بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده
اقدام پژوهی توسط معلمان
دوره ابتدایی
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مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی ماهیــت علمــی تحقیقــات اقدامپژوهــی انجــام گرفتــه
آمیخته(کمی-کیفــی) و در
توســط معلمــان پژوهنــده ،انجــام شــد .رویکــرد ایــن پژوهــش
ّ
آن از دو روش توصیفــی و تحلیــل اســناد اســتفاده شــده اســت و دارای دو جامعــه آمــاری
بــود؛  .1جامعــه اول :کلیــه معلمــان مقطــع ابتدایــی شــهر ســنندج کــه حداقــل یــک بــار
تحقیــق اقدامپژوهــی انجــام داده بودنــد .2جامعــه دوم:کلیــه گزارشهــاي اقدامپژوهــی برتــر
اســتانی کــه در دورههــای دوازدهــم و ســیزدهم برنامــه معلمپژوهنــده بــه دبیرخانــه مرکــزی
معلمپژوهنــده ارســال شــدهاند ،کــه طبــق آمــار اعــام شــده توســط پژوهشــکده تعلیــم و
تربیــت اســتان کردســتان ،شــامل  36گــزارش بــود .بــرای تعییــن حجــم نمونــه در بخــش
کمــی از نمونهگیــری در دســترس و در بخــش کیفــی از نمونهگیــری هدفمنــد اســتفاده شــد.
پرسشــنامه ،چکلیســت و مصاحب ـ ه نیمــهســاختارمند نیــز بــرای گــردآوری دادههــا بــه کار
بــرده شــد .جهــت بررســی روایــی صــوری پرسشــنامه بــه نظــر ده نفــر از معلمــان پژوهنــده
ی کرونبــاخ اســتفاده
برتــر اســتناد گردیــد ،همچنیــن جهــت ســنجش پایایــی از ضریــب آلفــا 
شــد کــه مقــدار آن بــرای پرسشــنامه برابــر بــا ( )0/89و بــرای چکلیســت ( )0/77بــود .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد کــه معلمــان دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه روش تحقیــق اقدامپژوهــی
بــرای بررســی و حــل مســائل آموزشــی دارنــد ،و تمایــل زیــادی دارنــد از رویکــرد تفســیری
بــرای انجــام اقدامپژوهــی اســتفاده کننــد ،امــا بررســی گزارشهــاي اقدامپژوهــی بیانگــر
کیفیــت پاییــن ایــن گزارشهــاي از لحــاظ علمــی بــود .در واقــع معلمــان در مرحلــه جمــعآوری
و تحلیــل اطالعــات از روشــهای مناســبی اســتفاده نکردهانــد و ابــزار مــورد اســتفاده ،دقــت و
روایــی الزم را نــدارد .نتایــج همچنیــن نشــان داد کــه معلمــان در رعایــت اصــول اخالقــی تــا
حــدودی موفــق عمــل کردهانــد.
كليد واژهها:

اقدامپژوهی ،معلمپژوهنده ،معلم ،تدریس

 -1دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول)mghaderi@uok.ac.ir .......................................
 -2استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه کردستان
شمارة 1
سال ا ّول
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بیان مسئله
معلمــان در حیــن انجــام وظایــف و مســئولیتهای خــود (تدریــس و آمــوزش) بــا مســائل زیــادی
روبــرو میشــوند ،مســائلی همچــون اداره کــردن کالس ،ســبکهای یادگیــری مختلــف ،تفاوتهــای
فــردی ،مشــکالت رفتــاری و غیــره .صاحبنظــران حــوزه تعلیــم و تربیــت بــر ایــن باورنــد کــه بــرای
حــل ایــن مســائل و پیشــگیری از بــروز مشــکالتی از ایــن قبیــل بایــد بــه اطالعــات بدســت آمــده از

طریــق پژوهــش متوســل شــد ،و در ایــن زمینــه پژوهــش را از دو بعــد مــورد توجــه و تأکیــد قــرار
میدهنــد :بعــد اول کاربســت یافتههــای پژوهشهــای آکادمیــک انجــام شــده در حــوزه آمــوزش و
پــرورش و بعــد دوم انجــام پژوهشهــای کاربــردی و تولیــد یافتههــای پژوهشــی توســط معلمــان و
ســپس کاربــرد آن در عمــل آموزشــی و پرورشــی خــود ،کــه بــه اقدامپژوهــی یــا پژوهــش در عمــل
موســوم اســت.
اقدامپژوهــی میتوانــد بــه عنــوان یــک برنامــه راهبــردی در توســعه برنامهدرســی بــه معلمــان
کمــک کنــد وهمچنیــن باعــث ترفیــع شــخصیت حرفــهای معلمــان وبهبــود عملکردشــان بــرای
رشــدیادگیری دانشآمــوزان وپیشــرفت آنــان شــود(فرانس.)1995 ،1کــورت لویــن 2معتقــد بــود کــه
اگرپژوهــش اجتمــــاعی صرفـاَ منجــر بــه تولیــد دانـــــش گــردد بــدون آنکــه در چرخــه فعالیتهــای
اجتماعــی بهبــود وتغییــر ایجــاد کنــد بــه مقصــود خــود نرســیده اســت .از دیــدگاه وی هــدف پژوهــش
تنهــا شــناخت جهــان وتفســیر آن نیســت بلکــه تغییــر آن نیــز میباشــد .وی اقــــدامپژوهی را عاملــی
نیرومنــد بــرای نیــل بــه ایــن اهــــداف مهــم میدانســت(رضوی.)1389 ،
هــر نــوع پژوهشــي اصــول علمــی خــاص خــود را دارد کــه پژوهشــگر بايــد در اجــرای آن رعایت
کنــد .در اقدامپژوهــی ،معمــوالً معلــم خــود پژوهشــگر اســت و نقــش اصلــی پژوهــش بــه عهــدهی او
میباشــد .لــذا معلــم بایــد بــه مهارتهــای علمــی اقدامپژوهــی مجهــز باشــد ،چــه بــه ایــن وســیله
معل�مـ ب�هـ عن��وان مج��ری اصل��ی ط��رح تحقی�قـ اقدامپژوه��ی ،میتوان�دـ مسئــلهی ملموســی را کــه بــا
آن روبــهرو استــ حلــ کن��د ی��ا بهب��ودی ام��ور را میس��ر س�اـزد .از آنجایــی کــه رویکــرد معلمپژوهنــده
بســیار جدیــد بــوده ،گمــان مــیرود کــه معلمــان بــه جــای یــک کار حرفــهای بــه پژوهشهــای
عملــی و تحقیــق در عمــل بــه عنــوان نوعــی تکلیــف اداری نــگاه میکننــد .نتایــج مشــاهدات
پژوهشــگر از گزارشهــاي اقدامپژوهــی ســال  90معلمــان اســتان کردســتان (منــدرج در پژوهشــکده
تعلیــم وتربیــت) نشــان میدهــد کــه حجــم زیــادی از تحقیقــات اقدامپژوهــی انجــام گرفتــه از
لحــاظ کیفیــت دارای مشــکالت روش شــناختی ،موضوعــی و حتــی تفســیری هســتند .مشــاهدات و
تجربیــات پژوهشــگر نیــز در حیــن کار بــا معلمــان نشــان داده کــه اغلــب پروژههــای معلمپژوهنــده
تکــراری و ناقــص انجــام گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش ماهیــت علمــی تحقیقــات اقدامپژوهــی
1- Ferrance
2- Lewin
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ماننــد تناســب باورهــای معرفتشــناختی معلمــان در انتخــاب متدولوژیهــای اقدامپژوهــی ،میــزان
تناســب متدلوژیهــای پژوهشــی انتخــاب شــده ،میــزان دقــت در تحلیــل دادههــای ک ّمــی و کیفــی
اقدامپژوهیهــا ،میــزان رعایــت اصــول اخالقــی پژوهــش و همچنیــن میــزان همخوانــی تحقیقــات
معلمــان بــا مســایل آمــوزش و تدریــس موجــود در مــدارس بررســی میشــود.
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اهداف تحقیق:
هــدف کلــی :بررســی ماهیــت علمــی تحقیقــات اقدامپژوهــی انجــام شــده توســط معلمــان در
اســتان کردســتان.

اهداف ویژه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1باورهای معرفتشناختی معلمان در انتخاب متدولوژیهای اقدامپژوهی شناسایی شود.
2میزان رعایت اصول ساختاری و ترکیب مراحل در ارائه گزارشهاي اقدامپژوهی بررسی شود.
3میــزان دقــت در تحلیــل دادههــای کمــی و کیفــی اقدامپژوهیهــای انجــام گرفتــه توســط معلمــان بررســی
شــود.
4میــزان رعــات اصــول اخالقــی پژوهــش در اجــرای اقدامپژوهــی توســط معلمــان مشــخص
شو د .
5تناســب ابزارهــای بــه کارگرفتــه شــده در اجــرای اقدامپژوهــی توســط معلمــان شناســایی
شــود.
6میــزان همخوانــی تحقیقــات معلمــان بــا مســایل آمــوزش و تدریــس موجــود در مــدارس
بررســی شــود.

سؤاالت پژوهش:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1انتخــاب متدولوژیهــای اقدامپژوهــی توســط معلمــان بــر کــدام باورهــای معرفــت
شــناختی آنــان اســتوار اســت؟
2تــا چــه میــزان رعایــت اصــول ســاختاری و ترکیــب مراحــل در ارائــه گــزارش اقدامپژوهــی
رعایت شــده اســت؟
3روشــهای تحلیــل دادههــای کمــی و کیفــی اقدامپژوهیهــای انجــام گرفتــه توســط معلمــان
تــا چــه حــد دقیــق بــوده اســت؟
4معلمان در اجرای اقدامپژوهی تا چه حد اصول اخالقی را رعایت میکنند؟
5تــا چــه حــد ابزارهــای مــورد اســتفاده معلمــان در اجــرای اقدامپژوهــی مناســب و روا
بــوده اســت؟
6تا چه حد تحقیقات معلمان با مسایل آموزش و تدریس موجود در مدارس همخوانی دارد؟
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چهارچوب نظری تحقیق

در این پژوهش اقدامپژوهی از چهار بعد مورد بررسی قرار گرفت:
الف) جایگاه اقدامپژوهی در میان رویکردهای پژوهشی
 .1رویکرد پوزیتیویستی
هیرشــم )1985( 1پوزیتیویســم را بــه عنــوان یــک معرفتشناســی تعریــف میکنــد کــه «از طریــق

