه پژوهی

 پژوهش مشارکتی سازنده است. و یادگیری ،گووگفت خالقیت، بودن، فعال

 تحقق منظوربه شود.می مشاهده پیش از بیش هاسازمان در پیچیدگی و تغییرات اخیر هایسال در    

 نمایند. توجه بیشتری تغییرات این به باید و پرورشش آموز متصدیان ،آموزش و پرورش اصلی اهداف

مانع روست که هپژوهی با موانعی روبدرس کارگیریبه که دهدمی نشان حاضر پژوهش هاییافته

 پژوهیدرسشده است.  اردبیلشهر  ابتدایی پژوهشی در مدارس آموزش و پرورشاجرای درس

 در گسترش فرهنگ یادگیری به عمل در و است مدرسه در معلمان ایحرفه پرورش ژاپنی الگوی

 خود ایحرفه دانش یکدیگر بیاموزند، از معلمان تا سازدمی فراهم را محیطی و رساند،می یاری مدرسه

 نیازها به پیش از بیش و خود بپردازند تربیتی و آموزشی رفتار در بازاندیشی و بازبینی به ،دهند ارتقا را

 به توجه با توانندمی آموزش و پرورش  متصدیانبنابراین  .کنند توجه زانآمودانش با تعامل نحوه و

خود را در مورد اهمیت  و دانش اطالعات باریک سال چند هر حاضر، پژوهش نظیر پژوهش هاییافته

همکاری و حوزه  در یافتهتوسعه کشورهای سایر مانند زمینه این در و نموده روزبه پژوهیدرس

 پیشنهادآمده در پژوهش زیر  دستبهبنابراین طبق نتایج  نائل شوند. موفقیته ب مشارکت معلمان

 :شودمی

 

 



82   ...شناسایی موانع موجود برای اجرای درس پژوهی 

 

 

 ساختار سازمانی عامل مورد در پیشنهاد

منعطف و  هایسازماننیروی انسانی  است در نتیجه  کارگیریبهساختار سازمانی یک عامل مهم در 

به آگاهی بیشتر و درک همکاری  توانندمیمعلمان  گروه، به این ترتیب شودمیپیشنهاد  ترمسطح

بیشتر  هایتعاملد و با طراحی مجدد فضاها برای ایجاد نکمک کن مراتبسلسله ترپایینمیان سطوح 

واقع  مؤثرپژوهشی مناسب، یک برنامه درس سازیپیادهبرای  گیریتصمیمو ایجاد هنر مذاکره و 

 گردد.

  دانشایجاد ساختار مشوق نوآوری و خلق و نشر و 

 و اصالح قرار گیرد و جای خود را به  تجدیدنظرمورد  آموزش و پرورش ساختار قدیمی سازمان

 و غیر سلسله مراتبی دهد. پذیرانعطافساختار 

 هایرویهدر راستای کاهش قوانین و مقررات و  پرورش و آموزش اهتمام مدیریت سازمان 

 سازمانی  یهافعالیترسمی و مکتوب در مورد نحوه انجام وظایف و 

 

 فنّاوری

مورد استفاده یک سازمان تعریف  ایرایانه هایسیستماز  ایمجموعه عنوانبهاطالعات فنّاوری 

که در  شودمیعنوان جنبه فناورانه یک سیستم اطالعات شناخته به تردقیقو در تعریف  شودمی

 .شودمیالکترونیکی دیگر شبکه و ابزارهای افزار، ها، نرمدادهپایگاه افزار، سختبرگیرنده 

 گذاریاشتراکو به  هاایدهبه نشر  توانمیفناوری اطالعات تنها یک ابزار است که از طریق آن     

فکری  هایسرمایهارزش اصلی فناوری از طریق حفظ  .تجربیات افراد در سازمان کمک کرد دانش و

 فنّاوریر ساخت فناوری یا منابع برای داشتن یک زی .آیدمیو تخصص و تجربه کارکنان به وجود 

 موارد زیر ایجاد گردد: گرددمیپیشنهاد 

  مدرسهدر  روزبه رسانیاطالعسیستم    

  ساده  حالدرعینسیستم جستجو و بازیابی قدرتمند و 

 سیستم پشتیبانی قدرتمند 

  مؤثر عملکردهایصفحات گزارش 

  مدرسهاشتراک دانش در  ایدورهبرگزاری جلسات   

  اطالعاتی و ارتباطی  هایفناوریمناسب  زیرساختبیشتر در ایجاد  گذاریسرمایهبا سازمان

 .در سازمان و خلق و انتقال دانش کمک کند

 سازمانیفرهنگپیشنهاد در مورد عامل 

اساسی، و هنجارهایی که  مفروضات باورها، ،هاارزشاز  ایمجموعه دهندهنشان سازمانیفرهنگ 

ممکن است یک فرد در سازمان بداند که  .کندمیکارکنان را تعریف  ارهایرفتتصمیم و  ،نحوه فکر
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حمایتی و عناصر  هایسیستم کافی، هایورودیانجام دهد یا ممکن است  خوبیبهچگونه کار خود را 

اما آیا وی تمایل دارد کارش را به نحو بهتری انجام دهد؟ممکن است   توانمندساز برای او فراهم باشد.

