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چکيده:

كليد واژه ها:

بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده
اقدام پژوهی توسط معلمان 

دوره ابتدايی

• مصطفی قادری1
• خلیلی غالمی2

مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی ماهيــت علمــی تحقيقــات اقدام  پژوهــی انجــام گرفتــه 
ــی( و در  ــش آميخته)کّمی-کيف ــن پژوه ــرد اي ــد. رويک ــام ش ــده، انج ــان پژوهن ــط معلم توس
ــاری  ــه آم ــت و  دارای دو جامع ــده اس ــتفاده ش ــناد اس ــل اس ــی و تحلي آن از دو روش توصيف
ــار  ــک ب ــل ي ــه حداق ــنندج ک ــهر س ــی ش ــع ابتداي ــان مقط ــه معلم ــه اول: کلي ــود؛ 1. جامع ب
ــر  ــی برت ــاي اقدام  پژوه ــه گزارش ه ــه دوم:کلي ــد2. جامع ــام داده بودن ــی انج ــق اقدام پژوه تحقي
ــه مرکــزی  ــه دبيرخان اســتانی کــه در دوره  هــای دوازدهــم و ســيزدهم برنامــه معلم  پژوهنــده ب
ــم و  ــکده تعلي ــط پژوهش ــده توس ــالم ش ــار اع ــق آم ــه طب ــده  اند، ک ــال ش ــده ارس معلم  پژوهن
ــش  ــه در بخ ــم نمون ــن حج ــرای تعيي ــود. ب ــزارش ب ــامل 36 گ ــتان، ش ــتان کردس ــت اس تربي
کمــی از نمونه گيــری در دســترس و در بخــش کيفــی از نمونه  گيــری هدفمنــد اســتفاده شــد. 
ــه کار  ــا ب ــرای گــردآوری داده  ه ــز  ب ــه  نيمــه  ســاختارمند ني پرسشــنامه، چک ليســت و مصاحب
ــده  ــر از معلمــان پژوهن ــه نظــر ده نف ــی صــوری پرسشــنامه ب ــرده شــد. جهــت بررســی رواي ب
برتــر اســتناد گرديــد، همچنيــن جهــت ســنجش پايايــی از ضريــب آلفــای  کرونبــاخ اســتفاده 
شــد کــه مقــدار آن بــرای پرسشــنامه برابــر بــا )0/89( و بــرای چک ليســت )0/77( بــود. نتايــج 
پژوهــش نشــان می دهــد کــه معلمــان ديــدگاه مثبتــی نســبت بــه روش تحقيــق اقدام  پژوهــی 
ــد از رويکــرد تفســيری  ــادی دارن ــل زي ــد، و تماي ــرای بررســی و حــل مســائل آموزشــی دارن ب
ــر  ــی بيانگ ــاي اقدام  پژوه ــی گزارش ه ــا بررس ــد، ام ــتفاده کنن ــی اس ــام اقدام پژوه ــرای انج  ب
کيفيــت پاييــن ايــن گزارش هــاي از لحــاظ علمــی بــود. در واقــع معلمــان در مرحلــه جمــع  آوری 
ــزار مــورد اســتفاده، دقــت و  ــد و اب و تحليــل اطالعــات از روشــهای مناســبی اســتفاده نکرده  ان
ــا  ــدارد. نتايــج همچنيــن نشــان داد کــه معلمــان در رعايــت اصــول اخالقــی ت روايــی الزم را ن

ــد.   ــل کرده  ان ــق عم ــدودی موف ح

                       اقدام  پژوهی، معلم  پژوهنده، معلم، تدريس

mghaderi@uok.ac.ir .......................................)1- دانشيار مطالعات برنامه درسی دانشگاه کردستان )نويسنده مسئول
2- استاديار مطالعات برنامه درسی دانشگاه کردستان
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بيان مسئله �
معلمــان در حیــن انجــام وظایــف و مســئولیت  های خــود )تدریــس و آمــوزش( بــا مســائل زیــادی 
ــای  ــف، تفاوت ه ــری مختل ــبک  های یادگی ــردن کالس، س ــون اداره ک ــائلی همچ ــوند، مس ــرو می  ش روب
فــردی، مشــكالت رفتــاری و غیــره. صاحبنظــران حــوزه تعلیــم و تربیــت بــر ایــن باورنــد کــه بــرای 
حــل ایــن مســائل و پیشــگیری از بــروز مشــكالتی 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 
ــوزش و  ــک انجــام شــده در حــوزه آم ــای آکادمی ــای پژوهش  ه ــد اول کاربســت یافته  ه ــد: بع می  دهن
ــردی و تولیــد یافته  هــای پژوهشــی توســط معلمــان و  پــرورش و بعــد دوم انجــام پژوهش  هــای کارب
ســپس کاربــرد آن در عمــل آموزشــی و پرورشــی خــود، کــه بــه اقدام  پژوهــی یــا پژوهــش در عمــل 

موســوم اســت.
ــان  ــه معلم ــی ب ــعه برنامه  درس ــردی در توس ــه راهب ــک برنام ــوان ی ــه عن ــد ب ــی می توان اقدام  پژوه
ــرای  ــان ب ــود عملكردش ــان وبهب ــه  ای معلم ــخصیت حرف ــع ش ــث ترفی ــن باع ــد وهمچنی ــک کن کم
ــه  ــود ک ــد ب ــن2 معتق ــورت لوی ــان شــود)فرانس1، 1995(.ک ــوزان وپیشــرفت آن رشــدیادگیری دانش  آم
اگرپژوهــش اجتمــــاعی صرفــاَ منجــر بــه تولیــد دانـــــش گــردد بــدون آنكــه در چرخــه فعالیت  هــای 
اجتماعــی بهبــود وتغییــر ایجــاد کنــد بــه مقصــود خــود نرســیده اســت. از دیــدگاه وی هــدف پژوهــش 
تنهــا شــناخت جهــان وتفســیر آن نیســت بلكــه تغییــر آن نیــز می  باشــد. وی اقــــدام  پژوهی را عاملــی 

نیرومنــد بــرای نیــل بــه ایــن اهــــداف مهــم می  دانســت)رضوی، 1389(.
 هــر نــوع پژوهشــي اصــول علمــی خــاص خــود را دارد کــه پژوهشــگر بایــد در اجــرای آن رعایت 
کنــد. در اقدام پژوهــی، معمــوالً معلــم خــود پژوهشــگر اســت و نقــش اصلــی پژوهــش بــه عهــده  ی او 
ــه ایــن وســیله  ــه مهارت  هــای علمــی اقدام  پژوهــی مجهــز باشــد، چــه ب ــد ب ــذا معلــم بای می باشــد. ل
معلــم بــه عنــوان مجــری اصلــی طــرح تحقیــق اقدام پژوهــی، می  توانــد مســئله ی ملموســی را کــه بــا 
آن روبــه  رو اســت حــل کنــد یــا بهبــودی امــور را میســر ســازد. از آنجایــی کــه رویكــرد معلم پژوهنــده 
ــای  ــه پژوهش  ه ــه ای ب ــک کار حرف ــای ی ــه ج ــان ب ــه معلم ــی  ر ود ک ــان م ــوده، گم ــد ب ــیار جدی بس
ــاهدات  ــج مش ــد. نتای ــگاه می  کنن ــف اداری ن ــی تكلی ــوان نوع ــه عن ــل ب ــق در عم ــی و تحقی عمل
پژوهشــگر از گزارش هــاي اقدام  پژوهــی ســال 90 معلمــان اســتان کردســتان )منــدرج در پژوهشــكده 
ــه از  ــام گرفت ــی انج ــات اقدام  پژوه ــادی از تحقیق ــم زی ــه حج ــد ک ــان می  ده ــت( نش ــم وتربی تعلی
لحــاظ کیفیــت دارای مشــكالت روش شــناختی، موضوعــی و حتــی تفســیری هســتند. مشــاهدات و 
ــا معلمــان نشــان داده کــه اغلــب پروژه  هــای معلم  پژوهنــده  تجربیــات پژوهشــگر نیــز در حیــن کار ب
ــی  ــات اقدام  پژوه ــی تحقیق ــت علم ــش ماهی ــن پژوه ــت. در ای ــه اس ــام گرفت ــص انج ــراری و ناق تك
1- Ferrance
2- Lewin
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ــزان  ــی، می ــای اقدام پژوه ــان در انتخــاب متدولوژی  ه ــناختی معلم ــای معرفت  ش ــد تناســب باوره مانن
ــی  ــی و کیف ــای کّم ــل داده  ه ــت در تحلی ــزان دق ــده، می ــاب ش ــی انتخ ــای پژوهش ــب متدلوژی ه تناس
ــات  ــی تحقیق ــزان همخوان ــن می ــش و همچنی ــی پژوه ــول اخالق ــت اص ــزان رعای ــا، می اقدام  پژوهی  ه

ــا مســایل آمــوزش و تدریــس موجــود در مــدارس بررســی می  شــود. معلمــان ب

اهداف تحقيق: �
ــان در  ــط معلم ــده توس ــام ش ــی انج ــات اقدام پژوه ــی تحقیق ــت علم ــی ماهی ــی: بررس ــدف کل ه

اســتان کردســتان.
اهداف ويژه: �

باورهای معرفت  شناختی معلمان در انتخاب متدولوژی  های اقدام  پژوهی شناسایی شود.. 1
میزان رعایت اصول ساختاری و ترکیب مراحل در ارائه گزارش هاي اقدام پژوهی بررسی شود.. 2
ــی . 3 ــان بررس ــط معلم ــه توس ــام گرفت ــای انج ــی اقدام  پژوهی  ه ــی و کیف ــای کم ــل داده  ه ــت در تحلی ــزان دق می

شــود.
میــزان رعــات اصــول اخالقــی پژوهــش در اجــرای اقدام  پژوهــی توســط معلمــان مشــخص . 4

. د شو
تناســب ابزارهــای بــه کارگرفتــه شــده در اجــرای اقدام  پژوهــی توســط معلمــان شناســایی . 5

شــود.
میــزان همخوانــی تحقیقــات معلمــان بــا مســایل آمــوزش و تدریــس موجــود در مــدارس . 6

بررســی شــود.