جســتجوی قواعــد و روابــط علــت ومعلولــی بیــن عناصــر تشــکیل دهنــده آن بــه دنبــال توضیــح و
پیشبینــی آن چیــزی اســت کــه در اجتمــاع اتفــاق میافتــد» .ایــن پارادایــم بــر چنــد اصــول مبتنــی
اســت از جملــه :اعتقــاد بــه ایــن کــه دانــش فقــط از دادههــای حسّــی کســب میشــود و میتــوان
آن را مســتقیم ًا تجربــه کــرد و افــراد مختلــف بــر ســر آن اتفــاق نظــر دارنــد .روش آن بــا نشــان دادن
ارتبــاط بیــن متغیرهــا بــا دادههــای عــددی بــه شــدت بــر اندازهگیریهــای کمّــی تأکیــد میکنــد
(ساســمن و اورد 1978؛ وینتــر .1989 ،بــه نقــل از برایــن.)2001 ،در ایــن رویکــرد فــرض بــر ایــن
اســت کــه رفتــار را میتــوان از طریــق اندازهگیــری عینــی توضیــح داد کــه در آن خطــای حاصــل
از تعصــب فــردی بــه حداقــل میرســد(نوتون ،)2009،پژوهشــگر و پديــده مــورد بررســي دو مقولــه
مجــزا از هــم هســتند .پژوهشــگر نــه بــر پديــده مــورد بررســي تأثيــر ميگــذارد و نــه از آن تأثيــر مـی
پذیــرد .پژوهشــگرانی کــه فرضهــای پوزیتیویســتی را میپذیرنــد بــه انتخــاب روشهــای جمــع
آوری اطالعاتــی چــون؛ پرسشــنامه ،مصاحبههــای ســاختارمند و چــک لیس ـتهای مشــاهدهای تمایــل
دارنــد .و همچنیــن از روشــهای آمــاری بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات اســتفاده میکننــد .ایــن افــراد
انــرژی زیــادی صــرف حفــظ فاصلــه میــان خــود بــه عنــوان کارشناســان پژوهشــی و اتفاقاتــی کــه در
خــود شــرایط یــا موقعیــت پژوهــش روی میدهنــد ،میکنند(بیابــان گــرد.)1389،
بــه طــور کلــی مطالعــات پوزیتیویســتی بیشــتر بــه دنبــال آزمــون نظریــه هســتند تــا بــه فهــم
پیشنگرانــه پدیــده کمــک کنــد .پوزیتیویســم در تحقیقــات علمــی و کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .البتــه تعــدادی از افــراد آن را نقطــه مقابــل اقدامپژوهــی میداننــد (اریــک کــراس2005،؛
اعرابــی وحمیدرفیعــی .)1378رویکــرد پوزیتیویســتی در پژوهشهــای علمــی و کاربــردی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد و بــا اصــول اقدامپژوهــی در تضــاد است(ساســمن و اورد1978 ،؛ وینتــر،
1989؛ بــه نقــل از برایــن.)2001 ،
 .2رویکردتفسیری
درطــول نیــم قــرن گذشــته ،الگــوی پژوهــش جدیــدی درعلــوم اجتماعــی پدیدآمــده اســت بــرای
غلبــه بــر محدودیتهــای روش پوزیتیویســم ،کــه آن را پژوهــش تفســیری نامیدهانــد (برایــن.)2001،
پژوهــش تفســیری اساســ ًا مربــوط بــه کشــف معنــی یــک پدیــده اجتماعــی میشــود و موجبــات
1- Hirschheim
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درگیــری بیشــتر محقــق بــا موقعیــت عملــی را فراهــم مــیآورد .پژوهشــگر تفســیری کار خــود را
بــا ایــن فــرض آغــاز میکنــد کــه دسترســی بــه واقعیــت تنهــا از طریــق ســاختارهای اجتماعــی از
قبیــل زبــان ،آگاهــی و مفاهیــم مشــترک ممکــن اســت .شــالوده فلســفی پژوهــش تفســیری ،تأویــل
و پدیدارشناســی اســت .هــدف پژوهشهــای تفســیری ،فهــم پدیــده اســت از طریــق مفاهیمــی کــه
افــراد بــه آن پدیــده نســبت میدهنــد .پژوهــش تفســیری متغیرهــای مســتقل و وابســته را پیشــاپیش
معلــوم نمیکنــد ،بلکــه معطــوف بــه پیچیدگــی تمــام عیــار مفهومســازی انســان در موقعیتهــای
مختلــف اســت (اعرابــی و حمیدرفیعــی .)1378 ،در ایــن شــیوه پژوهشــگر بــه منظــور تحقــق”درون
فهمــي“ بايــد وارد محيــط اجتماعــي شــود و بــه يكــي از نقشآفرينــان اجتماعــي تبديــل گــردد.
ایــن رویکــرد بــر روششناســي كيفــي ،مشــاهده مشــاركتي ،مصاحبههــاي عميــق ،مطالعــات مــوردي،
گروههــاي كانــون متکــی اســت .پژوهشــگران در طبقهبنــدی انــواع پژوهــش اقدامپژوهــی را در
گــروه پژوهشهــای تفســیری قــرار میدهنــد (برایــن.)2001 ،
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 .3رویکرد انتقادی
در ایــن رویکــرد اساسـ ًا هــدف ،مــورد انتقــاد قــراردادن ســاختارهای دانــش و طبعـ ًا توزیــع دانــش
بــه مثابــه یــک منبــع قــدرت و برقــراری عدالــت اســت .پژوهــش نقادانــه متکــی بــر ایــن فــرض اســت
کــه واقعیــت اجتماعــی ،ســاختمانی تاریخــی دارد و بــه وســیله افــراد تولیــد و بازتولیــد میشــود.
هرچنــد انســان میتوانــد بــه شــکلی آگاهانــه موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی خــود را تغییــر دهــد،
ایــن نحلــه از پژوهشــگران معتقدنــد کــه توانمنــدی انســان در ایــن عرصــه ،بــه وســیله صورتهــای
مختلفــی از ســلطهی اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی محــدود میشــود .وظیفــه عمــده پژوهــش نقادانــه،
نقــد اجتماعــی اســت و بــه مــدد آن شــرایط محــدود کننــده و بیگانهســاز موجــود در معــرض دیــد
قــرار میگیــرد .پژوهــش نقادانــه معطــوف بــه برخوردهــا ،تضادهــا و تقابلهــای جامعــه اســت و
بــه دنبــال آن اســت کــه عوامــل ایــن بیگانگــی و ســلطه را از میــان بــردارد .محقــق انتقــادي بــه
دنبــال شناســايي روابــط تضــاد در واقعيــت اجتماعــي اســت كــه حكايــت از نوعــي ســلطه و ظلــم
دارد .رويكــرد انتقــادي بــه دنبــال توانمنــدي انســان در فائــق آمــدن بــه محدوديتهــاي ناشــي از
نــژاد ،طبقــه و جنســيت در جامعــه اســت .محقــق انتقــادي ممكــن اســت متكــي بــر روششناســي
قومنــگاري انتقــادي بــه طراحــي تحقيــق خــود بپــردازد .در ايــن مطالعــه ،محقــق بــه دنبــال پيگيــري
تغييراتــي در چگونگــي فكــر كــردن مــردم ،تشــويق مــردم در تعامــل ،شــكل شــبكههاي اجتماعــي،
فعــال شــدن گروههــاي كنشمحــور و كمــك بــه افــراد در بررســي شــرايطي كــه در آن زندگــي
ميكننــد ،ميباشــد .روح حاكــم بــر روششناســي انتقــادي حكايــت از ايــن انتقــاد و بــاور پارادايمــي
دارد كــه دنيــا براســاس نابرابــري كــه منافــع متعــارض در آن وجــود دارد ،ســاخته شــده اســت (مــک
گروگــور و مورنــان2010 ،؛ برایــن2001 ،؛ اعرابــی و حمیدرفیعــی.)1378 ،
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ب) مراحل اقدامپژوهی
دربــارهی مراحــل اقدامپژوهــی ،پژوهشــگران طبقهبندیهــای متفاوتــی ارائــه دادهانــد و در
بررســی آنهــا مشــخص میشــود کــه ایــن مراحــل خطــی نیســتند بلکــه بــه صــورت چرخشــی یــا
حلزونــی میباشــند .بــه همیــن خاطــر آن را چرخــهی پژوهــش نامیدهانــد.
بــا مطالعــه منابــع منتشــر شــده در زمینــه اقدامپژوهــی در یافتیــم کــه ایــن نــوع پژوهــش شــامل
چهــار مرحلــه اصلــی و نــه گام فرعــی اســت کــه در ذیــل بــه آن اشــاره میشــود.
 .1مرحله برنامهریزی؛
 .2مرحله اقدام یا عمل؛
 .3مرحله مشاهده و بهبود (اقدام مجدد)؛
 .4مرحله تأمل یا تفکر

مرحله برنامهریزی خود شامل  5گام فرعی است:

گام اول :شناسایی و محدود کردن موضوع
در اقدامپژوهــیِ معلمــان ،موضــوع پژوهــش ممکــن اســت هرچیــزی باشــد کــه کنجــکاوی معلــم
را برانگیــزد یــا مــورد عالقــه او باشــد (مرتلــر .)2011 ،1در شناســایی و محــدود کــردن موضــوع
تحقیــق بایــد شــرایط زیــر را در نظــر گرفــت :موضــوع قابــل کنتــرل باشــد ،پروژههــای تحقیقاتــی
بــزرگ و پیچیــده بــرای اقدامپژوهــی مناســب نیســتند ،در انتخــاب موضــوع محدودیتهــای مالــی
و زمانــی در نظــر گرفتــه شــود ،بايــد ســطح مهارتهــای فــردی پژوهشــگر مناســب باشــد( ،همــان)،
موضوع،مســأله و دغدغــهی معلــم در مدرســه و کالس درس باشــد ،تغییــری در کالس درس و مدرســه
بــه وجــود آورد و صرفــا ً یــک امــر ذهنــی و مجــرد نباشــد ،و بهتــر اســت بــه موضوعاتــی پرداختــه
شــود کــه جمــعآوری اطالعــات بــرای آنهــا امــکان پذیــر باشــد (حاتمــی.)1387،
مســأله پژوهــش ســؤالی اســت کــه در ذهــن پژوهشــگر راجــع بــه یــک پدیــده ،مشــکل یــا بحــران
اجتماعــی و ســازمانی مطــرح میشــود .هــدف محقــق از طــرح ایــن ســؤال ریشــهیابی علــت یــا علــل
بــه وجــود آورنــدهی آن مشــکل یــا مســأله اســت ،چگونگــی ایــن ریشــهیابی بســتگی تــام بــه نــوع
اهــداف در نظــر گرفتــه شــده بــرای تحقیــق دارد .معمــوالً در اقدامپژوهــی مســأله بــه صــورت یــک
جملــهی پرسشــی مطــرح میشــود« :چگونــه میتوانم.........بهبــود بخشــم؟» بــرای نمونــه چنــد مثــال
در ایــن مــورد در زیــر آورده میشــود.
• چگونه میتوانم دانشآموزانم را به درس قرآن عالقهمند کنم؟
• چگونه میتوانم دانشآموزانم را به انجام تحقیق و پژوهش تشویق کنم؟
1- Mertler
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گام دوم :توصیف وضعیت موجود
در ایــن مرحلــه معلــمپژوهنــده ،تــاش میکنــد وضعیــت کالس یــا مدرســهی خــود را کــه مســأله
یــا وضــع نامطلــوب یــا نامعیــن در آن احســاس شــده اســت توصیــف کنــد :مدرســه در کجــا قــرار
دارد؟ دخترانــه اســت یــا پســرانه و یــا مختلــط؟ چنــد دانشآمــوز دارد؟ در چــه کالســی پژوهــش
صــورت میگیــرد؟ در چــه درســی؟ دربــاره کــدام دانشآمــوزان؟ یــا دربــاره چــه کســانی؟ (والدیــن،
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معلمــان دیگــر ،مدیــر ،کارکنــان اداره و.)...پــس از بررســی وضــع موجــود الزم اســت رخدادهــای
عمــده آن بــه صــورت منطقــی تنظیــم شــود و گــزارش داده شــود در ایــن گــزارش بایــد تــاش
شــود کــه وضعیــت مــورد مطالعــه بــه روشــنی توضیــح داده شــود بــه گونــهای کــه خواننــده بتوانــد
از وضعیــت مــورد نظــر تصویــر واقعــی و بــدون ابهــام و پرســش بــه دســت آورد (حاتمــی.)1387 ،

