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چکیده :مطالعه حاضر بهمنظور بررسی ماهیت علمی تحقیقاات اداما -
پژوهی انجا گرفته توسط معلمان پژوهنمه ،انجاا شامر رويدارد ايا
پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) و در آن از دو روش توصایفی و تحلیا
اسناد استفادهشمه است و دارای دو جامعه آماری باود؛ 4ر جامعاه اول:
کلیه معلمان مقطع ابتمايی شهر سننمج که حماد يکبار تحقیق اداما -
پژوهی انجا داده بودنمر 2ر جامعه دو  :کلیاه گزارشاات اداما پژوهای
برتر استانی که در دورههای دوازدهم و سیزدهم برنامه معلمپژوهنمه به
دبیرخانه مرکزی معلمپژوهنمه ارسال شمهانم که طبق آمار اعام شامه
توسط پژوهشدمه تعلیم و تربیت استان کردساتان ،شاام  83گازارش
بودر برای تعیی حجم نمونه در بخش کمی از نمونهگیری در دساتر
و در بخش کیفی از نمونهگیری همفمنم استفاده شمر پرسشنامه ،چاک-
لیست و مصاحبه نیمه ساختارمنم نیز برای گردآوری دادهها به کار برده
شمر جهت بررسی روايی صوری پرسشنامه به نظار ده نفار از معلماان
پژوهنمه برتر استناد گرديم ،همچنی جهت سنجش پاياايی از ضاري
آلفایکرانباخ استفاده شم که مقمار آن برای پرسشنامه برابر با ( )0/33و
برای چکلیست ( )0/77بودر نتايج پژوهش نشان میدهام کاه معلماان
ديمگاه مثبتی نسبت به روش تحقیق ادما پژوهی برای بررسای و حا
مسائ آموزشی دارنم و تماي زيادی دارنم از رويدرد تفسایری بارای
انجا ادما پژوهی استفاده کننم ،اما بررسی گزارشات ادما پژوهی بیانگر
کیفیت پايی اي گزارشات از لحاظ علمای باودر در واداع معلماان در
مرحله جمعآوری و تحلیا اطمعاات از روشهاای مناسابی اساتفاده
ندرده انم و ابزار مورد اساتفاده ،ددات و روايای ز را نمارنامر نتاايج
همچنی نشان داد که معلمان در رعايات اصاول اخمدای تاا حامودی
موفق عم کردهانمر
کلیدواژهها :ادما پژوهی ،معلمپژوهنمه ،معلم ،تمريس

Abstract: the present study investigated
the scientific nature of action research
reports provided by teacher researchers.
This study was conducted within a
qualitative-quantitative approach through
descriptive as well as analytic methods.
The statistical population included all the
primary school teachers in Sanandaj who
had conducted action research at least for
one time. The corpus included all the
action research reports sent to central
secretariat for the 12th and 13th courses of
action research program in Kordestan (36
reports). In the quantitative phase the
convenience sampling and in the
qualitative phase the purposive sampling
was used as the sampling methods.
Questionnaires, checklists, and semistructured interviews were used for the
purpose of gathering data. The reliability
of instrument was checked by Cronbach's
alpha
which
estimated
.89
for
questionnaire and .77 for checklist. The
results showed that teachers have positive
viewpoints toward action research for
identifying and finding solutions for
educational issues. The analysis of the
reports revealed a poor scientific basis in
teachers' reports. They did not employ
effective methods for data collection and
analysis and the instruments had poor
reliability and validity.
Keywords: action research, TeacherResearcher, Norton, Mertler
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بیان مسئله
معلمان در حی