سؤاالت پژوهش: �
ــت -. 1 ــای معرف ــدام باوره ــر ک ــان ب ــط معلم ــی توس ــای اقدام  پژوه ــاب متدولوژی  ه انتخ

ــت؟ ــتوار اس ــان اس ــناختی آن ش
تــا چــه میــزان رعایــت اصــول ســاختاری و ترکیــب مراحــل در ارائــه گــزارش اقدام پژوهــی . 2

رعایت شــده اســت؟
روش ــهای تحلیــل داده  هــای کمــی و کیفــی اقدام  پژوهی  هــای انجــام گرفتــه توســط معلمــان . 3

تــا چــه حــد دقیــق بــوده اســت؟ 
معلمان در اجرای اقدام  پژوهی تا چه حد اصول اخالقی را رعایت می کنند؟. 4
ــب و روا . 5 ــی مناس ــرای اقدام  پژوه ــان در اج ــتفاده معلم ــورد اس ــای م ــد ابزاره ــه ح ــا چ ت

ــوده اســت؟ ب
تا چه حد تحقیقات معلمان با مسایل آموزش و تدریس موجود در مدارس همخوانی دارد؟. 6
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چهارچوب نظری تحقيق �
در�این�پژوهش�اقدام��پژوهی�از�چهار�بعد�مورد�بررسی�قرار�گرفت:

الف( جایگاه اقدام  پژوهی در میان رویكرد های پژوهشی
1.�رویکرد�پوزیتیویستی

هیرشــم1 )1985( پوزیتیویســم را بــه عنــوان یــک معرفت شناســی تعریــف می  کنــد کــه »از طریــق 
ــال توضیــح و  ــه دنب ــی بیــن عناصــر تشــكیل دهنــده آن ب ــط علــت ومعلول جســتجوی قواعــد و رواب
ــد اصــول مبتنــی  ــر چن ــم ب ــن پارادای ــد«. ای پیش  بینــی آن چیــزی اســت کــه در اجتمــاع اتفــاق می  افت
ــوان  ــی کســب می شــود و می  ت ــای حسّ ــط از داده ه ــش فق ــه دان ــن ک ــه ای ــاد ب ــه: اعتق اســت از جمل
آن را مســتقیمًا تجربــه کــرد و افــراد مختلــف بــر ســر آن اتفــاق نظــر دارنــد. روش آن بــا نشــان دادن 
ــد  ــد می  کن ــی تأکی ــای کمّ ــر اندازه گیری  ه ــدت ب ــه ش ــددی ب ــای ع ــا داده  ه ــا ب ــن متغیره ــاط بی ارتب
ــن  ــر ای ــرض ب ــن رویكــرد ف ــن، 2001(.در ای ــل از برای ــه نق ــر، 1989. ب )ساســمن و اورد 1978؛ وینت
ــل  ــای حاص ــه در آن خط ــح داد ک ــی توضی ــری عین ــق اندازه  گی ــوان از طری ــار را می  ت ــه رفت ــت ک اس
از تعصــب فــردی بــه حداقــل می رســد)نوتون،2009(، پژوهشــگر و پدیــده مــورد بررســي دو مقولــه 
مجــزا از هــم هســتند. پژوهشــگر نــه بــر پدیــده مــورد بررســي تأثیــر مي  گــذارد و نــه از آن تأثیــر مــی -
ــع- ــای جم ــه انتخــاب روش  ه ــد ب ــتی را می  پذیرن ــای پوزیتیویس ــه فرض  ه ــرد. پژوهشــگرانی ک پذی
ــل  ــی چــون؛ پرسشــنامه، مصاحبه  هــای ســاختارمند و چــک لیســت های مشــاهد ه  ای تمای  آوری اطالعات
دارنــد. و همچنیــن از روشــهای آمــاری بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات اســتفاده می  کننــد. ایــن افــراد 
انــرژی زیــادی صــرف حفــظ فاصلــه میــان خــود بــه عنــوان کارشناســان پژوهشــی و اتفاقاتــی کــه در 

ــرد،1389(. ــان گ ــد، می کنند)بیاب ــت پژوهــش  روی می  دهن ــا موقعی ــرایط ی خــود ش
ــه فهــم  ــا ب ــه هســتند ت ــون نظری ــال آزم ــه دنب ــی مطالعــات پوزیتیویســتی بیشــتر ب ــه طــور کل   ب
ــه پدیــده کمــک کنــد. پوزیتیویســم در تحقیقــات علمــی و کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار  پیش نگران
ــراس،2005؛  ــک ک ــد )اری ــی می  دانن ــل اقدام  پژوه ــه مقاب ــراد آن را نقط ــدادی از اف ــه تع ــرد. البت می  گی
ــورد  ــردی م ــی و کارب ــای علم ــتی در پژوهش ه ــرد پوزیتیویس ــی1378(. رویك ــی وحمیدرفیع اعراب
ــر،  ــمن و اورد، 1978؛ وینت ــاد است)ساس ــی در تض ــول اقدام پژوه ــا اص ــرد و ب ــرار می  گی ــتفاده ق اس

ــن، 2001(.  ــل از برای ــه نق 1989؛ ب

2.�رویکردتفسیری
درطــول نیــم قــرن گذشــته، الگــوی پژوهــش جدیــدی درعلــوم اجتماعــی پدیدآمــده اســت بــرای 
غلبــه بــر محدودیت هــای روش پوزیتیویســم، کــه آن را پژوهــش تفســیری نامیده  انــد )برایــن،2001(.
ــات  ــی می شــود و موجب ــده اجتماع ــک پدی ــی ی ــه کشــف معن ــوط  ب ــًا مرب پژوهــش تفســیری اساس
1- Hirschheim
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ــود را  ــی  آورد. پژوهشــگر تفســیری کار خ ــم م ــی را فراه ــت عمل ــا موقعی ــق ب ــتر محق ــری بیش درگی
ــق ســاختارهای اجتماعــی از  ــا از طری ــت تنه ــه واقعی ــه دسترســی ب ــد ک ــاز می  کن ــرض آغ ــن ف ــا ای ب
ــل  ــم مشــترک ممكــن اســت. شــالوده فلســفی پژوهــش تفســیری، تأوی ــان، آگاهــی و مفاهی قبیــل زب
ــق مفاهیمــی کــه  ــده اســت از طری و پدیدار شناســی اســت. هــدف پژوهش  هــای تفســیری، فهــم پدی
ــه آن پدیــده نســبت می  دهنــد. پژوهــش تفســیری متغیرهــای مســتقل و وابســته را پیشــاپیش  افــراد ب
ــای  ــان در موقعیت  ه ــازی انس ــار مفهوم  س ــام عی ــی تم ــه پیچیدگ ــوف ب ــه معط ــد، بلك ــوم نمی  کن معل
ــه منظــور تحقــق”درون  مختلــف اســت )اعرابــی و حمیدرفیعــی، 1378(. در ایــن شــیوه پژوهشــگر ب
ــردد.  ــل گ ــي تبدی ــان اجتماع ــي از نقش آفرین ــه یك ــود و ب ــي ش ــط اجتماع ــد وارد محی ــي“ بای فهم
ایــن رویكــرد بــر روش شناســي کیفــي، مشــاهده مشــارکتي، مصاحبه هــاي عمیــق، مطالعــات مــوردي، 
ــی را در  ــش اقدام پژوه ــواع پژوه ــدی ان ــگران در طبقه  بن ــت. پژوهش ــی اس ــون متك ــاي کان گروه ه

ــن، 2001(. ــد )برای ــرار می  دهن ــیری ق ــای تفس ــروه پژوهش ه گ

3.�رویکرد�انتقادی
در ایــن رویكــرد اساســًا هــدف، مــورد انتقــاد قــراردادن ســاختارهای دانــش و طبعــًا توزیــع دانــش 
بــه مثابــه یــک منبــع قــدرت و برقــراری عدالــت اســت. پژوهــش نقادانــه متكــی بــر ایــن فــرض اســت 
ــود.  ــد می ش ــد و بازتولی ــراد تولی ــیله اف ــه وس ــی دارد و ب ــاختمانی تاریخ ــی، س ــت اجتماع ــه واقعی ک
ــر دهــد،  ــت اجتماعــی و اقتصــادی خــود را تغیی ــه موقعی ــه شــكلی آگاهان ــد ب ــد انســان می توان هرچن
ایــن نحلــه از پژوهشــگران معتقدنــد کــه توانمنــدی انســان در ایــن عرصــه، بــه وســیله صورت هــای 
مختلفــی از ســلطه  ی اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی محــدود می  شــود. وظیفــه عمــده پژوهــش نقادانــه، 
ــه مــدد آن شــرایط محــدود کننــده و بیگانه  ســاز موجــود در معــرض دیــد  نقــد اجتماعــی اســت و ب
ــت و  ــه اس ــای جامع ــا و تقابل ه ــا، تضاده ــه برخورده ــوف ب ــه معط ــش نقادان ــرد. پژوه ــرار می  گی ق
ــه  ــادي ب ــق انتق ــردارد. محق ــان ب ــلطه را از می ــی و س ــن بیگانگ ــل ای ــه عوام ــت ک ــال آن اس ــه دنب ب
ــم  ــط تضــاد در واقعیــت اجتماعــي اســت کــه حكایــت از نوعــي ســلطه و ظل ــال شناســایي رواب دنب
ــي از  ــاي ناش ــه محدودیت  ه ــدن ب ــق آم ــان در فائ ــدي انس ــال توانمن ــه دنب ــادي ب ــرد انتق دارد. رویك
ــر روش  شناســي  ــادي ممكــن اســت متكــي ب ــق انتق ــه اســت. محق ــه و جنســیت در جامع ــژاد، طبق ن
قوم نــگاري انتقــادي بــه طراحــي تحقیــق خــود بپــردازد. در ایــن مطالعــه، محقــق بــه دنبــال پیگیــري 
ــل، شــكل شــبكه  هاي اجتماعــي،  ــردم در تعام ــردم، تشــویق م ــي در چگونگــي فكــر کــردن م تغییرات
ــي  ــه در آن زندگ ــرایطي ک ــي ش ــراد در بررس ــه اف ــک ب ــور و کم ــاي کنش  مح ــدن گروه  ه ــال ش فع
مي  کننــد، مي باشــد. روح حاکــم بــر روش  شناســي انتقــادي حكایــت از ایــن انتقــاد و بــاور پارادایمــي 
دارد کــه دنیــا براســاس نابرابــري کــه منافــع متعــارض در آن وجــود دارد، ســاخته شــده اســت )مــک 

ــی، 1378(.  ــی و حمیدرفیع ــن، 2001؛ اعراب ــان، 2010؛ برای ــور و مورن گروگ
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ب(�مراحل�اقدام��پژوهی
دربــاره  ی مراحــل اقدام  پژوهــی، پژوهشــگران طبقه  بندی هــای متفاوتــی ارائــه داده انــد و در 
ــا  ــه صــورت چرخشــی ی ــن مراحــل خطــی نیســتند بلكــه ب بررســی آنهــا مشــخص می  شــود کــه ای

ــد. ــش نامیده  ان ــه  ی پژوه ــر آن را چرخ ــن خاط ــه همی ــند. ب ــی می  باش حلزون
    بــا مطالعــه منابــع منتشــر شــده در زمینــه اقدام  پژوهــی در یافتیــم کــه ایــن نــوع پژوهــش شــامل 

چهــار مرحلــه اصلــی و نــه گام فرعــی اســت کــه در ذیــل بــه آن اشــاره می  شــود.
 1. مرحله برنامه  ریزی؛

 2. مرحله اقدام یا عمل؛
 3. مرحله مشاهده و بهبود�)اقدام مجدد(؛

 4. مرحله تأمل یا تفكر

مرحله برنامه  ريزی خود شامل 5 گام فرعی است: �
گام�اول:�شناسایی�و�محدود�کردن�موضوع

در اقدا م  پژوهــِی معلمــان، موضــوع پژوهــش ممكــن اســت هرچیــزی باشــد کــه کنجــكاوی معلــم 
ــوع  ــردن موض ــدود ک ــایی و مح ــر1، 2011(. در شناس ــد )مرتل ــه او باش ــورد عالق ــا م ــزد ی را برانگی
ــی  ــای تحقیقات ــرل باشــد، پروژه  ه ــل کنت ــت: موضــوع قاب ــر را در نظــر گرف ــد شــرایط زی ــق بای تحقی
ــی  ــای مال ــی مناســب نیســتند، در انتخــاب موضــوع محدودیت ه ــرای اقدام  پژوه ــده ب ــزرگ و پیچی ب
و زمانــی در نظــر گرفتــه شــود، بایــد ســطح مهارت  هــای فــردی پژوهشــگر مناســب باشــد، )همــان(، 
موضوع،مســأله و دغدغــه  ی 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 جمــع  آوری اطالعــات بــرای آنهــا امــكان پذیــر باشــد )حاتمــی،1387(.
مســأله پژوهــش ســؤالی اســت کــه در ذهــن پژوهشــگر راجــع بــه یــک پدیــده، مشــكل یــا بحــران 
اجتماعــی و ســازمانی مطــرح می شــود. هــدف محقــق از طــرح ایــن ســؤال ریشــه  یابی علــت یــا علــل 
بــه وجــود آورنــده  ی آن مشــكل یــا مســأله اســت، چگونگــی ایــن ریشــه  یابی بســتگی تــام بــه نــوع 
اهــداف در نظــر گرفتــه شــده بــرای تحقیــق دارد. معمــوالً در اقدام  پژوهــی مســأله بــه صــورت یــک 
جملــه  ی پرسشــی مطــرح می شــود: »چگونــه می  توانم.........بهبــود بخشــم؟« بــرای نمونــه چنــد مثــال 

در ایــن مــورد در زیــر آورده می  شــود.