گام سوم :جمع آوری اطالعات
پــس از شناســایی و محدودکــردن موضــوع ،مرحلــه بعــدی جمــعآوری اطالعــات اولیــه بــرای پيــدا
ک��ردن یـ�ک راه ح��ل پیش��نهادی ی��ا موقـ�ت اســت ،در اي��ن مرحل��ه ب�رـاي اينكـ�ه راه حــل جدیــدی
بــرای مســأله پيــدا شــود ،الزم اســت پژوهشــگر ضمــن مذاكــره بــا ســاير همــكاران ،بــا اســتفاده از
روشه��اي علم�يـ ب��ه جم�عـآوري اطالعــات بپ�رـدازد .اطالعــات را میتــوان از ابــزار و منابــع گوناگــون
و بــه روشهــای متفــاوت ،مثــل :مشــاهده ،مصاحبــه ،یادداشـتهای روزانــه ،نوارهــای صوتــی ،عکــس،
پروندههــای تحصیلــی ،چکلیســت ،مجــات ،نوارهــای ویدیویــی ،مطالعــات مــوردی ،نظرســنجی،
کارنامــه ،دفت��ر حضـ�ور و غیـ�اب ،نمون��ه کارهـ�ای دانشآم�وـزان ،ســایتهای اینترنتــی و منابــع اطــاع
رس��انی الکترونیکــ ،مطالعــه و بررســی کتابهــا و مقالههــا و اســناد یــا پرسشــنامه کتبــی بــه دســت
آورد (مرتلــر.)2011 ،
بــرای ایــن کــه در ایــن مرحلــه اطالعــات مناســبی بــه دســت آیــد ،الزم اســت پژوهشــگر بــا
اصــول گــردآوری اطالعــات آشــنا باشــد .بــرای جمــعآوری دادههــا بایــد حداقــل از ســه منبــع اســتفاده
کــرد (فرانــس.)2000 ،
گام چهارم :بررسی ادبیات و پیشینة تحقیق
ادبیــات میتوانــد شــامل هــر گونــه منبــع موجــودی از اطالعــات باشــد کــه میتوانــد موضــوع
انتخ�اـب ش�دـه را تبیی��ن کنـ�د .ای�نـ منابعــ اطالعات�یـ ممک��ن استــ ش��امل کتابهــای تخصصــی،
مجــات پژوهشــی ،وب ســایتها ،کتابهــای راهنمــای معلمــان ،اســناد مدرســه و یــا منطقــه ،و حتــی
مشــورت بــا همــکاران باشــد .هیــچ محدویتــی بــرای منابعــی کــه بــه عنــوان ادبیــات مربوطــه اســتفاده
شــود وجــود نــدارد ،زیــرا هــدف از بررســی ایــن اطالعــات کمــک بــه معلمــان پژوهنــده اســت تــا
شمارة 1
سال ا ّول
پاييز1394

91

فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

بررسي ماهيت علمي تحقيقات انجام شده اقدامپژوهش توسط معلمان دوره ابتدايي

بتوانــد آگاهانــه در مــورد طــرح پژوهشــی تصمیمگیــری کنــد .ایــن ادبیــات میتوانــد راهنماییهایــی
بــرای شناســایی و محــدود کــردن مشــکل ،طراحــی طــرح تحقیــق مناســب ،انتخــاب ابــزار قانونــی
و یــا تکنیکهــای جمــعآوری اطالعــات فراهــمکنــد .و همچنیــن فرصتــی بــرای ربــط دادن نظریــه
موجــود بــا عمــل واقعــی کالس درس فراهــم میکنــد (مرتلــر .)2011 ،پژوهش��گر بــا مطالعــه پیشــینه
تحقیــق از چنــد و چــون کارهــا آگاه میشــود و از دوبــاره کاری پرهیــز میشــود ،وقتــی از اقدامــات
و اطالعــات جمــعآوری شــده توســط دیگــران آگاه میشــود ،میتوانــد بــا نقــد و تجزیــه و تحلیــل
منطقــی آنهــا ،وضعیــت خــود را مشــخص کند(.حاتمــی1387 ،؛ مرتلــر.)2011 ،
گام پنجم :طراحی طرح پژوهشی
در ایــن مرحلــه معلمپژوهنــده بــا توجــه بــه اطالعــات جمــعآوری شــده در مرحلــه قبــل و مذاکــره
بــا همــکاران و متخصصــان یــک راه موقــت و پیشــنهادی ارائــه میکنــد ،و بــه صــورت طرحــی بــرای
اجــرا در عمــل تهیــه میکنــد .الزمــه طراحــی یــک طــرح اقدامپژوهــی ،تصمیمگیریهــای خاصــی
اســت کــه بایــد در طــول ایــن مرحلــه از فرآینــد اقدامپژوهــی انجــام شــود .هــدف از اجــرای ایــن گام
آن استــ ک��ه اقدامپ��ژوه ب�هـ تش��خیص جنبهه��ای اصلیــ م��ورد نظرــ ب��رای بهب��ود عم�لـ بپ��ردازد .در
ایــن مرحلــه ضمــن مالحظــات جوانــب اخالقــی و امــکان اجرایــی راه انتخــاب شــده ،الزم اســت نظــر
اصالحــی و انتقــادی همــکاران پرســیده شــود و پــس از مالحظــهی ایــن اظهــار نظــر و در صــورت لــزوم
تغییراتــی در جوانــب طــرح پیشــنهادی ایجــاد شــود (مرتلــر2011 ،؛ حاتمــی1387 ،؛ فرانــس.)2000 ،
 .2مرحله عمل
این مرحله خود شامل سه گام فرعی است:

گام اول :اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
در ای��ن مرحلــه ،پژوهش��گر پـساز طراحــی راهحــل جدیــد یــا تغییــر مــورد نظــر ،آنرا بــه اجــرا در
م��یآورد و م��ورد تجرب��ه و آزمایشــ ق��رار میدهـ�د تــا ببینــد آیــا مســئله موجــود را حــل میکنــد یــا
خی��ر؟ آیــا وضعی�تـ نامطل��وب کنون��ی را تغیی�رـ میدهدــ ی��ا خی��ر؟ در ایــن مرحلــه پژوهشــگر بایــد از
همــان آغــاز بــر چگونگــی پیشــرفت کار خــود ،بــه طــور روزانــه نظــارت و دقــت داشــته باشــد .ایــن
کار ســبب میشــود ضمــن مراعــات پیشبینیهــای انجــام گرفتــه در صــورت لــزوم ،تغییرهــای الزم
را در عمــل ب��ه وج��ود آورد (مرتلــر2011 ،؛ حاتمــی.)1387،
گام دوم :جمع آوری اطالعات
پژوهشــگر بــرای اينكــه ثابــت کنــد ادعایــی کــه دربــارهی عمــل جدیــد دارد منطقــی و درســت
اســت ،بایــد شــواهدی داشــته باشــد .ایــن شــواهد بایــد مبتنــی بــر اطالعــات منظــم و منطقــی باشــد.
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گام بعــدی در رونــد اجــرای اقدامپژوهــی مشــخص کــردن دادههایــی کــه بایــد جمــعآوری كــرد و
روشهــای گــردآوری ایــن داده اســت .ایــن روشــها و ابــزار میتواننــد مثــل مرحلــه پیشــین و یــا
متفــاوت باشــند .بایــد مشــخص شــود کــه در ایــن مرحلــه بــه چــه نــوع دادههایــی نیــاز اســت ،ایــن
دادههــا و شــواهد بایــد معیارهایــی باشــند بــر ایــن ادعــا کــه در کار معلــم اصــاح بــه وجــود آمــده
اســت .ایــن شــواهد بایــد مــورد تأییــد افــراد صاحــب نظــر و همــکاران منتقــد معلــم در خصــوص
مســأله و هدفهــای مــورد نظــر در تحقیــق وی باشــد( .مرتلــر )2011،تکنیکهــای مهــم بــرای
جم��عآوری داده را ای��ن ط�وـر بی�اـن میکن��د؛ مش��اهده ،مصاحب��ه ،چکلیســت ،آزم�وـن :اعــم از معلــم
ســاخته و اســتاندارد.
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گام سوم:تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها
بــرای تصمیمگیــری در مــورد نــوع تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،در ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه
آیــا دادههــا ک ّمــی یــا کیفــی اســت؟ عــاوه بــر ایــن ،ایــن ضــروری اســت کــه محقــق بــه یــاد داشــته
باشــد کــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا بایــد بــا ســؤال یــا ســؤالهای پژوهــش تطابــق داشــته باشــد،
جوابگــوی مطالعــه مــورد نظــر باشــد .در اکثــر مــوارد آمــار توصیفــی بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای
کمــی اقدامپژوهــی کافــی اســت ،بــا ایــن حــال ممکــن اســت آمــار اســتنباطی هــم بــرای مقایســه
گروههــا و هــم بــرای اندازهگیــری روابــط بیــن متغیرهــا الزم باشــد (مرتلــر.)2011،
 .3مرحله مشاهده و بهبود (اقدام مجدد)
هنگامــی کــه دادههــا تجزیــه و تحلیــل شــده ونتایــج حاصــل ازتجزیــه و تحلیــل تفســیر شــد ،اگــر
پژوهشــگر دریافــت مشــکل و مســئله همچنــان وجــود دارد بایــد یــک طــرح عمــل جدیــد ارائــه کنــد.
پیامــد مهــم طــرح عمــل جدیــد وجــود یــک رویکــرد خــاص و ملمــوس در ارائــه ایدههــای جدیــد
بــرای حــل مشــکل اصلــی اســت .طــرح عمــل اساس ـ ًا یــک راهبــرد پیشــنهادی بــرای اجــرای نتایــج
حاصــل از اقدامپژوهــی اســت (مرتلــر .)2011 ،اطالعــات حاصــل از اجــراي طــرح ميتوانــد بــه
برنامهريــزي و اقــدام مجــدد منجــر شــود .بــه ايــن صــورت كــه بــا توجــه بــه نتايــج بــه دســت آمــده
راه حــل يــا طــرح جديــد بــراي اقــدام دوبــاره و انجــام اقدامپژوهــی ،در مــورد آن تهيــه میشــود
(عدالــت نــژاد )1388،در نتیجــه ماهیــت چرخشــی اقدامپژوهــی تــداوم پیــدا میکنــد.
 .4مرحله تأمل و تفکر
این مرحله خود شامل دو گام فرعی میباشد؛
گام اول :تأمل بر روی فرآیند اقدامپژوهی
در ايــن مرحلــه اســت کــه معلمپژوهنــده بــه بررســی آنچــه انجــام داده اســت میپــردازد،
اثربخشــی آن را تعییــن میکنــد ،و در مــورد اصالحــات ممکــن بــرای اجــرا در پــروژه آینــده (کــه بــه
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احتمــال زیــاد چرخــه اقدامپژوهــی در آینــده را تشــکیل میدهــد) تصمیــم میگیــرد .تأمــل پــس از
هــر مرحلــه در ایــن فرآینــد ،بــه معلــم پژوهنــده اجــازه میدهــد بــه طــور مــداوم بــر پیشــرفت پــروژه
اقدامپژوهــی نظــارت داشــته باشــد و تصمیمگیریهایــش محــدود بــه تصمیمــات گرفتــه شــده در
ابتــدای کار نباشــد .او میتوانــد روش خــود را اگــر موقعیــت ایجــاب میکنــد وفــق دهــد .در ایــن
روش بازتــاب واقعــاٌ یــک مرحلــه نهایــی نیســت بلکــه در سراســر طــرح اقدامپژوهــی یکپارچــه
اســت (مرتلــر.)2011 ،
گام دوم :به اشتراک گذاری نتایج
بخــش مهمــی از هــر مطالعــه تحقیقــی ،گزارشدهــی و بــه اشــتراک گذاشــتن نتایــج بــا دیگــران
در جامعــه بــزرگ آمــوزش پــرورش اســت .اقدامپژوهــی نبایــد از ایــن قاعــده مســتثناء باشــد .اينكــه
اقدامپژوهــی بــه منظــور حــل مشــکالت محلــی و بومــی انجــام میشــود بــه ایــن معنــی نیســت
کــه کســی عالقهمنــد بــه دریافــت نتایــج بهدســت آمــده نیســت .نتایــج میتوانــد بــه صــورت
غیــر رســمی بــه شــکل یــک ســخنرانی کوتــاه در جلســه معلمــان ارائــه شــود .حتــی یــک گفتگــوی
فــردی بــا یکــی از همــکاران ممکــن اســت محیــط مناســب بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن نتایــج باشــد:
پژوهشــگر همچنیــن میتوانــد نتایــج را بــه هیئــت مدیــره مــدارس ،دانشآمــوزان و والدیــن آنهــا
گــزارش دهــد .در ســطح حرفهایتــر ،نتایــج حاصــل از مطالعــات اقدامپژوهــی نیــز میتوانــد بــه
مخاطبــان ســطح باالتــر نظــام آموزشــی منتشــر شــود ،بــه طــور معمــول در محیطهــای رســمیتر،
نتایــج میتوانــد بــه طــور رســمیتر ارائــه شــود در کنفرانسهــای علمــی و ســایر جلســات معلمــان
کــه در ســطح مدرســه یــا منطقــه برگــزار میشــود .مجــات علمــی و حرف ـهای نیــز ســازوکارهای
مناســبی بــرای ارائــه نتایــج در ســطح گســتردهتر هســتند (مرتلــر.)2011 ،
ج) اصول اخالقی در پژوهش اقدامپژوهی
در منابــع مختلــف آموزشــی بــه معلمــان پژوهنــده بــه عنــوان پژوهشــگران حــوزه اقدامپژوهــی
تأکیــد شــده اســت کــه عــاوه بــر رعایــت اصــول اخالقــی پژوهــش بــه طــور کلــی ،الزم اســت اصــول
اخالقــی پژوهــش در ارتبــاط بــا شــرکت کننــدگان را بــه طــور ویــژه رعایــت کننــد .ایــن اصــول از ایــن
قرارنــد :اصــل رضایــت آگاهانــه ،اصــل حفــظ حریــم خصوصــی و محرمانــه مانــدن ،اصــل حفاظــت
در برابــر آســیب.
 .1رضایت آگاهانه
رضایــت بــه معنــی تمایــل شــرکت کننــدگان بــه مشــارکت در پــروژه و پذیــرش معلــم بــه عنــوان
محقــق اســت .از دیــدگاه معلــممحقــق رضایــت آگاهانــه بــه عنــوان یــک مســئولیت مهــم به نظــر می
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رســد زیــرا رضایــت آگاهانــه والدیــن نیــز بــرای شــرکتکنندگانی کــه زیــر ســن قانونــی هســتند نیــاز
اســت (وانــدر پوتیــن و لــی نولیــن .)2007 ،ایــن اصــل شــامل دو عنصــر مهــم اســت« :رضایــت» بــه
معنــی مشــارکت افــراد در پژوهــش بــدون هیــچ اجبــاری ،و «آگاهــی» بــه معنــی دادن اطالعــات کافــی
بــه شــرکت کننــده در مــورد عواقــب احتمالــی مشــارکت در پژوهــش (نورتــون .)2009 ،بــرای دادن
رضایــت آزادانــه ،الزم اســت کــه دانشآمــوزان ،بــه ویــژه کســانی کــه در کالس درس معلمپژوهنــده
هســتند ،احســاس هیــچ فشــار ضمنــی بــرای شــرکت در پژوهــش نکننــد .تصمیــم دانشآمــوزان بــه
مشــارکت نکــردن در پژوهــش بایــد کام ـاً مــورد احتــرام باشــد .مشــارکت اجبــاری شــرکتکنندگان
نــه تنهــا غیــر اخالقــی اســت بلکــه در صحــت و اعتبــار دادههــای جمـعآوری شــده و نتایــج پژوهــش
تأثیــر میگــذارد (وانــدر پوتیــن و لــی نولیــن.)2007 ،
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 .2حریم خصوصی و محرمانهماندن
از آنجایــی کــه اقدامپژوهــی در پــی حــل مســائل در مدرســه و جامعــه اســت و نتایج آن در مدرســه
و جامعــه منتشــر میشــود ،بنابرایــن بایــد مراقبتهــای ویــژهای از هویــت شــرکت کننــدگان بشــود
بــه طــوری کــه والدیــن آنهــا نگــران منتشــر شــدن اطالعــات شــخصی فرزندشــان نباشــند (وانــدر
پوتیــن و لــی نولیــن.)2007 ،الزمــه حمایــت از حریــم خصوصــی گمنامــی و محرمانگــی اســت.
«گمنامــی» بــه ایــن معنــی اســت کــه محقــق هویــت شــرکتکنندگان را در همــه یافتههــای پژوهــش
پنهــان نگــه دارد ،محقــق بایــد بــه شــرکت کننــدگان اطمینــان دهــد کــه هرگونــه اطالعــات شــخصی
جمــعآوری شــده کــه میتوانــد منجــر بــه شناســایی آنهــا شــود ،کام ـ ً
ا محرمانــه باقــی خواهــد مانــد
(نورتــون2009 ،؛ بــاک« ،)2007 ،محرمانگــی» بــه ایــن معنــا اســت کــه پژوهشــگر ،هویــت پاســخ
دهنــدگان را میدانــد امــا قــول میدهــد کــه هرگــز آن را فــاش نکنــد .پژوهشــگر و همــکاران پژوهــش
کــه بــه هویــت مشــارکت کننــدگان دسترســی دارنــد ،بایــد بــه پایبنــدی اخالقــی مربــوط ،توجیــه
شــوند و آمــوزش ببیننــد (خالقــی.)1387 ،

 .3حفاظت در برابر آسیب
حفاظــت در برابــر آســیب بــه ایــن معنــا اســت کــه صدمــهای بــه مشــارکت کننــدگان حتــی اگــر
بــه صــورت داوطلبانــه شــرکت کردهانــد ،وارد نشــود .آســیبی کــه شــرکت کننــدگان بــا آن روبــرو
هســتند ممکــن اســت جســمانی ،روانــی و یــا حقوقــی باشــد .از آنجــا کــه در بعضــی از پژوهشهــا
فشــار وجــود دارد ،پژوهــش شــوندگان بایــد کامـاً از آن مطلــع شــوند .یافتههــای پژوهــش بایــد بــه
انــدازه کافــی مهــم باشــند تــا خطــر را توجیــه کننــد و هیــچ امکانــی بــرای رســیدن بــه نتیجــه بــدون
ایــن خطــر وجــود نداشــته باشــد (بیابــان گــرد ،1390،ص .)430نمونــهای از آســیبهای جــدی در
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حــوزه اقدامپژوهــی عبارتنــد از :ایجــاد اضطــراب ،کاهــش عــزت نفــس ،منــزوی شــدن ،وابســتگی
عاطفــی و احســاس شرمســاری(نورتون2009،؛ خالقــی.)1387،

پیشینه تجربی پژوهش

الف :تحقیقات داخل کشور
بدخشــان طرقــی ( )1388تحقیقــی تحــت عنــوان «آســیب شناســی کالســهای اقدامپژوهــی و

ارائــه راهکارهــای اســتفاده مطلــوب از ایــن کالســها» انجــام داد .یکــی از اهــداف ایــن تحقیــق
شناســایی مؤلفههايــي بــود کــه موجــب افزایــش مهــارت پژوهشــی معلمــان پژوهنــده میشــود.
معلمــان شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش ،اظهــار داشــتند کــه :یکــی از مؤلفههایــی کــه موجــب
افزایــش مهــارت پژوهشــی معلمــان میشــود شــیوه تدریــس مدرســان دورههــای اقدامپژوهــی
میباشــد ،بــه ایــن معنــی کــه اگــر مدرســان دورههــای اقدامپژوهــی اطالعــات جامــع و کاملــی
داشــته باشــند و در انتقــال مطالــب از شــیوههای فعــال تدریــس و تکنولــوژی آموزشــی اســتفاده
نماینــد مهــارت پژوهشــی معلمــان را افزایــش میدهنــد .مؤلفــه دیگــری کــه معلمــان معتقــد بودنــد
موجــب افزایــش مهــارت پژوهشیشــان میشــود ،شــیوه اجــرای کار عملــی کال ســهای اقدامپژوهــی
بــود ،بــه ایــن معنــی کــه هــر چــه در کال ســهای اقدامپژوهــی بیشــتر روی کارهــای عملــی کار شــود
و نقــاط ضعــف کارهــای عملــی در کالسهــا مــورد بازبینــی و اصــاح قــرار گیــرد ،مهــارت پژوهشــی
معلمــان افزایــش مییابــد.
رضــوی ( )1389تحقیقــی بــا عنــوان « اقدامپژوهــی معلمــان :برخــی ویژگیهــای برگزیــدگان
اســتانی» بــه بررســی ویژگیهــای جمعیتشــناختی طرحهــای برگزیــده پرداخــت .نتایــج پژوهــش
نشــان داد کــه اســتان کردســتان کمتریــن تعــداد شــرکت کننــده را در بیــن اســتانهای کشــور داشــت.