انجا وظايف و مسئولیتهای خود (تمريس و آموزش) با مسائ زيادی

روبرو میشونم ،مسائلی همچون اداره کردن کم  ،سبکهای يادگیری مختلف ،تفاوتهای
فردی ،مشدمت رفتاری و غیره .صاح نظران حوزه تعلیم و تربیت بر اي باورنم که برای ح
اي مسائ و پیشگیری از بروز مشدمتی از اي دبی بايم به اطمعات بمست آممه از طريق
پژوهش متوس شم و در اي زمینه پژوهش را از دو بعم مورد توجه و تأکیم درار میدهنم :بعم
اول کاربست يافتههای پژوهشهای آکادمیک انجا شمه در حوزه آموزش و پرورش و بعم
دو انجا پژوهشهای کاربردی و تولیم يافتههای پژوهشی توسط معلمان و سپس کاربرد آن
در عم آموزشی و پرورشی خود که به ادما پژوهی يا پژوهش در عم موسو استر
ادما پژوهی میتوانم به عنوان يک برنامه راهبردی در توسعه برنامه درسی به معلمان کمک
کنم و همچنی باعث ترفیع شخصیت حرفهای معلمان و بهبود عملدردشان برای رشم يادگیری
دانشآموزان و پیشرفت آنان شود (فرانس)4331 ،4ر کورت لوي

2

معتقم بود که اگر پژوهش

اجتماعی صرفاً منجر به تولیم دانش گردد بمون آنده در چرخه فعالیتهای اجتماعی بهبود و
تغییر ايجاد کنم به مقصود خود نرسیمه استر از ديمگاه وی همف پژوهش تنها شناخت جهان
و تفسیر آن نیست بلده تغییر آن نیز میباشمر وی ادما پژوهی را عاملی نیرومنم برای نی به
اي اهماف مهم میدانست (رضوی)4833 ،ر
هر نوع پژوهشی اصول علمی خاص خود را دارد که پژوهشگر در اجرای آن بايم رعايت
کنمر در ادما پژوهی ،معمو ً معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلی پژوهش به عهمهی او
میباشمر لذا معلم بايم به مهارتهای علمی ادما پژوهی مجهز باشم ،چه به اي وسیله معلم به
عنوان مجری اصلی طرح تحقیق ادما پژوهی ،میتوانم مسئلهی ملموسی را که با آن روبهرو
است ح کنم يا بهبودی امور را میسر سازدر ازآنجايیکه رويدرد معلمپژوهنمه بسیار جميم
بوده ،گمان میرود که معلمان بهجای يک کار حرفهای به پژوهشهای عملی و تحقیق در عم

4. Ferrance
2. Lewin
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به عنوان نوعی تدلیف اداری نگاه میکننمر نتايج مشاهمات پژوهشگر از گزارشات ادما پژوهی
سال  30معلمان استان کردستان (منمرج در پژوهشدمه تعلیم و تربیت) نشان میدهم که حجم
زيادی از تحقیقات ادما پژوهی انجا گرفته از لحاظ کیفیت دارای مشدمت روششناختی،
موضوعی و حتی تفسیری هستنمر مشاهمات و تجربیات پژوهشگر نیز در حی کار با معلمان
نشان داده که اغل

پروژههای معلمپژوهنمه تدراری و نادص انجا گرفته استر در اي

پژوهش ماهیت علمی تحقیقات ادما پژوهی ماننم تناس
انتخاب متمولوژیهای ادما پژوهی ،میزان تناس

باورهای معرفتشناختی معلمان در

متملوژیهای پژوهشی انتخاب شمه ،میزان

ددت در تحلی دادههای کمی و کیفی ادما پژوهیها ،میزان رعايت اصول اخمدی پژوهش و
همچنی

میزان همخوانی تحقیقات معلمان با مسائ آموزش و تمريس موجود در ممار

بررسی میشودر
اهداف تحقیق
در دال

همف کلی تحقیق که «بررسی ماهیت علمی تحقیقات ادما پژوهی انجا شمه توسط

معلمان در استان کردستان» بود ،اهماف ويژه به شرح زير تعريف شمه است:
4ر
2ر

باورهای معرفتشناختی معلمان در انتخاب متمولوژیهای ادما پژوهی شناسايی شودر
میزان رعايت اصول ساختاری و ترکی