• چگونه می  توانم دانش  آموزانم را به درس قرآن عالقه  مند کنم؟
• چگونه می  توانم دانش  آموزانم را به انجام تحقیق و پژوهش تشویق کنم؟

1- Mertler
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گام�دوم:�توصیف�وضعیت�موجود
در ایــن مرحلــه معلــم  پژوهنــده، تــالش می  کنــد وضعیــت کالس یــا مدرســه  ی خــود را کــه مســأله 
یــا وضــع نامطلــوب یــا نامعیــن در آن احســاس شــده اســت توصیــف کنــد: مدرســه در کجــا قــرار 
ــوز دارد؟ در چــه کالســی پژوهــش  ــد دانش  آم ــط؟ چن ــا مختل ــا پســرانه و ی ــه اســت ی دارد؟ دختران
صــورت می  گیــرد؟ در چــه درســی؟ دربــاره کــدام دانش آمــوزان؟ یــا دربــاره چــه کســانی؟ )والدیــن، 
ــای  ــود الزم اســت رخداد ه ــی وضــع موج ــس از بررس ــان اداره و...(.پ ــر، کارکن ــر، مدی ــان دیگ معلم
ــالش  ــد ت ــزارش بای ــن گ ــود در ای ــزارش داده ش ــود و گ ــم ش ــی تنظی ــورت منطق ــه ص ــده آن ب عم
شــود کــه وضعیــت مــورد مطالعــه بــه روشــنی توضیــح داده شــود بــه گونــه  ای 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 جمــع  آوری اطالعــات اولیــه بــرای پیــدا 
ــدی  ــراي اینكــه راه حــل جدی ــه ب ــن مرحل ــا موقــت اســت، در ای کــردن یــک راه حــل پیشــنهادی ی
ــا اســتفاده از  ــا ســایر همــكاران، ب ــدا شــود، الزم اســت پژوهشــگر ضمــن مذاکــره ب ــرای مســأله پی ب
روش هــاي علمــي بــه جمــع  آوري اطالعــات بپــردازد. اطالعــات را می  تــوان از ابــزار و منابــع گوناگــون 
و بــه روش  هــای متفــاوت، مثــل: مشــاهده، مصاحبــه، یادداشــت های روزانــه، نوارهــای صوتــی، عكــس، 
ــوردی، نظرســنجی،  ــات م ــی، مطالع ــای ویدیوی ــی، چک  لیســت، مجــالت، نواره ــای تحصیل پرونده  ه
کارنامــه، دفتــر حضــور و غیــاب، نمونــه کارهــای دانش  آمــوزان، ســایت  های اینترنتــی و منابــع اطــالع 
ــه دســت  ــی ب ــا پرسشــنامه کتب ــناد ی ــا و اس ــا و مقاله  ه ــه و بررســی کتاب ه ــک، مطالع ــانی الكترونی رس

آورد )مرتلــر، 2011(. 
   بــرای ایــن کــه در ایــن مرحلــه اطالعــات مناســبی بــه دســت آیــد، الزم اســت پژوهشــگر بــا 
اصــول گــردآوری اطالعــات آشــنا باشــد. بــرای جمــع  آوری داده  هــا بایــد حداقــل از ســه منبــع اســتفاده 

کــرد )فرانــس، 2000(.

گام�چهارم:�بررسی�ادبیات�و�پیشینة�تحقیق
ــد موضــوع  ــه می  توان ــع موجــودی از اطالعــات باشــد ک ــه منب ــد شــامل هــر گون ــات می  توان ادبی
ــی،  ــای تخصص ــامل کتاب ه ــت ش ــن اس ــی ممك ــع اطالعات ــن مناب ــد. ای ــن کن ــده را تبیی ــاب ش انتخ
ــی  ــه، و حت ــا منطق مجــالت پژوهشــی، وب ســایت ها، کتاب هــای راهنمــای معلمــان، اســناد مدرســه و ی
مشــورت بــا همــكاران 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 
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بتوانــد آگاهانــه در مــورد طــرح پژوهشــی تصمیم  گیــری کنــد. ایــن ادبیــات می  توانــد راهنمایی  هایــی 
ــی  ــزار قانون ــق مناســب، انتخــاب اب ــرای شناســایی و محــدود کــردن مشــكل، طراحــی طــرح تحقی ب
ــه  ــط دادن نظری ــرای رب ــد. و همچنیــن فرصتــی ب ــا تكنیک  هــای جمــع  آوری اطالعــات فراهــم   کن و ی
موجــود بــا عمــل واقعــی کالس درس فراهــم می  کنــد )مرتلــر، 2011(. پژوهشــگر بــا مطالعــه پیشــینه 
تحقیــق از چنــد و چــون کارهــا آگاه می  شــود و از دوبــاره کاری پرهیــز می  شــود، وقتــی از اقدامــات 
ــل  ــه و تحلی ــا نقــد و تجزی ــد ب و اطالعــات جمــع  آوری شــده توســط دیگــران آگاه می  شــود، می  توان

منطقــی آنهــا، وضعیــت خــود را مشــخص کند.)حاتمــی، 1387؛ مرتلــر، 2011(.

گام�پنجم:�طراحی�طرح�پژوهشی
در ایــن مرحلــه معلم  پژوهنــده بــا توجــه بــه اطالعــات جمــع  آوری شــده در مرحلــه قبــل و مذاکــره 
بــا همــكاران و متخصصــان یــک راه موقــت و پیشــنهادی ارائــه می  کنــد، و بــه صــورت طرحــی بــرای 
ــی  ــای خاص ــی، تصمیم  گیری ه ــرح اقدام  پژوه ــک ط ــی ی ــه طراح ــد. الزم ــه می  کن ــل تهی ــرا در عم اج
اســت کــه بایــد در طــول  ایــن مرحلــه از فرآینــد اقدام  پژوهــی انجــام شــود .هــدف از اجــرای ایــن گام 
ــردازد. در  ــود عمــل بپ ــرای بهب ــه تشــخیص جنبه  هــای اصلــی مــورد نظــر ب ــژوه ب آن اســت کــه اقدام  پ
ایــن مرحلــه ضمــن مالحظــات جوانــب اخالقــی و امــكان اجرایــی راه انتخــاب شــده، الزم اســت نظــر 
اصالحــی و انتقــادی همــكاران پرســیده شــود و پــس از مالحظــه  ی ایــن اظهــار نظــر و در صــورت لــزوم 

تغییراتــی در جوانــب طــرح پیشــنهادی ایجــاد شــود )مرتلــر، 2011؛ حاتمــی، 1387؛ فرانــس، 2000(.

2.�مرحله�عمل
این مرحله خود شامل سه گام فرعی است:

گام�اول:�اجرای�طرح�جدید�و�نظارت�بر�آن
در ایــن مرحلــه، پژوهشــگر پــس از طراحــی راه  حــل جدیــد یــا تغییــر مــورد نظــر، آن را بــه اجــرا در 
مــی  آورد و مــورد تجربــه و آزمایــش قــرار می  دهــد تــا ببینــد آیــا مســئله موجــود را حــل می  کنــد یــا 
خیــر؟ آیــا وضعیــت نامطلــوب کنونــی را تغییــر می  دهــد یــا خیــر؟ در ایــن مرحلــه پژوهشــگر بایــد از 
همــان آغــاز بــر چگونگــی پیشــرفت کار خــود، بــه طــور روزانــه نظــارت و دقــت داشــته باشــد. ایــن 
ــزوم، تغییرهــای الزم  ــه در صــورت ل کار ســبب می  شــود ضمــن مراعــات پیش  بینی  هــای انجــام گرفت

را در عمــل بــه وجــود آورد )مرتلــر، 2011؛ حاتمــی،1387(.

گام�دوم:�جمع�آوری�اطالعات
پژوهشــگر بــرای این کــه ثابــت کنــد ادعایــی کــه دربــاره  ی 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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ــد جمــع  آوری کــرد و  ــی کــه بای ــد اجــرای اقدام پژوهــی مشــخص کــردن داده  های گام بعــدی در رون
ــا  ــه پیشــین و ی ــل مرحل ــد مث ــزار می  توانن ــها و اب ــن روش  ــن داده   اســت. ای ــردآوری ای ــای گ روش ه
متفــاوت باشــند. بایــد مشــخص شــود کــه در ایــن مرحلــه بــه چــه نــوع داده  هایــی نیــاز اســت، ایــن 
داده  هــا و شــواهد بایــد معیارهایــی باشــند بــر ایــن ادعــا کــه در کار معلــم اصــالح بــه وجــود آمــده 
اســت. ایــن شــواهد بایــد مــورد تأییــد افــراد صاحــب نظــر و همــكاران منتقــد معلــم در خصــوص 
ــرای  ــم ب ــای مه ــر،2011(  تكنیک  ه ــد. )مرتل ــق وی باش ــر در تحقی ــورد نظ ــای م ــأله و هدف  ه مس
جمــع  آوری داده را ایــن طــور بیــان می  کنــد؛ مشــاهده، مصاحبــه، چک  لیســت، آزمــون: اعــم از معلــم 

ســاخته و اســتاندارد.