نتایــج همچنیــن نشــان داد کــه بیشــترین افــراد شــرکت کننــده زن ،بــا مــدرک کارشناســی ،در رشــته
علــوم انســانی ،بــا ســمت آمــوزگار و در مقطــع ابتدایــی بودنــد.
چایچــی ،گویــا ،مهربانــی و ســاکی( )1385تحقیقــی بــا عنــوان « ارزیابــی میــزان تحقــق
اهــداف برنامــه معلمپژوهنــده» بــا هــدف -1 :بررســی چگونگــی فعالیتهــای انجــام شــده توســط
پژوهشــکده تعلیــم وتربیــت در راســتای تحقــق اهــداف برنامــه معلمپژوهنــده -2 ،شناســایی نقــاط
قــوت و ضعــف ،و فرصتهــا و تهدیدهــای پی ـشروی ایــن برنامــه ،انجــام دادنــد .نتایــج ایــن تحقیــق
نشــان داد؛ در حالــی کــه پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت اقداماتــی نظیــر برگــزاری کال ســهای آموزشــی
بــرای فرهنگیــان ،برگــزاری همایشــهای علمــی در زمینــه اقدامپژوهــی ،نشــر منابــع مکتــوب و ایجــاد
ســایت اینترنتــی معلمپژوهنــده ،نمــوده اســت ،امــا گزارشــهای اقدامپژوهــی تنهــا از نظــر ک ّمــی
پیشــرفت داشــته اســت و از نظــر کیفــی پیشــرفت چندانــی نداشــته اســت .یعنــی اقدامــات صــورت
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گرفتــه تأثیــر چندانــی بــر عملکــرد آموزشــی معلمــان و بهبــود کیفیــت طرحهــای ارائــه شــده نداشــته
اســت .ایــن شــاید بــه دلیــل عــدم انســجام فعالیتهــای مربــوط بــه ایــن برنامــه ،محتــوای برنامههــای
آموزشــی ،روشــهای تدریــس نامناســب ،اســتفاده از معیارهــای نامناســب در انتخــاب معلمــان پژوهنــده
باشــد.
عدالــت نــژاد ( )1388در تحقیقــی بــا عنــوان «تحلیلــی بــر فرصــت هــا ،تهدیدهــا و راهکارهــا
در اقدامپژوهــی» ،موانــع و تنگناهــای اقدامپژوهــی در آمــوزش و پــرورش را ایــن گونــه بیــان کــرده
اســت -1 :مدیریــت متمرکــز ،سلســله مراتــب و بوروکراســی اداری و الــزام بــه تبعیــت از قوانیــن و
مقــررات -2 ،تراکــم وظایــف و مســؤلیتهای اجرایــی کارکنــان آموزشــی و اداری -3 ،عــدم پشــتیبانی
مالــی و معنــوی از اقدامپژوهــان -4 ،ذهنپژوهــی بــه جــای اقدامپژوهــی و  -5کاهــش انگیــزه
اقدامپژوهــان تــازهکار بــه دلیــل مقایســه کاســتیهای پژوهشهــای آنــان بــا اقدامپژوهــان حرفــهای.
ریاضــی( )1388در تحقیــق خــود تحــت عنــوان « آسیبشناســی فرآینــد اقدامپژوهــی»،
آســیبهایي را کــه میتوانــد اقــدام پژوهــی را در معــرض تخریــب و دور شــدن از معنــای اصلــیاش
قــرار دهــد ایــن طــور بیــان کــرد :عــدم توجــه بــه اصــول اخالقــی در پژوهــش ،انجــام پژوهــش بــا
انگیــزه و هــدف تأمیــن منافــع شــخصی ،حــس برتــری جویــی و جدایــی از ســایر همــکاران ،توجــه
بــه اقدامپژوهــی بــه عنــوان فعالیتــی زینتــی و لوکــس ،تکــرار کارهــای کلیشــهای و عــدم وجــود تفکــر
خـ ّ
اق و فعــال.
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ب :تحقیقات خارج کشور
اندرســون و همــکاران ( )2006تحقیقــی بــا عنــوان «اقــدام پژوهــی :ابــزاری بــرای بهبــود عملکــرد
معلمــان در کالس درس» بــا هــدف -1 :شناســایی ســختترین مرحلــه فرآینــد اقدامپژوهــی از

دیــدگاه معلمــان -2 ،و بررســی تأثیــرات مشــارکت در اقدامپژوهــی روی عملکــرد آموزشــی حــال
و آینــده معلمــان ،انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه معلمــان شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش،
تجزیــه و تحلیــل دادههــا را بــه عنــوان ســختترین مرحلــه در اجــرای اقدامپژوهــی معرفــی کردنــد.
آنهــا تعییــن ســؤال پژوهشــی ،بررســی پیشــینه تحقیــق ،نوشــتن روش تحقیــق ،ســازماندهی و ارائــه
یافتههــا را بــه ترتیــب در مراحــل بعــدی دشــواری فرآینــد اقدامپژوهــی ،بیــان کردنــد .معلمــان
همچنیــن اظهــار داشــتند کــه مشــارکت در اقدامپژوهــی منجــر بــه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس ،افزایــش
آگاهــی نســبت بــه نتایــج عمــل خــود و نیازهــای دانشآمــوزان میشــود.
ساســمن و راجــر ( )1978در پژوهشــی بــا عنــوان « ارزیابــی شایســتگیهای علمــی اقدامپژوهــی»،
روش پژوهــش پوزیتیویســتی را بــرای حــل مشــکالتی کــه اعضــای ســازمانها بــا آن مواجــه هســتند،
نامناســب اعــام میکننــد و روش اقدامپژوهــی را بــه عنــوان جایگزینــی مناســب بــرای روشــهای
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پوزیتیویســتي معرفــی میکننــد .آنهــا در ایــن پژوهــش پنــج ویژگــی اساســی اقدامپژوهــی کــه اصــاح
کننــده کمبودهــای رویکــرد پوزیتیوســتي اســت ایــن طــور بیــان کردنــد:
 .1آیندهگرا است :اقدامپژوهی در جهت بهبود آینده مطلوب برای افراد و سازمانهاست؛
 .2مشــارکتی اســت :ارتبــاط بیــن محقــق و عوامــل تحقیــق یکــی از ویژگیهــای اساســی
اقدامپژوهــی اســت؛
 .3بــر توســعه سیســتم داللــت دارد :اقدامپژوهــی ابــزاری بــرای کاهــش فــوری مشــکالت و
تولیــد دانــش در رابطــه بــا فرآینــد سیســتم اســت؛
 .4اقدامپژوهی فراهم کننده نظریه در عمل است ،و
 .5موقعیتــی اســت :محقــق اقدامپژوهــی میدانــد بســیاری از روابــط بیــن افــراد و حــوادث تابعــی
از موقعیتــی هســتند کــه در آن قــرار دارنــد.
بــه طــور کلــی محققــان در ایــن پژوهــش دریافتنــد کــه اقدامپژوهــی بــا معیارهــای پوزیتیویســتي
ســازگار نیســت .اقدامپژوهــی علمــی اســت بــا معرفتشناســی متفــاوت ،کــه دانــش تولیــد شــده
درآن مشــروط بــه وضعیتــی خــاص اســت کــه ظرفیــت اعضــای ســازمان را بــرای حــل مشــکالت
خــود بــاال میبــرد.
پارکیــن( )2008بیــان میکنــد کــه اقدامپژوهــی در مقایســه بــا ســایر پژوهشــها دارای
محدودیتهايــی اســت از جملــه؛ نداشــتن ماهیــت و تعریــف دقیــق ،محدودیــت در تعمیــم یافتههــا
بــه موقعیتــی فراتــر از موقعیــت موجــود ،بــه لحــاظ زمــان و هزینــه بــه صرفــه نیســت بــه ایــن معنــی
نتیجــه بــه دســت آمــده پاســخگوی هزینــه صــرف شــده نیســت ،ممکــن اســت حیــن اجــرا بــا
محدودیتهــای فرهنگــی ،حرفــهای و مدیریتــی روبــرو شــود ،روش آن ممکــن اســت بــا مفهــوم
اســتقالل بــه ویــژه اســتقالل فــردی مغایــرت داشــته باشــد و مســائل اخالقــی نیــاز بــه تبییــن و
مدیریــت دقیــق دارنــد .پارکیــن اصــول اخالقــی اقــدام پژوهــی را از ســایر پژوهشهــا متفــاوت
میدانــد و آن را شــامل رضایــت آگاهانــه ،محرمانــه مانــدن و آســیب نرســاندن میدانــد.
اریــک کــراس( ،)2005برایــن( ،)2001مــک گروگــور و مورنــان )2010( ،بــر ایــن باورنــد کــه
در طبقهبنــدی انــواع پژوهــش ،اقدامپژوهــی در گــروه پژوهشهــای تفســیری قــرار میگیــرد .ایــن
افــراد پژوهــش پوزیتیویســتی را بــه ایــن دلیــل کــه روش آن بــه شــدت بــر اندازهگیریهــای ک ّمــی
تأکیــد میکنــد ،ارتبــاط بیــن متغییرهــا را بــا دادههــای عددینشــان میدهــد ،مفاهیــم انتزاعــی را رد
میکنــد و ادعــا میکنــد کــه تنهــا از طریــق تجربــه حســی میتــوان بــه شــناخت دســت یافــت نقطــه
مقابــل اقدامپژوهــی میداننــد.
چیــو هــوی ( )2010تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی اثــرات گنجانــدن اقدامپژوهــی مشــارکتی
در برنامــهی آمــوزش ضمــن خدمــت معلمــان» انجــام داد .معلمانــی کــه در ایــن دورههــا شــرکت
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کــرده بودنــد :اظهــار داشــتند کــه در حیــن اجــرای برنامــه فرصــت مقایســه کارهــای پژوهشــی خــود
بــا همکارانشــان و دریافــت بازخــورد را کســب کــرده انــد ،بــا روشــها و نظریههــای آموزشــی جدیــد
آشــنا شــدهاند ،و همچنیــن ایــن کار باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس ،بهبــود روشــهای تدریــس،
تســهیل بــه اشــتراکگزاری و تبــادل اطالعــات بیــن معلمــان ،بــه کارگیــری نظریههــای آموزشــی در
عمــل ،بهبــود دانــش حرفــهای معلــم و بهبــود یادگیــری دانشآمــوزان شــده اســت .بــه طــور کلــی
نتایـ�ج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ارائــه چارچــوب بــرای انجــام اقدامپژوهــی ،از بهبــود و توســعه
معلمــان حمایــت و پشــتیبانی میکنــد و معلمــان را در کاربــرد اصــول آموزشــی هدایــت میکنــد و
بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا بــه طــور موفقیــت آمیــز بــه تحقیــق آموزشــی اقــدام کننــد.
کارون چــای و همــکاران ( ،)2012تحقیقــی بــا عنــوان «اقــدام پژوهــی مشــارکتی بــرای
ترویــج تفکــر بازتابــی در میــان دانشــجویان آمــوزش عالــی» انجــام دادنــد .هــدف از ایــن تحقیــق:
الـ�ف) توس��عه تواناییهــای مدرســان بــرای انجــام تحقیقــات مشــارکتی (ب) توســعه و پیادهســازی
فعالیتهــای ترویــج تفکــر انعکاســی درمیــان دانشآمــوزان و (ج) بررســی اثــرات فعالیتهــای ایــن
پ�رـوژه درتفک��ر انعکاس��ی دانشآمــوزان بــود .فعالیتهــای آموزشــی کــه بــه تفکــر انعکاســی موثــر
کمــک میکنــد؛ ســمینار ،منابــع آموزشــی ،فعالیتهــای گروهــی ،دعــوت از افــراد صاحبنظــر بــرای
ســخنرانی بودنــد .یافتههــانشــان داد کــه شــرکتکنندگان ظرفیــت خــود را بــرای درگیــری مفیــد
در اقدامپژوهــی مشــارکتی بهبــود بخشــيدند .آنهــا تجربههــای یادگیــری خــود را آزادانــه و در یــک
فضــای اعتمــاد و کار تیمــی بــه اشــتراک گذاشــتند ،آنهــا معتقــد بودنــد کــه ایــن برنامــه بــه آنهــا در
ایجــاد و ارزیابــی طــرح درس خــوب کمــک کــرد .عــاوه بــر ایــن ،نــه تنهــا مهارتهــای مطالعــه و
تفکــر انتقــادی معلمــان را بهبــود بخشــید بلکــه تاثیــرات مشــابهی بــر روی دانشآمــوزان ایــن معلمــان
داشــت.
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روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر از آنجایــی کــه منجــر بــه پیشــنهادهای اجرایــی جهــت بهبــود کیفیــت تحقیقــات
اقدامپژوهــی میگــردد ،کاربــردی اســت و از جهــت شــیوه گــردآوری از نــوع پژوهشــهای آمیختــه
(ک ّمــی ،کیفــی) میباشــد.
جامعــه آمــاری شــامل کلیــه معلمــان مقطــع ابتدایــی شــهر ســنندج کــه حداقــل یکبــار اقــدام
پژوهــی انجــام داده باشــند و همچنیــن گزارشهــاي اقدامپژوهــی برتــر اســتانی کــه در دورههــای
دوازدهــم و ســیزدهم برنامــه معلمپژوهنــده بــه دبیرخانــه مرکــزی معلمپژوهنــده ارســال شــدهاند،
کــه طبــق آمــار اعــام شــده توســط پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت اســتان کردســتان ،شــامل  36گــزارش
بــود .بــرای تعییــن حجــم نمونــه در بخــش کمّــی از نمونهگیــری در دســترس و در بخــش کیفــی از
شمارة 1
سال ا ّول
پاييز1394
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نمونهگیــری هدفمنــد اســتفاده شــد .ابــزار جمــعآوری اطالعــات پرسشــنامه ،چکلیســت و مصاحب ـ ه
نیمــهســاختارمند بــود .جهــت بررســی روایــی صــوری پرسشــنامه بــه نظــر ده نفــر از معلمــان پژوهنــده
ی کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه
برتــر اســتناد گردیــد ،همچنیــن جهــت ســنجش پایایــی از ضریــب آلفــا 
مقــدار آن بــرای پرسشــنامه برابــر بــا ( )0/89و بــرای چکلیســت ( )0/77بــود .در ایــن تحقیــق بــرای
تحلیــل دادههــای حاصــل از پرسشــنامه و چکلیســت از آزمونهــای تحلیــل عاملــی اکتشــافیt،
مســتقل t ،تــک نمونــهای و فریدمــن اســتفاده شــد.