مراح در ارائه گزارشات ادما پژوهی بررسی

شودر
8ر

میزان ددت در تحلی دادههای کمی و کیفی ادما پژوهیهای انجا گرفته توسط معلمان
بررسی شودر

1ر

میزان رعايت اصول اخمدی پژوهش در اجرای ادما پژوهی توسط معلمان مشخص شودر
ابزارهای به کارگرفته شمه در اجرای ادما پژوهی توسط معلمان شناسايی شودر

1ر

تناس

3ر

میزان همخوانی تحقیقات معلمان با مسائ آموزش و تمريس موجود در ممار

بررسی

شودر
سؤاالت پژوهش
4ر

انتخاب متمولوژیهای ادما پژوهی توسط معلمان بر کما باورهای معرفتشناختی آنان
استوار است؟
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2ر

تا چه میزان رعايت اصول ساختاری و ترکی

مراح

در ارائه گزارش ادما پژوهی

رعايت شمه است؟
8ر

روشهای تحلی دادههای کمی و کیفی ادما پژوهیهای انجا گرفته توسط معلمان تا
چه حم ددیق بوده است؟

1ر

معلمان در اجرای ادما پژوهی تا چه حم اصول اخمدی را رعايت میکننم؟

1ر

تا چه حم ابزارهای مورد استفاده معلمان در اجرای ادما پژوهی مناس

و روا بوده

است؟
3ر

تا چه حم تحقیقات معلمان با مسائ آموزش و تمريس موجود در ممار

همخوانی

دارد؟
چهارچوب نظری تحقیق
در اي پژوهش ادما پژوهی از چهار بعم مورد بررسی درار گرفت:
الف) جايگاه ادما ادما پژوهی در میان رويدردهای پژوهشی
 .1رویکرد پوزیتیویستی
هیرشم )4331( 4پوزيتیويسم را به عنوان يک معرفتشناسی تعريف میکنم که "از طريق
جستجوی دواعم و روابط علت و معلولی بی عناصر تشدی دهنمه آن به دنبال توضیح و پیش
بینی آن چیزی است که در اجتماع اتفاق میافتم"ر اي پارادايم بر چنم اصول مبتنی است از
جمله :اعتقاد به اي که دانش فقط از دادههای حسی کس

میشود و میتوان آن را مستقیماً

تجربه کرد و افراد مختلف بر سر آن اتفاقنظر دارنمر روش آن با نشان دادن ارتباط بی متغیرها
با دادههای عمدی بهشمت بر انمازهگیریهای کمی تأکیم میکنم (ساسم و اورد 4373؛ وينتر،
4333ر به نق از براي )2004 ،ر در اي رويدرد فرض بر اي است که رفتار را میتوان از طريق
انمازهگیری عینی توضیح داد که در آن خطای حاص از تعص

فردی به حماد میرسم

(نوتون ،)2003،پژوهشگر و پميمه مورد بررسی دو مقوله مجزا از هم هستنمر پژوهشگر نه بر

4. Hirschheim
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پميمه مورد بررسی تأثیر میگذارد و نه از آن تأثیر میپذيردر پژوهشگرانی که فرضهای
پوزيتیويستی را میپذيرنم به انتخاب روشهای جمعآوری اطمعاتی چون؛ پرسشنامه،
مصاحبههای ساختارمنم و چک لیستهای مشاهمهای تماي دارنم؛ و همچنی از روشهای
آماری برای تجزيه و تحلی اطمعات استفاده میکننمر اي