گام�سوم:تجزیه�و�تحلیل�و�تفسیر�داده��ها
    بــرای تصمیم  گیــری در مــورد نــوع تجزیــه و تحلیــل داده  هــا، در ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه 
آیــا داده  هــا کّمــی یــا کیفــی اســت؟ عــالوه بــر ایــن، ایــن ضــروری اســت کــه محقــق بــه یــاد داشــته 
ــق داشــته باشــد،  ــا ســؤال  های پژوهــش تطاب ــا ســؤال ی ــد ب ــا بای ــل داده  ه ــه و تحلی ــه تجزی باشــد ک
جوابگــوی مطالعــه مــورد نظــر باشــد. در اکثــر مــوارد آمــار توصیفــی بــرای تجزیــه و تحلیــل داده  هــای 
ــرای مقایســه  ــار اســتنباطی هــم ب ــن حــال ممكــن اســت آم ــا ای ــی اســت، ب کمــی اقدام پژوهــی کاف

ــر،2011(. ــا الزم باشــد )مرتل ــن متغیره ــط بی ــری رواب ــرای اندازه  گی ــم ب ــا و ه گروه  ه

3.�مرحله�مشاهده�و�بهبود�)اقدام�مجدد(
هنگامــی کــه داده  هــا تجزیــه و تحلیــل شــده ونتایــج حاصــل ازتجزیــه و تحلیــل تفســیر شــد، اگــر 
پژوهشــگر دریافــت مشــكل و مســئله همچنــان وجــود دارد بایــد یــک طــرح عمــل جدیــد ارائــه کنــد. 
پیامــد مهــم طــرح عمــل جدیــد وجــود یــک رویكــرد خــاص و ملمــوس در ارائــه ایده  هــای جدیــد 
بــرای حــل مشــكل اصلــی اســت. طــرح عمــل اساســًا یــک راهبــرد پیشــنهادی بــرای اجــرای نتایــج 
ــه  ــد ب ــرح مي  توان ــراي ط ــل از اج ــات حاص ــر، 2011(. اطالع ــت )مرتل ــی اس ــل از اقدام  پژوه حاص
برنامه  ریــزي و اقــدام مجــدد منجــر شــود. بــه ایــن صــورت کــه بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده 
ــود  ــه می  ش ــورد آن تهی ــی، در م ــام اقدام  پژوه ــاره و انج ــدام دوب ــراي اق ــد ب ــرح جدی ــا ط راه  حــل ی

ــد. ــدا می  کن ــداوم پی ــت چرخشــی اقدام  پژوهــی ت ــژاد،1388( در نتیجــه ماهی ــت ن )عدال

4.�مرحله�تأمل�و�تفکر�
این مرحله خود شامل دو گام فرعی می  باشد؛

گام�اول:�تأمل بر روی فرآیند اقدام  پژوهی
ــردازد،  ــت می پ ــام داده اس ــه انج ــی آنچ ــه بررس ــده ب ــه معلم  پژوهن ــت ک ــه اس ــن مرحل در ای
اثربخشــی آن را تعییــن می کنــد، و در مــورد اصالحــات ممكــن بــرای اجــرا در پــروژه آینــده )کــه بــه 



شمارة 1   
سال اّول

پاييز1394

صي
خص

ـ ت
ي 

لم
ة ع

نام
صل

ف

بررسي ماهيت علمي تحقيقات انجام شده اقدام پژوهش توسط معلمان دوره ابتدايي
توسعة حرفه اي معلم

94

ــس از  ــل پ ــرد. تأم ــم می  گی ــده را تشــكیل می دهــد( تصمی ــاد چرخــه اقدام  پژوهــی در آین احتمــال زی
هــر مرحلــه در ایــن فرآینــد، بــه معلــم پژوهنــده اجــازه می  دهــد بــه طــور مــداوم بــر پیشــرفت پــروژه 
ــده در  ــه ش ــات گرفت ــه تصمیم ــدود ب ــش مح ــد و تصمیم  گیری  های ــته باش ــارت داش ــی نظ اقدام  پژوه
ــن  ــد. در ای ــق ده ــد وف ــت ایجــاب می  کن ــر موقعی ــد روش خــود را اگ ــدای کار نباشــد. او می  توان ابت
ــه  ــی یكپارچ ــرح اقدام  پژوه ــر ط ــه در سراس ــت بلك ــی نیس ــه نهای ــک مرحل ــاٌ ی ــاب واقع روش بازت

اســت )مرتلــر، 2011(.

گام�دوم:�به�اشتراک�گذاری�نتایج
بخــش مهمــی از هــر مطالعــه تحقیقــی، گزارش  دهــی و بــه اشــتراک گذاشــتن نتایــج بــا دیگــران 
در جامعــه بــزرگ آمــوزش پــرورش اســت. اقدام  پژوهــی نبایــد از ایــن قاعــده مســتثناء باشــد. این کــه 
ــت  ــی نیس ــن معن ــه ای ــود ب ــام می  ش ــی انج ــی و بوم ــكالت محل ــل مش ــور ح ــه منظ ــی ب اقدام  پژوه
ــورت  ــه ص ــد ب ــج می  توان ــت. نتای ــده نیس ــت آم ــج به  دس ــت نتای ــه دریاف ــد ب ــی عالقه  من ــه کس ک
غیــر رســمی بــه شــكل یــک ســخنرانی کوتــاه در جلســه معلمــان ارائــه شــود. حتــی یــک گفتگــوی 
فــردی بــا یكــی از همــكاران ممكــن اســت محیــط مناســب بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن نتایــج باشــد: 
ــا  ــن آنه ــوزان و والدی ــدارس، دانش  آ م ــره م ــت مدی ــه هیئ ــج را ب ــد نتای ــن می توان ــگر همچنی پژوهش
ــه  ــد ب ــز می  توان ــی نی ــات اقدام  پژوه ــل از مطالع ــج حاص ــر، نتای ــطح حرفه  ای  ت ــد. در س ــزارش ده گ
ــای رســمی  تر،  ــول در محیط  ه ــور معم ــه ط ــام آموزشــی منتشــر شــود، ب ــر نظ ــان ســطح باالت مخاطب
ــه طــور رســمی  تر ارائــه شــود در کنفرانس  هــای علمــی و ســایر جلســات معلمــان  ــد ب نتایــج می  توان
ــز ســازوکارهای  ــه ای نی ــزار می  شــود. مجــالت علمــی و حرف ــه برگ ــا منطق ــه در ســطح مدرســه ی ک

ــر، 2011(.  ــج در ســطح گســترده  تر هســتند )مرتل ــه نتای ــرای ارائ مناســبی ب

ج(�اصول�اخالقی�در�پژوهش�اقدام��پژوهی
ــوان پژوهشــگران حــوزه اقدام  پژوهــی  ــه عن ــده ب ــه معلمــان پژوهن ــع مختلــف آموزشــی ب در مناب
تأکیــد شــده اســت کــه عــالوه 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.

1.�رضایت�آگاهانه
رضایــت بــه معنــی تمایــل شــرکت کننــدگان بــه مشــارکت در پــروژه و پذیــرش معلــم بــه عنــوان 
محقــق اســت. از دیــدگاه معلــم  محقــق رضایــت آگاهانــه بــه عنــوان یــک مســئولیت مهــم به نظــر می-
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بررسي ماهيت علمي تحقيقات انجام شده اقدام پژوهش توسط معلمان دوره ابتدايي

رســد زیــرا رضایــت آگاهانــه والدیــن نیــز بــرای شــرکت  کنندگانی 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 دانش  آمــوزان، بــه ویــژه کســانی کــه در کالس درس معلم  پژوهنــده 
هســتند، احســاس هیــچ فشــار ضمنــی بــرای شــرکت در پژوهــش نكننــد. تصمیــم دانش  آمــوزان بــه 
مشــارکت نكــردن در پژوهــش بایــد کامــالً مــورد احتــرام باشــد. مشــارکت اجبــاری شــرکت  کنندگان 
نــه تنهــا غیــر اخالقــی اســت بلكــه در صحــت و اعتبــار داده  هــای جمــع آوری شــده و نتایــج پژوهــش 

تأثیــر می  گــذارد )وانــدر پوتیــن و لــی نولیــن، 2007(. 

2.�حریم�خصوصی�و�محرمانه��ماندن
از آنجایــی کــه اقدام  پژوهــی در پــی حــل مســائل در مدرســه و جامعــه اســت و نتایج آن در مدرســه 
و جامعــه  منتشــر می شــود، بنابرایــن بایــد مراقبت  هــای ویــژه  ای از هویــت شــرکت کننــدگان بشــود 
ــدر  ــا نگــران منتشــر شــدن اطالعــات شــخصی فرزندشــان نباشــند )وان ــن آنه ــه طــوری کــه والدی ب
ــت.  ــی اس ــی و محرمانگ ــی گمنام ــم خصوص ــت از حری ــه حمای ــن، 2007(.الزم ــی نولی ــن و ل پوتی
»گمنامــی« بــه ایــن معنــی اســت کــه محقــق هویــت شــرکت  کنندگان را در همــه یافته  هــای پژوهــش 
پنهــان نگــه دارد، محقــق بایــد بــه شــرکت کننــدگان اطمینــان دهــد کــه هرگونــه اطالعــات شــخصی 
جمــع  آوری شــده کــه می توانــد منجــر بــه شناســایی آنهــا شــود، کامــاًل محرمانــه باقــی خواهــد مانــد 
)نورتــون، 2009؛ بــالک، 2007(، »محرمانگــی« بــه ایــن معنــا اســت کــه پژوهشــگر، هویــت پاســخ 
دهنــدگان را می دانــد امــا قــول می دهــد کــه هرگــز آن را فــاش نكنــد. پژوهشــگر و همــكاران پژوهــش 
ــه  ــوط، توجی ــی مرب ــدی اخالق ــه پایبن ــد ب ــد، بای ــدگان دسترســی دارن ــت مشــارکت کنن ــه هوی ــه ب ک

شــوند و آمــوزش ببیننــد )خالقــی، 1387(. 

3.�حفاظت�در�برابر�آسیب
حفاظــت در برابــر آســیب بــه ایــن معنــا اســت کــه صدمــه  ای بــه مشــارکت کننــدگان حتــی اگــر 
ــرو  ــا آن روب ــدگان ب ــه شــرکت کنن ــد، وارد نشــود. آســیبی ک ــه شــرکت کرده  ان ــه صــورت داوطلبان ب
هســتند ممكــن اســت جســمانی، روانــی و یــا حقوقــی باشــد. از آنجــا کــه در بعضــی از پژوهش  هــا 
فشــار وجــود دارد، پژوهــش شــوندگان بایــد کامــالً از آن مطلــع شــوند. یافته  هــای پژوهــش بایــد بــه 
انــدازه کافــی مهــم باشــند تــا خطــر را توجیــه کننــد و هیــچ امكانــی بــرای رســیدن بــه نتیجــه بــدون 
ــه  ای از آســیب  های جــدی در  ــرد،1390، ص430(. نمون ــان گ ــن خطــر وجــود نداشــته باشــد )بیاب ای
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ــزوی شــدن، وابســتگی  ــد از: ایجــاد اضطــراب، کاهــش عــزت نفــس، من حــوزه اقدام پژوهــی عبارتن
عاطفــی و احســاس شرمســاری)نورتون،2009؛ خالقــی،1387(.