تجزیه و تحلیل سؤاالت تحقیق

ســؤال اول پژوهــش :انتخــاب متدولوژیهــای اقدامپژوهــی توســط معلمــان بــر کــدام باورهــای
معرفتشــناختی آنــان اســتوار اســت؟
در راســتای پاســخگویی بــه پرســش اول و بــرای تعییــن چارچــوب گزارههــای پرسشــنامه بــر
اســاس پیشــینة نظــری پژوهــش از تحلیــل عاملــی اکتشــافی اســتفاده گردیــد .در تحلیــل مذکــور قبــل
2
از پرداختــن بــه ســایر نتایــج تحلیــل عاملــی ،مقادیــر کیــزر -میــر -الکیــن( 1)KMOو آزمــون بارتلــت
مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود آیــا دادههــا بــرای تحلیــل عاملــی مناســب هســتند یــا
خیــر؟ .هرچــه مقــدار KMOبیشــتر باشــد نشــان دهنــده بــاال بــودن کفایــت و تناســب نمونهگیــری
میباشــد .نتایــج جــدول  1نشــان داد کــه مقــدار  KMOبدســتآمده ( )0/75و نتیجــه آزمــون بارتلــت
معنــادار بــود ،لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه دادههــا بــرای تحلیــل عاملــی مناســب هســتند و شــرایط
الزم بــرای اجــرای تحلیــل عاملــی اکتشــافی را دارا هســتند.
جدول  .1شاخصهاي تناسب دادههاي پرسشنامه براي اجراي تحليل عاملي اكتشافي

شاخص کفایت نمونه گیری()KMO
آزمون کرویت بارتلت

0/75
آمار مجذور خی() χ
درجه آزادی
سطح معنی داری
2

287/742
66
0/000

پــس از کســب اطمینــان از تناســب دادههــا ،گام دوم در تحلیــل عاملــی «اســتخراج» عاملهــا
اســت .در پژوهــش حاضــر چــون عاملهــای اصلــی از لحــاظ نظــری مشــخص بــود ،بــرای بــرآورد
ایــن عاملهــا از روش حداکثــر بیشــینه نمایــی اســتفاده گردیــد .همچنیــن چــون همبســتگی بیــن
عاملهــا باالتــر از  0/20بــود از روش چرخــش آبلیمیــن اســتفاده گردیــد .در تحلیــل دادههــا بــر
اســاس جــدول  2گویههــای  ،11 ،10و  12بــه عنــوان عامــل اول شناســایی شــدند .بــا توجــه بــه
اينكــه در طراحــی پرسشــنامه ایــن گویههــا بــه عنــوان متغیرهــای رویکــرد تفســیری مقــرر شــده
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy
2- Rtlett’s Test ofSphericity

100

شمارة1
سال ا ّول
پاييز1394

بررسي ماهيت علمي تحقيقات انجام شده اقدامپژوهش توسط معلمان دوره ابتدايي

بودنــد ،عامــل اول بــه عنــوان رویکــرد تفســیری نامگــذاری میشــود.عامل دوم شــامل گویههــای  15و
 16بــود .در پرسشــنامهی طراحــی شــده گویههــای  17 ،16 ،15و  18بــه عنــوان گویههــای مربــوط بــه
رویکــرد انتقــادی پژوهــش مقــرر شــده بودنــد کــه پــس از اجــرای آزمــون تحلیــل عاملــی گویههــای
 15و  ،16گویههــای معتبــری بــرای شناســایی ایــن عامــل (رویکــرد انتقــادی پژوهــش) شــناخته
شــدند .همچنیــن براســاس نتایــج ایــن جــدول مشــخص شــد کــه گویههــای  3 ،2 ،1و  4بــه عنــوان
عامــل ســوم (رویکــرد پوزیتیویســتی) از اعتبــار الزم در شناســایی رویکــرد پوزیتیویســتی برخــوردار
هســتند .در طراحــی پرسشــنامه بــرای شناســایی مؤلفــهی پوزیتیویســتی  8گویــه در نظــر گرقتــه شــد
کــه پــس از اجــرای آزمــون تحلیــل عاملــی  4گویــه بــه عنــوان گویههــای معتبــر و  4گویــه دیگــر
فاقــد اعتبــار کافــی بــرای شناســایی ایــن مؤلفــه شــناخته شــدند.
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جدول  .2نتايج آزمون تحليل عاملي اكتشافي براي پرسشنامه

عاملها

گویهها

رویکرد پویتیویستی

q10
q12
q11
q15
q16
q2
q3
q4
q1

0/809
0/709
0/691

رویکرد انتقادی

رویکرد تفسیری -مشارکتی

0/91
0/483

0/698
0/643
0/485
0/419

در مرحلــه بعــد بــرای رتبهبنــدی متدلــوژی پژوهشــی معلمــان از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــد.
نتایــج جــدول  3نشــان داد کــه معلمــان در انجــام پژوهــش بیشــتر از رویکــرد تفســیری – مشــارکتی
اســتفاده میکننــد .رویکردهــای انتقــادی و پوزیتیویســتی بــه ترتیــب در اولویــت دوم و ســوم قــرار
گرفتنــد.
جدول  .3نتايج آزمون فريدمن پيرامون اولويتبندي متدلوژي پژوهش معلمان

متغیر

میانگین
رتبه

تفسیری

2/54

انتقادی

2/03

پوزیتیویستی

1/43

تعداد
100

مجذور
کای

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

65/161

2

.000

اولویت
اول
دوم
سوم
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ســؤال دوم پژوهــش :تــا چــه میــزان اصــول ســاختاری و ترکیــب مراحــل در ارائــه گــزارش
اقدامپژوهــی رعایــت شــده اســت؟
فرضیــه پژوهش(مربــوط بــه ســؤال دوم پژوهــش) :بیــن میانگیــن بدســت آمــده از میــزان رعایــت
اصــول ســاختاری و ترتیــب مراحــل در ارائــه گزارشهــاي اقدامپژوهــی و میانگیــن مفــروض تفــاوت
آمــاری معنــی داری وجــود دارد .بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون  tتــک نمونــهای اســتفاده شــد.
نتایــج جدول4حاکــی از آن اســت کــه :تفــاوت آمــاری معنــیداری بیــن دو میانگیــن واقعــی( )2/9473و
میانگیــن مفــروض( )3وجــود نــدارد .لــذا میتــوان گفــت فــرض ضمنــی پژوهــش رد و فــرض صفــر
تاییــد میشــود .بــه ایــن معنــی کــه معلمــان در ارائــه گزارشهــاي اقدامپژوهــی اصــول ســاختاری
و ترتیــب مراحــل را رعایــت کردهانــد.
جدول  .4نتايج آزمون  tتك نمونهاي جهت ارزيابي ميزان رعايت اصول ساختاري و ترتيب مراحل در ارائه گزارشهاي اقدامپژوهي

مقدار t

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

متدولوژی تحقیق

32

2.9473

-.751
0/39723
میانگین مورد انتظار3 :