 کنندهتضمیناما  اطالعات را داشته باشد، اشتراک، جدیدترین کارکردهای مربوط به انتیک اینتر

 : گرددمینیروها نیست. لذا پیشنهاد  توسطانتقال اطالعات 

  اعضاء سازمان از یکدیگر قبولقابلتدارک شرایطی برای شناخت کافی و 

 ان اعضای سازمان گشودگی و پذیرش در تعامالت می ،متقابلبر شفافیت درک  تأکید

 پرورش و آموزش

  مدارسدر  هاارزشو  هادیدگاهمبادله 

 مدرسه نهادینه ساختن فرهنگ تبادل دانش در   

 نهادینه ساختن مشارکت افراد در مدارس 

 نوع شخصیت معلمان عامل مورد در پیشنهاد

 رد. دا پژوهشیدرس جلسات در افراد داشتن مشارکت در بسزایی تأثیر افراد  شخصیت نوع

پژوهشی شخصیت خود معلمان با مشارکت بیشتر در جلسات درس شودمیبنابراین پیشنهاد 

 خود عجین کنند. هایتواناییرا در جهت بهبود تدریس در مدرسه و بروز 

 

 داخلی فرایندهای عامل مورد در پیشنهاد

و مکانی معین کاری در یک محدوده زمـانی  هایفعالیتاز  شدهمرتبای مشخص و رآیند مجموعهف

یا  سازیذخیرهداخلی خلق یا اکتساب دانش،  فرایندهایسازمان مرکب از چهار مجموعه  .است

 توزیع دانش و کاربرد دانش است. ،دانش دهیسازمان

 سازمان از طریق اقدامات زیر به شناسایی و  شودمی: پیشنهاد شناسایی و کسب دانش

 کسب دانش بپردازد:

  معلمانتخصصی استخراج و ثبت دانش  

  و مدیران به تولید و کسب دانش جدید معلمانتشویق 

  مدنظرانتقال دانش را  زمانمدتدانش باید هزینه و امنیت و  گذاریاشتراکتسهیم: برای 

 :شودمی، برای رسیدن به آن منظور موارد زیر پیشنهاد قرارداد

  دانش  گذاریکاشتراو سیستم پاداش مناسب برای به  اعتمادسازیتقویت فرهنگ 

  فناوری اطالعات مناسب زیرساختایجاد یک 

 گرددمیو ذخیره اطالعات پیشنهاد  دهیسازمانو نگهداری دانش: برای  دهیسازمان :

  هادادهمتعددی از اطالعات و  هاینسخهچاپ اسناد، تکثیر 

  متعدد با یک سیستم امنیتی مناسب هایبایگانیایجاد 

  سترسیدقابلایجاد پایگاه داده 
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 معلمانتجارب  مستندسازی 

 دانش کارگیریبهو  گیریبهره 

به  .سازدنمیدانش را فراهم  کارگیریبهدانش تضمینی برای  آمیزموفقیتشناسایی و توزیع 

 :شودمیاین منظور پیشنهاد 

  را متناسب با  شدهخلقتیم مدیریت دانش هر بخش را آموزش داده و ترغیب کند تا دانش

 کار گیرد.د بهاهداف بخش خو

 

  سبک رهبری عامل مورد در پیشنهاد

 نیات و اهداف سویبه مدارس دادن سوق باهدف و داشته انسانی توسعه در ایعمده نقش رهبری

مدیران مدارس بیشتر  شودمیدارد. بنابراین پیشنهاد  ایمالحظهقابل نفوذ سازمان اعضای بر ویژه،

 کتی در مدیریت مدارس استفاده نمایند.در نقش رهبری عمل کنند. از سبک مشار

 

 تعهد معلمانعدم عامل مورد در پیشنهاد

 مناسب بسترهای ایجاد چگونگی مختلف، سطوح در کارآمد مدیران هایدغدغه ترینعمده از یکی

 حرفه به کامل تعهد و ولیتؤمس حس با هاآن تا است هاحرفه تمام در شاغل انسانی عوامل بـرای

 رغمبه مدیران این اما. کنند رعایت را خود حرفه و شغل بر حاکم اخالقی اصول و بپردازند خود

با فراهم کردن شرایط معنوی  شودمیبنابراین پیشنهاد  نیستند. روهروب توفیق با بعضاً ،بودن کارآمد

 نیازهای معلمان موجب تعهد بیشتر معلمان در مدارس شوند. رفعِو مادی در سازمان و 
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