پيشينه تجربی پژوهش �
الف:�تحقیقات�داخل�کشور

ــی و  ــهای اقدام  پژوه ــی کالس  ــیب  شناس ــوان »آس ــت عن ــی تح ــی )1388( تحقیق ــان طرق  بدخش
ــق  ــن تحقی ــداف ای ــی از اه ــام داد. یك ــها« انج ــن کالس  ــوب از ای ــتفاده مطل ــای اس ــه راهكار ه ارائ
ــود.  ــده می  ش ــان پژوهن ــی معلم ــارت پژوهش ــش مه ــب افزای ــه موج ــود ک ــي ب ــایی مؤلفه  های شناس
ــب  ــه موج ــی ک ــی از مؤلفه  های ــه: یك ــتند ک ــار داش ــش، اظه ــن پژوه ــده در ای ــرکت کنن ــان ش معلم
ــی  ــای اقدام  پژوه ــان دوره  ه ــس مدرس ــیوه تدری ــود ش ــان می  ش ــی معلم ــارت پژوهش ــش مه افزای
ــی  ــع و کامل ــات جام ــی اطالع ــای اقدام  پژوه ــان دوره  ه ــر مدرس ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای ــد، ب می  باش
ــتفاده  ــی اس ــوژی آموزش ــس و تكنول ــال تدری ــیوه  های فع ــب از ش ــال مطال ــند و در انتق ــته باش داش
نماینــد مهــارت پژوهشــی معلمــان را افزایــش می  دهنــد. مؤلفــه دیگــری کــه معلمــان معتقــد بودنــد 
موجــب افزایــش مهــارت پژوهشی  شــان می  شــود، شــیوه اجــرای کار عملــی کالس ــهای اقدام پژوهــی 
بــود، بــه ایــن معنــی کــه هــر چــه در کالس ــهای اقدام  پژوهــی بیشــتر روی کارهــای عملــی کار شــود 
و نقــاط ضعــف کارهــای عملــی در کالس  هــا مــورد بازبینــی و اصــالح قــرار گیــرد، مهــارت پژوهشــی 

ــد. ــش می  یاب ــان افزای معلم
    رضــوی )1389( تحقیقــی بــا عنــوان » اقدام  پژوهــی معلمــان: برخــی ویژگی  هــای برگزیــدگان 
ــج پژوهــش  ــده پرداخــت. نتای ــای برگزی ــناختی طرح  ه ــای جمعیت  ش ــه بررســی ویژگی  ه ــتانی« ب اس
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.
ــق  ــزان تحق ــی می ــوان » ارزیاب ــا عن ــی ب ــاکی)1385( تحقیق ــی و س ــا، مهربان ــی، گوی     چایچ
ــای انجــام شــده توســط  ــا هــدف: 1- بررســی چگونگــی فعالیت  ه ــده« ب ــه معلم  پژوهن اهــداف برنام
ــاط  ــایی نق ــده، 2- شناس ــه معلم  پژوهن ــداف برنام ــق اه ــتای تحق ــت در راس ــم وتربی پژوهشــكده تعلی
قــوت و ضعــف، و فرصت هــا و تهدید هــای پیــش ر وی ایــن برنامــه، انجــام دادنــد. نتایــج ایــن تحقیــق 
نشــان داد؛ در حالــی کــه پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت اقداماتــی نظیــر برگــزاری کالس ــهای آموزشــی 
بــرای فرهنگیــان، برگــزاری همایش ــهای علمــی در زمینــه اقدام پژوهــی، نشــر منابــع مكتــوب و ایجــاد 
ــی  ــر کّم ــا از نظ ــی تنه ــهای اقدام پژوه ــا گزارش  ــت، ام ــوده اس ــده، نم ــی معلم  پژوهن ــایت اینترنت س
پیشــرفت داشــته اســت و از نظــر کیفــی پیشــرفت چندانــی نداشــته اســت. یعنــی اقدامــات صــورت 
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گرفتــه تأثیــر چندانــی بــر عملكــرد آموزشــی معلمــان و بهبــود کیفیــت طرح هــای ارائــه شــده نداشــته 
اســت. ایــن شــاید بــه دلیــل عــدم انســجام فعالیت هــای مربــوط بــه ایــن برنامــه، محتــوای برنامه هــای 
آموزشــی، روش ــهای تدریــس نامناســب، اســتفاده از معیارهــای نامناســب در انتخــاب معلمــان پژوهنــده 

باشــد.
    عدالــت نــژاد )1388( در تحقیقــی بــا عنــوان »تحلیلــی بــر فرصــت هــا، تهدیدهــا و راهكارهــا 
در اقدام پژوهــی«، موانــع و تنگناهــای اقدام  پژوهــی در آمــوزش و پــرورش را ایــن گونــه بیــان کــرده 
ــه تبعیــت از قوانیــن و  ــزام ب اســت: 1- مدیریــت متمرکــز، سلســله مراتــب و بوروکراســی اداری و ال
مقــررات، 2- تراکــم وظایــف و مســؤلیت  های اجرایــی کارکنــان آموزشــی و اداری، 3- عــدم پشــتیبانی 
ــزه  ــش انگی ــی و 5- کاه ــای اقدام  پژوه ــه ج ــی ب ــان، 4- ذهن  پژوه ــوی از اقدام پژوه ــی و معن مال
ــه  ای.  ــان حرف ــا اقدام  پژوه ــان ب ــای آن ــتی های پژوهش  ه ــه کاس ــل مقایس ــه دلی ــازه  کار ب ــان ت اقدام پژوه
    ریاضــی)1388( در تحقیــق خــود تحــت عنــوان » آسیب  شناســی فرآینــد اقدام پژوهــی«، 
آســیب هایي را کــه می توانــد اقــدام پژوهــی را در معــرض تخریــب و دور شــدن از معنــای اصلــی  اش 
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 همــكاران، توجــه 
بــه اقدام  پژوهــی بــه عنــوان فعالیتــی زینتــی و لوکــس، تكــرار کارهــای کلیشــه  ای و عــدم وجــود تفكــر 

خــاّلق و فعــال.

ب:�تحقیقات�خارج�کشور
اندرســون و همــكاران )2006( تحقیقــی بــا عنــوان »اقــدام پژوهــی: ابــزاری بــرای بهبــود عملكــرد 
ــه فرآینــد اقدام  پژوهــی از  ــخت  ترین مرحل معلمــان در کالس درس« بــا هــدف: 1- شناســایی س
ــال  ــی ح ــرد آموزش ــی روی عملك ــارکت در اقدام پژوه ــرات مش ــی تأثی ــان، 2- و بررس ــدگاه معلم دی
ــش،  ــن پژوه ــده در ای ــرکت کنن ــان ش ــه معلم ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــام دادن ــان، انج ــده معلم و آین
تجزیــه و تحلیــل داده  هــا را بــه عنــوان ســخت  ترین مرحلــه  در اجــرای اقدام  پژوهــی معرفــی کردنــد. 
آن هــا تعییــن ســؤال پژوهشــی، بررســی پیشــینه تحقیــق، نوشــتن روش تحقیــق، ســازمان دهی و ارائــه 
ــان  ــد. معلم ــان کردن ــی، بی ــد اقدام  پژوه ــواری فرآین ــدی دش ــل بع ــب در مراح ــه ترتی ــا را ب یافته  ه
همچنیــن اظهــار داشــتند کــه مشــارکت در اقدام  پژوهــی منجــر بــه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس، افزایــش 

ــود. ــوزان می  ش ــای دانش  آم ــود و نیازه ــل خ ــج عم ــه نتای ــی نســبت ب آگاه
    ساســمن و راجــر )1978( در پژوهشــی بــا عنــوان » ارزیابــی شایســتگی  های علمــی اقدام پژوهــی«، 
ــا آن مواجــه هســتند،  ــه اعضــای ســازمان ها ب ــرای حــل مشــكالتی ک روش پژوهــش پوزیتیویســتی را ب
ــهای  ــرای روش  ــب ب ــی مناس ــوان جایگزین ــه عن ــی را ب ــد و روش اقدام پژوه ــالم می کنن ــب اع نامناس
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پوزیتیویســتي معرفــی می  کننــد. آن هــا در ایــن پژوهــش پنــج ویژگــی اساســی اقدام  پژوهــی کــه اصــالح 
کننــده  کمبود هــای رویكــرد پوزیتیوســتي اســت ایــن طــور بیــان کردنــد:

 1. آینده  گرا است: اقدام  پژوهی در جهت بهبود آینده  مطلوب برای افراد و سازمان هاست؛
 2. مشــارکتی اســت: ارتبــاط بیــن محقــق و عوامــل تحقیــق یكــی از ویژگی هــای اساســی 

اســت؛ اقدام پژوهــی 
ــكالت و  ــوری مش ــش ف ــرای کاه ــزاری ب ــی اب ــت دارد: اقدام  پژوه ــتم دالل ــعه سیس ــر توس  3. ب

ــد سیســتم اســت؛ ــا فرآین ــش در رابطــه ب ــد دان تولی
 4. اقدام  پژوهی فراهم کننده نظریه در عمل است، و

 5. موقعیتــی اســت: محقــق اقدام  پژوهــی می دانــد 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 اقدام  پژوهــی بــا معیارهــای پوزیتیویســتي 
ــده  ــد ش ــش تولی ــه دان ــاوت، ک ــی متف ــا معرفت  شناس ــت ب ــی اس ــی علم ــت. اقدام  پژوه ــازگار نیس س
ــرای حــل مشــكالت  ــی خــاص اســت کــه ظرفیــت اعضــای ســازمان را ب ــه وضعیت درآن مشــروط ب

ــرد. ــاال می  ب ــود ب خ
    پارکیــن)2008( بیــان می  کنــد کــه اقدام  پژوهــی در مقایســه بــا ســایر پژوهش ــها دارای 
محدودیت هایــی اســت از جملــه؛ نداشــتن ماهیــت و تعریــف دقیــق، محدودیــت در تعمیــم یافته هــا 
بــه موقعیتــی فراتــر از موقعیــت موجــود، بــه لحــاظ زمــان و هزینــه بــه صرفــه نیســت بــه ایــن معنــی 
ــا  ــرا ب ــن اج ــت حی ــن اس ــت، ممك ــده نیس ــرف ش ــه ص ــخ گوی هزین ــده پاس ــت آم ــه دس ــه ب نتیج
ــوم  ــا مفه ــت ب ــن اس ــود، روش آن ممك ــرو ش ــی روب ــه  ای و مدیریت ــی، حرف ــای فرهنگ محدودیت  ه
ــن و  ــه تبیی ــاز ب ــی نی ــائل اخالق ــد و مس ــته باش ــرت داش ــردی مغای ــتقالل ف ــژه اس ــه وی ــتقالل ب اس
ــاوت  ــا متف ــایر پژوهش ه ــی را از س ــدام پژوه ــی اق ــول اخالق ــن اص ــد. پارکی ــق دارن ــت دقی مدیری

ــد. ــاندن می  دان ــیب نرس ــدن و آس ــه مان ــه، محرمان ــت آگاهان ــامل رضای ــد و آن را ش می دان
    اریــک کــراس)2005(، برایــن)2001(، مــک گروگــور و مورنــان، )2010( بــر ایــن باورنــد کــه 
ــن  ــرد. ای ــرار می  گی ــیری ق ــای تفس ــروه پژوهش  ه ــی در گ ــش، اقدام  پژوه ــواع پژوه ــدی ان در طبقه  بن
ــی  ــای کّم ــر اندازه  گیری ه ــه شــدت ب ــه روش آن ب ــل ک ــن دلی ــه ای ــش پوزیتیویســتی را ب ــراد پژوه اف
ــم انتزاعــی را رد  ــا داده  هــای عددی نشــان می  دهــد، مفاهی ــا را ب ــن متغییره ــاط بی ــد، ارتب ــد می  کن تأکی
می  کنــد و ادعــا می  کنــد کــه تنهــا از طریــق تجربــه حســی می  تــوان بــه شــناخت دســت یافــت نقطــه 

ــد. ــی می  دانن ــل اقدام  پژوه مقاب
ــی مشــارکتی  ــدن اقدام پژوه ــرات گنجان ــوان »بررســی اث ــا عن ــی ب ــوی )2010( تحقیق ــو ه     چی
ــرکت  ــا ش ــن دوره  ه ــه در ای ــی ک ــام داد. معلمان ــان« انج ــت معلم ــن خدم ــوزش ضم ــه  ی آم در برنام
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کــرده بودنــد: اظهــار داشــتند کــه در حیــن اجــرای برنامــه فرصــت مقایســه کارهــای پژوهشــی خــود 
بــا همكارانشــان و دریافــت بازخــورد را کســب کــرده انــد، بــا روش ــها و نظریه  هــای آموزشــی جدیــد 
ــس،  ــهای تدری ــود روش  ــس، بهب ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــث افزای ــن کار باع ــن ای ــده اند، و همچنی ــنا ش آش
ــه کارگیــری نظریه  هــای آموزشــی در  ــه اشــتراک  گزاری و تبــادل اطالعــات بیــن معلمــان، ب تســهیل ب
ــی  ــه طــور کل ــوزان شــده اســت. ب ــری دانش  آم ــود یادگی ــم و بهب ــه  ای معل ــود دانــش حرف عمــل، بهب
ــود و توســعه  ــرای  انجــام اقدام  پژوهــی، از بهب ــه چارچــوب ب ــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ارائ نتای
ــد و  ــت می  کن ــرد اصــول آموزشــی هدای ــان را در کارب ــد و معلم ــت و پشــتیبانی می  کن معلمــان حمای