درجه
آزادی
31

سطح معنیداری
0/458

ســؤال ســوم پژوهــش :روشــهای تحلیــل دادههــای کمــی و کیفــی اقدامپژوهیهــای انجــام
گرفتــه توســط معلمــان تــا چــه حــد دقیــق بــوده اســت؟
فرضیــة پژوهش(مربــوط بــه ســؤال ســوم پژوهــش) :بیــن میانگیــن بــه بدســت آمــده از تناســب
روشهــای جمــعآوری و تحلیــل دادههــای پژوهشــی معلمــان و میانگیــن مفــروض تفــاوت آمــاری
معنــی داری وجــود دارد .بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون  tتــک نمونــهای اســتفاده شــد .نتایــج
جــدول 5حاکــی از آن اســت کــه؛ تفــاوت آمــاری معنــیداری بیــن دو میانگیــن واقعــی(  )2.7159و
میانگیــن مفــروض( )3وجــود دارد .بــا توجــه بــه اينكــه مقــدار میانگیــن واقعــی از مقــدار میانگیــن
مفــروض پاییــن تــر اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه معلمــان در جمــعآوری و تحلیــل دادههــای
پژوهشــی از روشهــای مناســب اســتفاده نکردهانــد لــذا ،فــرض پژوهــش تأییــد میشــود.
جدول  .5نتايج آزمون  tتك نمونهاي جهت ارزيابي تناسب روشهاي جمعآوري و تحليل دادههاي پژوهشي معلمان

متغیر

تعداد

جمع آوری و تحلیل دادهها

32

انحراف
میانگین
استاندارد
-2.488 0/64603 2.7159
میانگین مورد انتظار3 :
مقدارt

درجه آزادی
31

سطح
معنیداری
0/018

ســؤال چهــارم پژوهــش :معلمــان در اجــرای اقــدامپژوهــی تــا چــه حــد اصــول اخالقــی را
ی کننــد؟
رعایــت م ـ 
فرضیــة پژوهش(مربــوط بــه ســؤال چهــارم پژوهــش) :بیــن میانگیــن بدســت آمــده از میــزان
102
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رعایــت اصــول خالقــی در اجــرای اقــدام پژوهــی و میانگیــن مفــروض تفــاوت آمــاری معنــیداری
وجــود دارد .بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون  tتــک نمونــهای اســتفاده شــد .نتایــج جــدول6
حاکــی از آن اســت کــه؛ تفــاوت آمــاری معنــیداری بیــن دو میانگیــن واقعــی(  )3.6328و میانگیــن
مفــروض( )3وجــود دارد .بــا توجــه بــه اينكــه مقــدار میانگیــن واقعــی از مقــدار میانگیــن مفــروض
باالتــر اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه معلمــان در اجــرای اقدامپژوهــی اصــول اخالقــی پژوهــش
را رعایــت کردهانــد .بنابرایــن ،فــرض پژوهــش تأییــد میشــود.

فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

جدول  .6نتايج آزمون  tتك نمونهاي جهت ارزيابي ميزان رعايت اصول اخالقي در اجراي اقدامپژوهي

متغیر
جمعآوری و تحلیل دادهها

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

32

3.6328

0/44443

8.055

31

.000

میانگین مورد انتظار3 :

ســؤال پنجــم پژوهــش :تــا چــه حــد ابزارهــای مــورد اســتفاده معلمــان در اجــرای اقدامپژوهــی
دقیــق و روا بــوده اســت؟
فرضیــة پژوهش(مربــوط بــه ســؤال پنجــم پژوهــش) :بیــن میانگیــن بدســت آمــده از میــزان تناســب
ابزارهــای مــورد اســتفاده معلمــان و میانگیــن مفــروض تفــاوت آمــاری معنــیداری وجــود دارد .بــرای
بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون  tتــک نمونـهای اســتفاده شــد .نتایــج جدول7حاکــی از آن اســت کــه؛
تفــاوت آمــاری معنــیداری بیــن دو میانگیــن واقعــی( )2.0625و میانگیــن مفــروض( )3وجــود دارد .بــا
توجــه بــه اينكــه مقــدار میانگیــن واقعــی از مقــدار میانگیــن مفــروض پاییــن تــر اســت ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه پایایــی و روایــی ابــزار مــورد اســتفاده معلمــان دراجــرای اقدامپژوهــی در ســطح
پایینــی بــوده اســت .لــذا ،فــرض پژوهــش تأییــد میشــود.
جدول  .7نتايج آزمون  tتك نمونهاي جهت ارزيابي ابزار مورد استفاده در اجراي اقدامپژوهي

متغیر

تعداد

میانگین

ابزار

32

2.0625

انحراف استاندارد

مقدار t

-12.450
0/42597
میانگین مورد انتظار3 :

درجه آزادی

سطح معنیداری

31

000.

ســؤال ششــم پژوهــش :تــا چــه حــد تحقیقــات معلمــان بــا مســائل آمــوزش و تدریــس موجــود در
مــدارس همخوانــی دارد؟بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن ســؤال از دو ابــزار پرسشــنامه و مصاحبــه جهــت
جمــعآوری اطالعــات اســتفاده شــد .بــرای تجزیــه تحلیــل دادههــای حاصــل از پرسشــنامه از آزمــون t
تــک نمونـهاي اســتفاده شــد .نتایــج جــدول 8حاکــی از آن اســت کــه؛ تفــاوت آمــاری معنـیداری بیــن
دو میانگیــن واقعــی( )4/0617و میانگیــن مفــروض( )3وجــود دارد .بــا توجــه بــه اينكــه مقــدار میانگیــن
واقعــی از مقــدار میانگیــن مفــروض باالتــر اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه میــزان همخوانــی
تحقیقــات انجــام شــده توســط معلمــان بــا مســائل آموزشــی در ســطح باالیــی قــرار دارد.
شمارة 1
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فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

بررسي ماهيت علمي تحقيقات انجام شده اقدامپژوهش توسط معلمان دوره ابتدايي

جدول  .8نتايج آزمون  tتك نمونهاي پيرامون بررسي ميزان همخواني تحقيقات اقدامپژوهي با مسائل آموزشي

تعداد
همخوانی تحقیقات

100

میانگین
واقعی
4/0617

انحراف
استاندارد
0/66736

میانگین
مفروض
3

مقدارt
15/908

درجه
آزادی
99

سطح معنی
داری
0/000

بــرای رســیدن بــه یــک دیــدگاه کلــی در رابطــه بــا ماهیــت علمــی کارهــای اقدامپژوهــی انجــام
شــده توســط معلمــان پژوهنــده ،بــه مقایســه میانگیــن متغیرها(ســاختار ،جمــعآوری و تحلیــل دادههــا،
اصــول اخالقــی و تناســب ابــزار) و اولویتبنــدی آنهــا نیــاز بــود .کــه بــرای ایــن کار از آزمــون
فریدمــن اســتفاده شــد.
جدول  .9نتايج آزمون فريدمن پيرامون مقايسه و اولويتبندي متغيرها

متغیر
اصول اخالقی
متدولوژی
تحلیل داده ها
ابزار

میانگین
رتبه

تعداد

3/88
2/72
2/30
1/11

32

مجذور کای

75/376

درجه
آزادی
3

سطح
معنیداری
.000

اولویت
اول
دوم
سوم
چهارم

نتایــج جــدول 9نشــان داد کــه مقــدار مجــذور کای ( )75/376در ســطح خطــای کمتــر از 0/05
معن ـیدار بــود .لــذا نتیجــه گرفتــه میشــود کــه میتــوان بــه اولویتبنــدی بیــن متغیرهــا پرداخــت.
کــه در ایــن رابطــه اصــول اخالقــی بــا بیشــترین میانگیــن( )3/88نشــان میدهــد کــه معلمــان در
انجــام پژوهــش اصــول اخالقــی را تــا حــد قابــل توجهــی رعایــت میکننــد .همچنیــن مقادیــر میانگیــن
متدولــوژی ( )2/72و تحلیــل دادههــا( )2/30در ســطح قابــل پذیرشــی نمیباشــد .و باألخــره ابــزار کــه
میانگیــن بســیار پایینــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،کــه حاکــی از توجــه و آشــنایی بســیار کــم
معلمــان بــه لــزوم روایــی و پایایــی ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش میباشــد.

تحلیل داده های کیفی
تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه (در راستای پاسخگویی به سؤال ششم پژوهش)
سؤال اول مصاحبه :هدف شما از پژوهش در کالس درس وحین تدریس چیست؟
هــدف از طــرح ایــن ســؤال شناســایی انگیــزه درونــی معلمــان بــرای انجــام اقدامپژوهــی بــود.
بــاور پژوهشــگر ایــن اســت کــه انگیــزه درونــی اکثــر معلمانــی کــه کار پژوهشــی انجــام میدهنــد،
شــرکت در برنامــه معلــم پژوهنــده و کســب امتیــاز و اســتفاده از مزایــای آن اســت .در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کلیــه پاســخ دهنــدگان اظهــار داشــتند کــه هدفشــان از انجــام پژوهــش عملــی ،رفــع مشــکالت
و مســائل موجــود در کالس درس بــوده اســت .بــه عبارتــی ،معلمــان پــس از اينكــه متوجــه مســائل
موجــود در کالس میشــدند ،تــاش میکردنــد اقدامــات الزم بــرای رفــع مشــکل موجــود را در قالــب
یــک پژوهــش عملــی انجــام دهنــد.
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به عنوان مثال به دو نمونه از پاسخهای ارائه شده ،اشاره میشود:
«معمــوالً وقتــی مشــکلی در کالس پیــش میآیــد و بــا اســتفاده از راه حلهــای قبلــی نمیتــوان آن
را رفــع کــرد ،مــن ســعی میکنــم خــودم بــا روش جدیــدی آن را حــل کنــم ،مثـ ً
ا دانشآموزانــم بــرای
امتحــان درس ریاضــی خیلــی اســترس داشــتند و ایــن باعــث میشــد عملکردشــان در ایــن درس پاییــن
باشــد ،مــن بــرای حــل ایــن مشــکل بــه مطالعــه کتابهــای روانشناســی اســترس و اضطــراب پرداختــم،
دانشآمــوزان ،و حتــی متخصصیــن تغذیــه مشــورت کــردم ،ســپس بــا طراحــی