ــه تحقیــق آموزشــی اقــدام کننــد. ــه طــور موفقیــت آمیــز ب ــا ب ــه آنهــا کمــک می  کنــد ت ب
ــرای  ــارکتی ب ــی مش ــدام پژوه ــوان�»اق ــا عن ــی ب ــكاران )2012(، تحقیق ــای و هم     کارون چ
ــق:  ــن تحقی ــد. هــدف از ای ــان دانشــجویان آمــوزش عالــی« انجــام دادن ــی در می ــج تفكــر بازتاب تروی
ــات مشــارکتی )ب( توســعه و پیاده  ســازی  ــرای انجــام تحقیق ــای مدرســان ب ــف( توســعه توانایی  ه ال
ــرات فعالیت  هــای ایــن  ــان دانش آمــوزان و )ج( بررســی اث فعالیت هــای ترویــج تفكــر انعكاســی درمی
ــر  ــه تفكــر انعكاســی موث ــود. فعالیت  هــای آموزشــی کــه ب ــوزان ب ــروژه درتفكــر انعكاســی دانش آم پ
ــرای  ــراد صاحب نظــر ب ــع آموزشــی، فعالیت  هــای گروهــی، دعــوت از اف ــد؛ ســمینار، مناب کمــک می  کن
ــد  ــری مفی ــرای درگی ــت خــود را ب ــه شــرکت  کنندگان  ظرفی ــا  نشــان داد ک ــد. یافته  ه ســخنرانی بودن
ــک  ــه و در ی ــری خــود را آزادان ــا تجربه  هــای یادگی ــود بخشــیدند. آنه در اقدام  پژوهــی مشــارکتی بهب
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. عــالوه بــر ایــن،  نــه تنهــا مهارت  هــای مطالعــه و 
تفكــر انتقــادی معلمــان را بهبــود بخشــید بلكــه تاثیــرات مشــابهی بــر روی دانش  آمــوزان ایــن معلمــان 

داشــت.

روش  شناسی پژوهش �
  پژوهــش حاضــر از آنجایــی کــه منجــر بــه پیشــنهادهای اجرایــی جهــت بهبــود کیفیــت تحقیقــات 
ــه  ــهای آمیخت ــوع پژوهش  ــردآوری از ن ــیوه گ ــت ش ــردی اســت و از جه ــردد، کارب ــی می  گ اقدام پژوه

ــی، کیفــی( می باشــد.  )کّم
ــدام  ــار اق ــل یكب ــه حداق ــنندج ک ــهر س ــی ش ــع ابتدای ــان مقط ــه معلم ــامل کلی ــاری ش ــه آم جامع
ــای  ــه در دوره  ه ــتانی ک ــر اس ــی برت ــاي اقدام  پژوه ــن گزارش ه ــند و همچنی ــام داده باش ــی انج پژوه
ــده اند،  ــال ش ــده ارس ــزی معلم  پژوهن ــه مرک ــه دبیرخان ــده ب ــه معلم  پژوهن ــیزدهم برنام ــم و س دوازده
کــه طبــق آمــار اعــالم شــده توســط پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت اســتان کردســتان، شــامل 36 گــزارش 
ــی از نمونه  گیــری در دســترس و در بخــش کیفــی از  بــود. بــرای تعییــن حجــم نمونــه در بخــش کمّ
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نمونه  گیــری هدفمنــد اســتفاده شــد. ابــزار جمــع  آوری اطالعــات پرسشــنامه، چک  لیســت و مصاحبــه  
نیمــه  ســاختارمند بــود. جهــت بررســی روایــی صــوری پرسشــنامه بــه نظــر ده نفــر از معلمــان پژوهنــده 
برتــر اســتناد گردیــد، همچنیــن جهــت ســنجش پایایــی از ضریــب آلفــای  کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه 
مقــدار آن بــرای پرسشــنامه برابــر بــا )0/89( و بــرای چک  لیســت )0/77( بــود. در ایــن تحقیــق بــرای 
  t،ــافی ــی اکتش ــل عامل ــای تحلی ــت از آزمون  ه ــنامه و چک  لیس ــل از پرسش ــای حاص ــل داده ه تحلی

مســتقل، t تــک نمونــه  ای و فریدمــن اســتفاده شــد.

تجزيه و تحليل سؤاالت تحقيق �
ســؤال�اول�پژوهــش:�انتخــاب متدولوژی  هــای اقدام  پژوهــی توســط معلمــان بــر کــدام باورهــای 

معرفت  شــناختی آنــان اســتوار اســت؟
ــر  ــنامه ب ــای پرسش ــن چارچــوب گزاره  ه ــرای تعیی ــه پرســش اول و ب ــتای پاســخگویی ب در راس
اســاس پیشــینة نظــری پژوهــش از تحلیــل عاملــی اکتشــافی اســتفاده گردیــد. در تحلیــل مذکــور قبــل 
از پرداختــن بــه ســایر نتایــج تحلیــل عاملــی، مقادیــر کیــزر- میــر- الكیــن)KMO(1 و آزمــون بارتلــت2 
مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود آیــا داده   هــا بــرای تحلیــل عاملــی مناســب هســتند یــا 
خیــر؟. هرچــه مقــدارKMO  بیشــتر باشــد نشــان دهنــده بــاال بــودن کفایــت و تناســب نمونه  گیــری 
می  باشــد. نتایــج جــدول 1 نشــان داد کــه مقــدار KMO بدســت  آمده )0/75( و نتیجــه آزمــون بارتلــت 
معنــادار بــود، لــذا می  تــوان نتیجــه گرفــت کــه داده  هــا بــرای تحلیــل عاملــی مناســب هســتند و شــرایط 

الزم بــرای اجــرای تحلیــل عاملــی اکتشــافی را دارا هســتند. 

شاخص هاي تناسب داده هاي پرسشنامه براي اجراي تحليل عاملي اکتشافيجدول 1.

)KMO(0/75شاخص کفايت نمونه گيری
)2χ(آزمون کرويت بارتلت                          آمار مجذور خی

                      درجه آزادی
                             سطح معنی داری

287/742
66

0/000

ــا  ــتخراج« عامل ه ــی »اس ــل عامل ــا، گام دوم در تحلی ــب داده  ه ــان از تناس ــب اطمین ــس از کس  پ
اســت. در پژوهــش حاضــر چــون عامل  هــای اصلــی از لحــاظ نظــری مشــخص بــود، بــرای بــرآورد 
ــن  ــتگی بی ــون همبس ــن چ ــد. همچنی ــتفاده گردی ــی اس ــینه نمای ــر بیش ــا از روش حداکث ــن عامل  ه ای
ــر  ــا ب ــل داده  ه ــد. در تحلی ــتفاده گردی ــن اس ــش آبلیمی ــود از روش چرخ ــر از 0/20 ب ــا باالت عامل  ه
ــه  ــه ب ــا توج ــدند.  ب ــایی ش ــل اول شناس ــوان عام ــه عن ــای 10، 11، و 12 ب ــاس جــدول 2 گویه ه اس
ــده  ــرر ش ــیری مق ــرد تفس ــای رویك ــوان متغیره ــه عن ــا ب ــن گویه  ه ــنامه ای ــه در طراحــی پرسش این ک
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy
2- Rtlett’s Test ofSphericity
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بودنــد، عامــل اول بــه عنــوان رویكــرد تفســیری نامگــذاری می شــود.عامل دوم شــامل گویه  هــای 15 و 
16 بــود. در پرسشــنامه  ی طراحــی شــده گویه  هــای 15، 16، 17 و 18 بــه عنــوان گویه  هــای مربــوط بــه 
رویكــرد انتقــادی پژوهــش مقــرر شــده بودنــد کــه پــس از اجــرای آزمــون تحلیــل عاملــی گویه هــای 
ــناخته  ــش( ش ــادی پژوه ــرد انتق ــل )رویك ــن عام ــایی ای ــرای شناس ــری ب ــای معتب 15 و 16، گویه  ه
شــدند. همچنیــن براســاس نتایــج ایــن جــدول مشــخص شــد کــه گویه  هــای 1، 2، 3 و 4 بــه عنــوان 
ــار الزم در شناســایی رویكــرد پوزیتیویســتی برخــوردار  عامــل ســوم )رویكــرد پوزیتیویســتی( از اعتب
هســتند. در طراحــی پرسشــنامه بــرای شناســایی مؤلفــه  ی پوزیتیویســتی 8 گویــه در نظــر گرقتــه شــد 
ــه دیگــر  ــر و 4 گوی ــوان گویه  هــای معتب ــه عن ــه ب ــی 4 گوی ــل عامل کــه پــس از اجــرای آزمــون تحلی

فاقــد اعتبــار کافــی بــرای شناســایی ایــن مؤلفــه شــناخته شــدند.

نتايج آزمون تحليل عاملي اکتشافي براي پرسشنامهجدول 2.

گويه  ها
عامل  ها

رويکرد انتقادیرويکرد تفسيری- مشارکتیرويکرد پويتيويستی
q10
q12
q11
q15
q16
q2
q3
q4
q1

0/809
0/709
0/691

0/91
0/483

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

در مرحلــه بعــد بــرای رتبه  بنــدی متدلــوژی پژوهشــی معلمــان از آزمــون فريدمــن اســتفاده شــد. 
نتايــج جــدول 3 نشــان داد کــه معلمــان در انجــام پژوهــش بيشــتر از رويکــرد تفســيری – مشــارکتی 
ــرار  ــوم ق ــت دوم و س ــب در اولوي ــه ترتي ــتی ب ــادی و پوزيتيويس ــای انتق ــد. رويکرده ــتفاده می  کنن اس

گرفتنــد.  
نتايج آزمون فريدمن پيرامون اولويت بندي متدلوژي پژوهش معلمانجدول 3.

 ميانگينمتغير
 مجذورتعدادرتبه

کای
 درجه
آزادی

 سطح
اولويتمعنی داری

2/54تفسيری
10065/1612.000

اول
دوم2/03انتقادی

سوم1/43پوزيتيويستی
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ــزارش  ــه گ ــب مراحــل در ارائ ــاختاری و ترکی ــزان اصــول س ــه می ــا چ ــش: ت ــؤال�دوم�پژوه س
ــت؟ ــده اس ــت ش ــی رعای اقدام  پژوه

فرضیــه پژوهش)مربــوط بــه ســؤال دوم پژوهــش(: بیــن میانگیــن  بدســت آمــده از میــزان رعایــت 
اصــول ســاختاری و ترتیــب مراحــل در ارائــه گزارش هــاي اقدام  پژوهــی و میانگیــن مفــروض تفــاوت 
آمــاری معنــی د اری وجــود دارد. بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون t تــک نمونــه  ای اســتفاده شــد. 
نتایــج جدول4حاکــی از آن اســت کــه: تفــاوت آمــاری معنــی  داری بیــن دو میانگیــن واقعــی)2/9473( و 
میانگیــن مفــروض)3( وجــود نــدارد. لــذا می  تــوان گفــت فــرض ضمنــی پژوهــش رد و فــرض صفــر 
ــاي اقدام  پژوهــی اصــول ســاختاری  ــه گزارش ه ــان در ارائ ــه معلم ــی ک ــن معن ــه ای ــد می  شــود. ب تایی

و ترتیــب مراحــل را رعایــت کرده  انــد.

نتايج آزمون t تک نمونه اي جهت ارزيابي ميزان رعايت اصول ساختاري و ترتيب مراحل در ارائه گزارش هاي اقدام پژوهيجدول 4.

 درجهمقدار tانحراف استانداردميانگينتعدادمتغير
سطح معنی داریآزادی

751310/458.-322.94730/39723متدولوژی تحقيق
ميانگين مورد انتظار: 3

ــام  ــای انج ــی اقدام  پژوهی  ه ــی و کیف ــای کم ــل داده  ه ــهای تحلی ــش: روش  ــوم�پژوه ــؤال�س س
ــوده اســت؟  ــق ب ــا چــه حــد دقی ــه توســط معلمــان ت گرفت

فرضیــة پژوهش)مربــوط بــه ســؤال ســوم پژوهــش(: بیــن میانگیــن بــه بدســت آمــده از تناســب 
ــاری  ــن مفــروض تفــاوت آم ــل داده  هــای پژوهشــی معلمــان و میانگی روش هــای جمــع  آ وری و تحلی
معنــی د اری وجــود دارد. بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون t  تــک نمونــه  ای اســتفاده شــد. نتایــج 
جــدول5 حاکــی از آن اســت کــه؛ تفــاوت آمــاری معنــی  داری بیــن دو میانگیــن واقعــی) 2,7159( و 
ــه این کــه مقــدار میانگیــن واقعــی از مقــدار میانگیــن  ــا توجــه ب میانگیــن مفــروض)3( وجــود دارد. ب
مفــروض پاییــن تــر اســت، می  تــوان نتیجــه گرفــت کــه معلمــان در جمــع  آ وری و تحلیــل داده  هــای 

ــد می  شــود. ــرض پژوهــش تأیی ــذا، ف ــد ل ــتفاده نكرده  ان ــای مناســب اس پژوهشــی از روش ه

نتايج آزمون t تک نمونه اي جهت ارزيابي تناسب روش هاي جمع آوري و تحليل داده هاي پژوهشي معلمانجدول 5.

 انحرافميانگينتعدادمتغير
 سطحدرجه آزادیمقدارtاستاندارد

معنی داری
2.488310/018-322.71590/64603جمع آوری و تحليل داده ها

ميانگين مورد انتظار: 3

ــی را  ــا چــه حــد اصــول اخالق ــدام  پژوهــی ت ــارم�پژوهــش: معلمــان در اجــرای اق ــؤال�چه س
ــد؟ ــی  کنن ــت م رعای

ــزان  ــده از می ــن بدســت آم ــن میانگی ــارم پژوهــش(: بی ــه ســؤال چه ــوط ب ــة پژوهش)مرب   فرضی
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رعایــت اصــول خالقــی در اجــرای اقــدام پژوهــی و میانگیــن مفــروض تفــاوت آمــاری معنــی  داری 
وجــود دارد.  بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون t تــک نمونــه  ای اســتفاده شــد.  نتایــج جــدول6 
ــن  ــن واقعــی) 3,6328( و میانگی ــن دو میانگی ــی  داری بی ــاری معن حاکــی از آن اســت کــه؛ تفــاوت آم
مفــروض)3( وجــود دارد.  بــا توجــه بــه این کــه مقــدار میانگیــن واقعــی از مقــدار میانگیــن مفــروض 
باالتــر اســت، می  تــوان نتیجــه گرفــت کــه معلمــان در اجــرای اقدام  پژوهــی اصــول اخالقــی پژوهــش 

ــود. ــد می  ش ــش تأیی ــرض پژوه ــن، ف ــد. بنابرای ــت کرده ان را رعای
نتايج آزمون t تک نمونه اي جهت ارزيابي ميزان رعايت اصول اخالقي در اجراي اقدام پژوهيجدول 6.

 انحرافميانگينتعدادمتغير
 درجهمقدار tاستاندارد

آزادی
 سطح

معنی داری
323.63280/444438.05531.000جمع  آوری و تحليل داده  ها

ميانگين مورد انتظار: 3

ســؤال�پنجــم�پژوهــش:�تــا چــه حــد ابزارهــای مــورد اســتفاده معلمــان در اجــرای اقدام  پژوهــی 
دقیــق و روا بــوده اســت؟ 

فرضيــة پژوهش)مربــوط بــه ســؤال پنجــم پژوهــش(: بيــن ميانگيــن بدســت آمــده از ميــزان تناســب 
ابزارهــای مــورد اســتفاده معلمــان و ميانگيــن مفــروض تفــاوت آمــاری معنــی  داری وجــود دارد. بــرای 
بررســی ايــن فرضيــه از آزمــون t تــک نمونــه ای اســتفاده شــد.  نتايــج جدول7حاکــی از آن اســت کــه؛ 
تفــاوت آمــاری معنــی  داری بيــن دو ميانگيــن واقعــی)2.0625( و ميانگيــن مفــروض)3( وجــود دارد. بــا 
ــوان  ــر اســت، می  ت ــن ت ــروض پايي ــن مف ــدار ميانگي ــی از مق ــن واقع ــدار ميانگي ــه مق ــه اين ک ــه ب توج
ــورد اســتفاده معلمــان دراجــرای اقدام  پژوهــی در ســطح  ــزار م ــی اب ــی و رواي ــت کــه پاياي نتيجــه گرف

ــذا، فــرض پژوهــش تأييــد می  شــود. ــوده اســت. ل پايينــی ب
نتايج آزمون t تک نمونه اي جهت ارزيابي ابزار مورد استفاده در اجراي اقدام پژوهيجدول 7.

سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار tانحراف استانداردميانگينتعدادمتغير
.12.45031000-322.06250/42597ابزار 

ميانگين مورد انتظار: 3

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 
t جمــع  آوری اطالعــات اســتفاده شــد. بــرای تجزیــه تحلیــل داده هــای حاصــل از پرسشــنامه از آزمــون
تــک نمونــه اي اســتفاده شــد. نتایــج جــدول8 حاکــی از آن اســت کــه؛ تفــاوت آمــاری معنــی داری بیــن 
دو میانگیــن واقعــی)4/0617( و میانگیــن مفــروض)3( وجــود دارد. بــا توجــه بــه این کــه مقــدار میانگیــن 
ــی  ــزان همخوان ــه می ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــت، می  ت ــر اس ــروض باالت ــن مف ــدار میانگی ــی از مق واقع

تحقیقــات انجــام شــده توســط معلمــان بــا مســائل آموزشــی در ســطح باالیــی قــرار دارد.
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نتايج آزمون t تک نمونه اي پيرامون بررسي ميزان همخواني تحقيقات اقدام پژوهي با مسائل آموزشيجدول 8.

ميانگين تعداد
واقعی

انحراف 
استاندارد

ميانگين 
درجه مقدارtمفروض

آزادی
سطح معنی 

داری
1004/06170/66736315/908990/000همخوانی تحقيقات

بــرای رســیدن بــه یــک دیــدگاه کلــی در رابطــه بــا ماهیــت علمــی کارهــای اقدام پژوهــی انجــام 
شــده توســط معلمــان پژوهنــده، بــه مقایســه میانگیــن متغیرها)ســاختار، جمــع  آوری و تحلیــل داده  هــا، 
ــون  ــن کار از آزم ــرای ای ــه ب ــود. ک ــاز ب ــا نی ــدی آنه ــزار( و اولویت  بن ــب اب ــی و تناس ــول اخالق اص

فریدمــن اســتفاده شــد.

نتايج آزمون فريدمن پيرامون مقايسه و اولويت بندي متغيرهاجدول 9.

ميانگين متغير
درجه مجذور کایتعدادرتبه

آزادی
سطح 

اولويتمعنی داری

3/88اصول اخالقی

3275/3763.000

اول
دوم2/72متدولوژی

سوم2/30تحليل داده ها
چهارم1/11ابزار

    نتایــج جــدول9 نشــان داد کــه مقــدار مجــذور کای )75/376( در ســطح خطــای کمتــر از 0/05 
ــا پرداخــت.  ــن متغیره ــدی بی ــه اولویت بن ــوان ب ــه می ت ــه می شــود ک ــذا نتیجــه گرفت ــود. ل ــی دار ب معن
ــان در  ــه معلم ــد ک ــان می ده ــن)3/88( نش ــترین میانگی ــا بیش ــی ب ــول اخالق ــه اص ــن رابط ــه در ای ک
انجــام پژوهــش اصــول اخالقــی را تــا حــد قابــل توجهــی رعایــت می كننــد. همچنیــن مقادیــر میانگیــن 
متدولــوژی )2/72( و تحلیــل داده هــا)2/30( در ســطح قابــل پذیرشــی نمی  باشــد. 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 می  باشــد. 

تحليل داده های كيفی �
تحلیل داده  های حاصل از مصاحبه )در راستای پاسخگویی به سؤال ششم پژوهش(
سؤال�اول�مصاحبه:�هدف�شما�از�پژوهش�در�کالس�درس�وحین�تدریس�چیست؟

ــود.  ــرای انجــام اقدام  پژوهــی ب ــی معلمــان ب ــزه درون ــن ســؤال شناســایی انگی هــدف از طــرح ای
ــد،  ــه کار پژوهشــی انجــام می دهن ــی ک ــر معلمان ــی اکث ــزه درون ــه انگی ــن اســت ک ــاور پژوهشــگر ای ب
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  هدف شــان از انجــام پژوهــش عملــی، رفــع مشــكالت 
و مســائل موجــود در کالس درس بــوده اســت. بــه عبارتــی، معلمــان پــس از این کــه متوجــه مســائل 
موجــود در کالس می  شــدند، تــالش می كردنــد اقدامــات الزم بــرای رفــع مشــكل موجــود را در قالــب 

یــک پژوهــش عملــی انجــام دهنــد.
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به�عنوان�مثال�به�دو�نمونه�از�پاسخ��های�ارائه�شده،�اشاره�می��شود:
ــوان آن  ــی نمی  ت ــا اســتفاده از راه حل هــای قبل ــد و ب ــی مشــكلی در کالس پیــش می  آی »معمــوالً وقت
را رفــع کــرد،  مــن ســعی می  کنــم خــودم بــا روش جدیــدی آن را حــل کنــم، مثــاًل دانش آموزانــم بــرای 
امتحــان درس ریاضــی خیلــی اســترس داشــتند و ایــن باعــث می  شــد عملكردشــان در ایــن درس پاییــن 
باشــد، مــن بــرای حــل ایــن مشــكل بــه مطالعــه کتاب  هــای روانشناســی اســترس و اضطــراب پرداختــم، 
بــا همكارانــم،  والدیــن دانش  آ مــوزان، و حتــی متخصصیــن تغذیــه مشــورت کــردم، ســپس بــا طراحــی 

برنامــه  ای و اجــرای آن روی دانش  آمــوزان موفــق بــه رفــع مشــكل شــدم.«)مصاحبه شــونده کــد2(.
ســؤال�دوم�مصاحبــه:�بــه�نظــر�شــما��اجــرای�تحقیقــات�عملــی�در�مدرســه،�تــا�چــه�حــد�
ــایی  ــؤال شناس ــن س ــرح ای ــدف از ط ــود؟ ه ــری�می��ش ــی-�یادگی ــد�یادده ــود�فرآین ــب�بهب موج