بــا همکارانــم ،والدیــن
برنامــهای و اجــرای آن روی دانشآمــوزان موفــق بــه رفــع مشــکل شــدم(».مصاحبه شــونده کــد.)2
ســؤال دوم مصاحبــه :بــه نظــر شــما  اجــرای تحقیقــات عملــی در مدرســه ،تــا چــه حــد
موجــب بهبــود فرآینــد یاددهــی -یادگیــری میشــود؟ هــدف از طــرح ایــن ســؤال شناســایی
دیــدگاه معلمــان در رابطــه بــا تاثیــر اقدامپژوهــی بــر فرآینــد یاددهــی – یادگیــری بــود.
بــه طــور کلــی همــه معلمــان به تأثیــر زیــاد تحقیقــات عملــی در بهبــود فرآینــد یاددهــی -یادگیری،
اعتقــاد داشــتند .امــا اکثــر آنهــا از شــرایط موجــود ناراضــی بودنــد و بــه طــور ضمنــی خواهــان تغییــر
اساســی در شــرایط موجــود بودنــد.
«قطع ـ ًا تاثیــر زیــادی دارد ولــی بــه شــرطی کــه اطالعرســانی شــود و نتایــج بــه همــه همــکاران
منعکــس شــود تــا از نتیجــه کار یکدیگــر آگاه شــوند ،شــاید مــن هــم ســر کالس بــا مشــکلی برخــورد
کــردم کــه یکــی از همــکاران قب ـ ً
ا روی آن کار کــرده باشــد و اگــر نتیجــه کار همــکارم در دســترس
باشــد مــن میتوانــم از تجربیاتــش اســتفاده کنــم .ولــی متاســفانه نتایــج را بایگانــی میکننــد و در دســترس
معلمــان قــرار نمیدهنــد .بایــد اطالعرســانی شــود بــه همــه همــکاران( ».مصاحبــه شــونده کــد.)5
ســؤال ســوم مصاحبــه :اگــر بــه عنــوان معلمپژوهنــده بخواهیــد در زمینــه کاری خود(تدریس
و اداره کــردن کالس) تحقیــق کنیــد چــه موضوعاتــی را انتخــاب میکنیــد؟ هــدف از طــرح ایــن
ســؤال شناســایی مســائل موجــود در موقعیتهــای آموزشــی اســت کــه از دیــدگاه معلمــان بــه وســیله
اقدامپژوهــی قابــل بررســی هســتند.
پــس از تحلیــل مصاحبههــا ،از پاس ـخهای ارائــه شــده ســه مقولــهی؛ مســائل روحــی روانــی،
مســائل آموزشــی و مســائل رفتــاری بیــرون کشــیده شــد .بــه طــور کلــی اکثــر معلمــان معتقــد بودنــد
کــه ایــن ســه مقولــه بــه یــک انــدازه اهمیــت دارنــد .بــه ایــن معنــی کــه اگــر دانشآمــوزی از نظــر
روحــی و یــا رفتــاری دارای مشــکل باشــد عملکــرد تحصیلــی وی دچــار اختــال میشــود و بــر
عکــس ،مســائل آموزشــی نیــز میتوانــد روی روح و روان دانشآمــوزان تأثیــر گــذار باشــد .معلمــان
معتقــد بودنــد کــه همــه مســائلی کــه در موقعیــت آموزشــی بــه وجــود میآینــد اعــم از رفتــاری،
عاطفــی و آموزشــی بــه وســیله اقدامپژوهــی قابــل بررســی هســتند.
برای مثال به یک نمونه از پاسخهای ارائه شده اشاره میشود:
«بــه نظــر مــن بســتگی بــه موقعیتــی دارد کــه در آن قــرار میگیریــم ،یعنــی ممکــن اســت
دانشآمــوزان در زمینــه یادگیــری درس خاصــی مشــکل داشــته باشــند و یــا یــک دانشآمــوز مشــکل
رفتــاری داشــته باشــد و ....نمیتــوان گفــت در یــک زمینــه خــاص ،همــه مســائل بــه یــک انــدازه
میتواننــد دارای اهمیــت باشــند ».مصاحبــه شــونده کــد .)5
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در ایــن پژوهــش اقدامپژوهــی بــه لحــاظ ماهیــت علمــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
پژوهشــگران در طبقهبنــدی انــواع پژوهــش اقدامپژوهــی را در گــروه پژوهشهــای تفســیری
قــرار میدهنــد (برایــن .)2001 ،نتایــج نشــان داد کــه معلمــان پژوهنــده تمایــل دارنــد در اجــرای
اقدامپژوهــی از رویکــرد تفســیری اســتفاده کننــد .ایــن رویکــرد بــر روششناســي كيفــي ،مشــاهده
مشــاركتي ،مصاحبههــاي عميــق ،مطالعــات مــوردي ،گروههــاي كانــون متکــی اســت (برایــن،
 .)2001نتایــج پژوهــش همچنیــن نشــان داد کــه معلمــان تمایــل خیلــی کمــی بــه کاربــرد رویکــرد
پوزیتیویســتی دارنــد .بــا توجــه بــه اينكــه ،اقدامپژوهــی جــزء رویکردهــای تفســیری اســت
میتــوان اظهــار داشــت کــه معلمــان متدولــوژی مناســبی را بــرای پژوهشهــای عملــی خــود
انتخــاب کردهانــد .امــا برداشــت محقــق ایــن اســت کــه گرایــش معلمــان بــه تحقیــق کیفــی نــه
بــه دلیــل مزایــای ایــن نــوع پژوهــش و نــه از روی آگاهــی ،بلکــه بــه دلیــل عــدم آشــنایی وتســلط
شــان بــر روشــهای آماری(توصیفــی و اســتنباطی) اســت.
بررســی گزارشهــاي اقدامپژوهــی نشــان داد کــه معلمــان در رعایــت ترتیــب مراحــل
گزارشهــاي موفــق عمــل کردهانــد .امــا از مــوارد مهمــی کــه پژوهشــگر در بررســی اســناد
پژوهشــی معلمــان دریافــت ایــن بــود کــه؛ بــا اينكــه معلمــان در رعایــت ترتیــب مراحــل و
ســاختار گــزارش اقدامپژوهــی موفــق عمــل کردهانــد امــا در اجــرای جزئیــات مراحــل ،اســتفاده
از ابــزار مناســب بــرای جمــعآوری دادههــا و همچنیــن شــیوههای تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــه
درســتی عمــل نکردهانــد .بــه عنــوان مثــال معلمــانپژوهنــده پــس از مرحلــه توصیــف وضــع
موجــود ،بــه جمــعآوری اطالعــات پرداختهانــد امــا در جمــعآوری و تحلیــل دادههــای پژوهشــی
خــود از روشــهای مناســب اســتفاده نکردهانــد .براســاس دیــدگاه مرتلــر( )2011و فرانــس (،)2000
پرسشــنامه ،مصاحبــه ،مشــاهده ،چکلیســت و آزمونهــای معلــم ســاخته و اســتاندارد ،مناســب
تریــن و کاربردیتریــن ابزارهــای مــورد اســتفاده در اجــرای اقدامپژوهــی هســتند .معلمپژوهنــده
بایــد عــاوه براينكــه در جمـعآوری اطالعــات از ابزارهــای معتبــر اســتفاده کنــد بایــد بــه روایــی
و پایایــی ایــن ابزارهــا اطمینــان داشــته باشــد .از مــوارد دیگــری کــه بایــد رعایــت شــود اســتفاده
از حداقــل ســه منبــع اطالعاتــی در جمــعآوری اطالعــات اســت کــه رعایــت ایــن مــورد هــم در
ســطح خیلــی پایینــی بــود .در واقــع بیشــترین روشــی کــه معلمــان بــرای جمــعآوری اطالعــات
بــکار بردهانــد مشــاهده و محاورههــای روزمــره بــا اطرافیــان اســت .معلمــان همچنیــن در تحلیــل
دادههــای گــردآوری شــده بیشــتر از برداشــت ذهنــی خــود اســتفاده کردهانــد .دلیــل ایــن امــر
میتوانــد نگــرش نادرســت معلمــان بــه ایــن نــوع پژوهشهــا باشــد .معلمــان بــه عنــوان یــک کار
کالســی کــه از قالــب پژوهشهــای رســمی خــارج اســت ،بــه اقدامپژوهــی مینگرنــد و بــه همیــن
دلیــل توجــه بــه ابــزار جمـعآوری دادههــا و شــیوه تحلیــل دادههــا را الزم نمیداننــد .ایــن امــر نیــز
خــود ریشــه در غفلــت دســتاندرکاران برنامــه معلمپژوهنــده از ایــن موضــوع دارد کــه معلمــان
بایــد بــه ایــن امــر توجیــه شــوند کــه وقتــی بــرای انجــام یــک کار پژوهشــی اقــدام میکننــد بایــد
خــود را در قالــب یــک پژوهشــگر ببیننــد کــه بایــد تمــام اصــول علمــی پژوهــش را رعایــت کنــد.
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نویســندگان زیــادی از جملــه نورتــون ( ،)2009مرتلــر ( ،)2011بــاک ( ،)2007نولیــن و
پوتیــن ( ،)2007و بــورگ و گال ( ،)2005ســه اصــل مهــم اخالقــی کــه معلمــان پژوهنــده بایــد
حی��ن انجـ�ام پژوه��ش رعای�تـ کنن��د را اصــل رضایــت آگاهانــه ،اصــل حفــظ حریــم خصوصــی
و محرمان��ه مان�دـن و اص��ل حفاظ��ت در براب��ر آس��یب میدانندــ .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه
معلمــان پژوهنــده در اجــرای اقدامپژوهــی ایــن اصــول را در حــد زیــادی رعایــت کردهانــد.
در بررســی دیــدگاه معلمــان نســبت بــه اقدامپژوهــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
معلمــان دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه تحقیقــات اقدامپژوهــی داشــتند ،و باورشــان بــر ایــن بــود
کــه اکثــر مســائل موجــود در محیطهــای آمــوزش از طریــق اقدامپژوهــی قابــل بررســی
هســتند ،امــا ایــن معلمــان از شــرایط کنونــی تحقیقــات اقدامپژوهــی رضایــت نداشــتند .چــرا
کــه معتقــد بودنــد کــه ایــن تحقیقــات بــه صــورت علمــی اجــرا نمیشــود ،بیشــتر ســلیقهای کار
میشــود و نتایــج آن اطــاع رســانی نمیشــود ،قابــل تعمیــم نیســتند و کاربــرد مقطعــی دارنــد
و در دراز مــدت بــه فراموشــی ســپرده میشــوند .ریشــه ایــن مســائل را میتوانــد در عملکــرد
نادرســت عوامــل اجرایــی برنامــه معلــم پژوهنــده دانســت .یکــی از مســؤولیتهای ایــن مرکــز
ارائــه کالسهــای آموزشــی معلــم پژوهنــده اســت .اگــر معلمــان نمیتواننــد پژوهــش علمــی
انجــام دهنــد و ســلیقهای کار میکننــد ،نشــان دهنــده ناکامــی عوامــل اجرایــی ایــن برنامــه در
انجــام مســؤلیتهای خــود اســت .همچنیــن یکــی از مســؤلیتهای دیگــر ایــن مرکــز اشــاعه
یافتههــای پژوهــش معلمــان اســت ،امــا از گفتــه معلمــان پیداســت کــه در انجــام ایــن مســؤلیت
نیــز کوتاهــی شــده اســت .بــه طــور خالصــه نتایــج حاکــی از آن اســت کــه معلمــان تمایــل
زیــادی بــه حــل مســائل از طریــق اقدامپژوهــی دارنــد ،امــا دالیلــی همچــون؛ تســلط ناکافــی
بــر چگونگــی انجــام ایــن نــوع پژوهــش ،نبــود منابــع فارســی بــه روز در زمینــه اقــدام پژوهــی،
عــدم اشــاعه یافتههــای پژوهشــی معلمــان مانــع از ایــن امــر میشــود.
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