ــود. ــری ب ــی – یادگی ــد یادده ــر فرآین ــی ب ــر اقدام پژوه ــا تاثی ــه ب ــان در رابط ــدگاه معلم دی
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. 
ــه همــه همــكاران  ــج ب ــه اطالع رســانی شــود و نتای ــه شــرطی ک ــی ب ــادی دارد ول ــر زی ــًا تاثی »قطع
منعكــس شــود تــا از نتیجــه کار یكدیگــر آگاه شــوند، شــاید مــن هــم ســر کالس بــا مشــكلی برخــورد 
ــرده باشــد و اگــر نتیجــه کار همــكارم در دســترس  ــاًل روی آن کار ک ــه یكــی از همــكاران قب ــردم ک ک
باشــد مــن می توانــم از تجربیاتــش اســتفاده کنــم. ولــی متاســفانه نتایــج را بایگانــی می كننــد و در دســترس 

معلمــان قــرار نمی دهنــد. بایــد اطالع رســانی شــود بــه همــه همــكاران.« )مصاحبــه شــونده کــد5(.
ســؤال�ســوم�مصاحبــه:�اگــر�بــه�عنــوان�معلم��پژوهنــده�بخواهیــد�در�زمینــه�کاری�خود)تدریس�
و�اداره�کــردن�کالس(�تحقیــق�کنیــد�چــه�موضوعاتــی�را�انتخــاب�می��کنیــد؟ هــدف از طــرح ایــن 
ســؤال شناســایی مســائل موجــود در موقعیت  هــای آموزشــی اســت کــه از دیــدگاه معلمــان  بــه وســیله 

اقدام  پژوهــی قابــل بررســی هســتند.
ــه  ی؛ مســائل روحــی روانــی،      پــس از تحلیــل مصاحبه  هــا، از پاســخ های ارائــه شــده ســه مقول
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 دانش  آمــوزی از نظــر 
ــر  ــود و ب ــالل می  ش ــار اخت ــی وی دچ ــرد تحصیل ــد عملك ــكل باش ــاری دارای مش ــا رفت ــی و ی روح
ــر گــذار باشــد. معلمــان  ــوزان تأثی ــد روی روح و روان دانش  آم ــز می توان عكــس، مســائل آموزشــی نی
ــاری،  ــم از رفت ــد اع ــه وجــود می  آین ــت آموزشــی ب ــه در موقعی ــائلی ک ــه مس ــه هم ــد ک ــد بودن معتق

ــل بررســی هســتند. ــی قاب ــه وســیله اقدام  پژوه ــی و آموزشــی ب عاطف
برای�مثال�به�یک�نمونه�از�پاسخ��های�ارائه�شده�اشاره�می��شود:

ــت  ــن اس ــی ممك ــم، یعن ــرار می  گیری ــه در آن ق ــی دارد ک ــه موقعیت ــتگی ب ــن بس ــر م ــه نظ »ب
دانش آمــوزان در زمینــه یادگیــری درس خاصــی مشــكل داشــته باشــند و یــا یــک دانش  آمــوز مشــكل 
ــدازه  ــک ان ــه ی ــه مســائل ب ــه خــاص، هم ــک زمین ــت در ی ــوان گف ــاری داشــته باشــد و.... نمی  ت رفت

ــد 5(. ــونده ک ــه ش ــند.« مصاحب ــت باش ــد دارای اهمی می  توانن
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بحث و نتيجه  گيری  
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــت علم ــاظ ماهی ــه لح ــی ب ــش اقدام   پژوه ــن پژوه در ای
ــیری  ــای تفس ــروه پژوهش ه ــی را در گ ــش اقدام پژوه ــواع پژوه ــدی ان ــگران در طبقه  بن پژوهش
قــرار می  دهنــد )برایــن، 2001(. نتایــج نشــان داد کــه معلمــان  پژوهنــده تمایــل دارنــد در اجــرای 
اقدام  پژوهــی از رویكــرد تفســیری اســتفاده کننــد. ایــن رویكــرد بــر روش شناســي کیفــي، مشــاهده 
ــن،  ــت )برای ــی اس ــون متك ــاي کان ــوردي، گروه  ه ــات م ــق، مطالع ــاي عمی ــارکتي، مصاحبه ه مش
2001(. نتایــج پژوهــش همچنیــن نشــان داد کــه معلمــان تمایــل خیلــی کمــی بــه کاربــرد رویكــرد 
ــت  ــیری اس ــای تفس ــزء رویكرده ــی ج ــه، اقدام  پژوه ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــتی دارن پوزیتیویس
ــی خــود  ــای عمل ــرای پژوهش  ه ــبی را ب ــوژی مناس ــان متدول ــه معلم ــار داشــت ک ــوان اظه می ت
انتخــاب کرده  انــد. امــا برداشــت محقــق ایــن اســت کــه گرایــش معلمــان بــه تحقیــق کیفــی نــه 
بــه دلیــل مزایــای ایــن نــوع پژوهــش و نــه از روی آگاهــی، بلكــه بــه دلیــل عــدم آشــنایی وتســلط 

شــان بــر روش ــهای آماری)توصیفــی و اســتنباطی( اســت. 
بررســی گزارش هــاي اقدام  پژوهــی نشــان داد کــه معلمــان در رعایــت ترتیــب مراحــل 
ــناد  ــی اس ــگر در بررس ــه پژوهش ــی ک ــوارد مهم ــا از م ــد. ام ــل کرده  ان ــق عم ــاي موف گزارش ه
ــل و  ــب مراح ــت ترتی ــان در رعای ــه معلم ــا این ک ــه؛ ب ــود ک ــن ب ــت ای ــان دریاف ــی معلم پژوهش
ــات مراحــل، اســتفاده  ــا در اجــرای جزئی ــد ام ــق عمــل کرده   ان ســاختار گــزارش اقدام پژوهــی موف
ــه  ــا ب ــل داده  ه ــه و تحلی ــیوه  های تجزی ــن ش ــا و همچنی ــع  آوری داده  ه ــرای جم ــزار مناســب ب از اب
ــع  ــف وض ــه توصی ــس از مرحل ــده پ ــان  پژوهن ــال معلم ــوان مث ــه عن ــد. ب ــل نكرده  ان ــتی عم درس
ــد امــا در جمــع  آوری و تحلیــل داده  هــای پژوهشــی  ــه جمــع  آوری اطالعــات پرداخته  ان موجــود، ب
خــود از روشــهای مناســب اســتفاده نكرده  انــد. براســاس دیــدگاه مرتلــر)2011( و فرانــس )2000(، 
ــم ســاخته و اســتاندارد، مناســب- ــای معل ــه، مشــاهده، چک لیســت و آزمون ه پرسشــنامه، مصاحب
ــده  ــی هســتند. معلم  پژوهن ــتفاده در اجــرای اقدام  پژوه ــورد اس ــای م ــن ابزاره ــن و کاربردی  تری تری
بایــد عــالوه براین کــه در جمــع آوری 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 جمــع  آوری اطالعــات اســت کــه رعایــت ایــن مــورد هــم در 
ــرای جمــع  آوری اطالعــات  ــع بیشــترین روشــی کــه معلمــان ب ــود. در واق ــی ب ــی پایین ســطح خیل
بــكار برده  انــد مشــاهده و محاوره  هــای روزمــره بــا اطرافیــان اســت. معلمــان همچنیــن در تحلیــل 
ــر  ــن ام ــل ای ــد. دلی ــتفاده کرده  ان ــود اس ــی خ ــت ذهن ــتر از برداش ــده بیش ــردآوری ش ــای گ داده ه
می   توانــد نگــرش نادرســت معلمــان بــه ایــن نــوع پژوهش هــا باشــد. معلمــان بــه عنــوان یــک کار 
کالســی کــه از قالــب پژوهش هــای رســمی خــارج اســت، بــه اقدام  پژوهــی می  نگرنــد و بــه همیــن 
دلیــل توجــه بــه ابــزار جمــع آوری داده  هــا و شــیوه تحلیــل داده  هــا را الزم نمی  داننــد. ایــن امــر نیــز 
ــه معلمــان  ــن موضــوع دارد ک ــده از ای ــه معلم  پژوهن خــود ریشــه در غفلــت دســت  اندرکاران برنام
بایــد بــه ایــن امــر توجیــه شــوند کــه وقتــی بــرای انجــام یــک کار پژوهشــی اقــدام می  کننــد بایــد 
خــود را در قالــب یــک پژوهشــگر ببیننــد کــه بایــد تمــام اصــول علمــی پژوهــش را رعایــت کنــد.
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بررسي ماهيت علمي تحقيقات انجام شده اقدام پژوهش توسط معلمان دوره ابتدايي

ــن و  ــالک )2007(، نولی ــر )2011(، ب ــون )2009(، مرتل ــه نورت ــادی از جمل  نویســندگان زی
پوتیــن )2007(، و بــورگ و گال )2005(، ســه اصــل مهــم اخالقــی کــه معلمــان پژوهنــده بایــد 
حیــن انجــام پژوهــش رعایــت کننــد را اصــل رضایــت آگاهانــه، اصــل حفــظ حریــم خصوصــی 
و محرمانــه مانــدن و اصــل حفاظــت در برابــر آســیب می داننــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه 

ــد. ــت کرده  ان ــادی رعای ــن اصــول را در حــد زی ــده در اجــرای اقدام  پژوهــی ای معلمــان پژوهن
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــه اقدام  پژوه ــبت ب ــان نس ــدگاه معلم ــی دی    در بررس
معلمــان دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه تحقیقــات اقدام پژوهــی داشــتند، و باورشــان بــر ایــن بــود 
ــی  ــل بررس ــی قاب ــق اقدام پژوه ــوزش از طری ــای آم ــود در محیط  ه ــائل موج ــر مس ــه اکث ک
هســتند، امــا  ایــن معلمــان از شــرایط کنونــی تحقیقــات اقدام  پژوهــی رضایــت نداشــتند. چــرا 
کــه معتقــد بودنــد کــه ایــن تحقیقــات بــه صــورت علمــی اجــرا نمی شــود، بیشــتر ســلیقه  ای کار 
می  شــود و  نتایــج آن اطــالع رســانی نمی  شــود، قابــل تعمیــم نیســتند و کاربــرد مقطعــی دارنــد 
ــد در عملكــرد  ــه فراموشــی ســپرده می شــوند. ریشــه ایــن مســائل را می  توان و در دراز مــدت ب
نادرســت عوامــل اجرایــی برنامــه معلــم پژوهنــده دانســت. یكــی از مســؤولیت  های ایــن مرکــز 
ارائــه کالس هــای آموزشــی معلــم پژوهنــده اســت. اگــر معلمــان نمی  تواننــد پژوهــش علمــی 
انجــام دهنــد و ســلیقه  ای کار می  کننــد، نشــان دهنــده ناکامــی عوامــل اجرایــی ایــن برنامــه در 
انجــام مســؤلیت های خــود اســت. همچنیــن یكــی از مســؤلیت های دیگــر ایــن مرکــز اشــاعه 
یافته  هــای 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 اقدام  پژوهــی دارنــد، امــا دالیلــی همچــون؛ تســلط ناکافــی 
بــر چگونگــی انجــام ایــن نــوع پژوهــش، نبــود منابــع فارســی بــه روز در زمینــه اقــدام پژوهــی، 

ــر می  شــود.  ــن ام ــع از ای عــدم اشــاعه یافته هــای پژوهشــی معلمــان مان
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