افراد انرژی زيادی صرف حفظ

فاصله میان خود به عنوان کارشناسان پژوهشی و اتفاداتی که در خود شرايط يا مودعیت
پژوهش روی میدهنم ،میکننم (بیابانگرد)4833،ر
بهطورکلی مطالعات پوزيتیويستی بیشتر به دنبال آزمون نظريه هستنم تا به فهم پیشنگرانه
پميمه کمک کنمر پوزيتیويسم در تحقیقات علمی و کاربردی مورد استفاده درار میگیردر البته
تعمادی از افراد آن را نقطه مقاب ادما پژوهی میداننم (اريک کرا 2001،؛ اعرابی و رفیعی
)4873ر رويدرد پوزيتیويستی در پژوهشهای علمی و کاربردی مورد استفاده درار میگیرد و
با اصول ادما پژوهی در تضاد است (ساسم و اورد4373 ،؛ وينتر4333 ،؛ به نق از براي ،
)2004ر
 .2رویکرد تفسیری
در طول نیم درن گذشته ،الگوی پژوهش جميمی در علو اجتماعی پميم آممه است برای غلبه
بر محموديتهای روش پوزيتیويسم که آن را پژوهش تفسیری نامیمهانم (براي )2004،ر
پژوهش تفسیری اساساً مربوط به کشف معنی يک پميمه اجتماعی میشود و موجبات درگیری
بیشتر محقق با مودعیت عملی را فراهم میآوردر پژوهشگر تفسیری کار خود را با اي فرض
آغاز میکنم که دسترسی به وادعیت تنها از طريق ساختارهای اجتماعی از دبی زبان ،آگاهی و
مفاهیم مشترک ممد استر شالوده فلسفی پژوهش تفسیری ،تأوي و پميمارشناسی استر
همف پژوهشهای تفسیری ،فهم پميمه است از طريق مفاهیمی که افراد به آن پميمه نسبت
میدهنمر پژوهش تفسیری متغیرهای مستق و وابسته را پیشاپیش معلو نمیکنم ،بلده معطوف
به پیچیمگی تما عیار مفهو سازی انسان در مودعیتهای مختلف است (اعرابی و رفیعی،
)4873ر در اي شیوه پژوهشگر بهمنظور تحقق ”درون فهمی“ بايم وارد محیط اجتماعی شود و
به يدی از نقشآفرينان اجتماعی تبمي گرددر اي

رويدرد بر روششناسی کیفی ،مشاهمه

مشارکتی ،مصاحبههای عمیق ،مطالعات موردی ،گروههای کانون متدی استر پژوهشگران در
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طبقهبنمی انواع پژوهش ادما پژوهی را در گروه پژوهشهای تفسیری درار میدهنم (براي ،
)2004ر
 .3رویکرد انتقادی
در اي رويدرد اساساً همف ،موردانتقاد درار دادن ساختارهای دانش و طبعاً توزيع دانش بهمثابه
يک منبع دمرت و بردراری عمالت استر پژوهش نقادانه متدی بر اي فرض است که وادعیت
اجتماعی ،ساختمانی تاريخی دارد و بهوسیله افراد تولیم و بازتولیم میشودر هرچنم انسان می-
توانم به شدلی آگاهانه مودعیت اجتماعی و ادتصادی خود را تغییر دهم ،اي

نحله از

پژوهشگران معتقمنم که توانمنمی انسان در اي عرصه ،بهوسیله صورتهای مختلفی از سلطه-
ی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی محمود میشودر وظیفه عممه پژوهش نقادانه ،نقم اجتماعی
است و به ممد آن شرايط محمودکننمه و بیگانهساز موجود در معرض ديم درار میگیردر
پژوهش نقادانه معطوف به برخوردها ،تضادها و تقاب های جامعه است و به دنبال آن است که
عوام اي بیگانگی و سلطه را از میان برداردر محقق انتقادی به دنبال شناسايی روابط تضاد در
وادعیت اجتماعی است که حدايت از نوعی سلطه و ظلم داردر رويدرد انتقادی به دنبال
توانمنمی انسان در فائق آممن به محموديتهای ناشی از نژاد ،طبقه و جنسیت در جامعه استر
محقق انتقادی ممد است متدی بر روششناسی دو نگاری انتقادی به طراحی تحقیق خود
بپردازدر در اي مطالعه ،محقق به دنبال پیگیری تغییراتی در چگونگی فدر کردن مرد  ،تشويق
مرد در تعام  ،شد شبدههای اجتماعی ،فعال شمن گروههای کنشمحور و کمک به افراد در
بررسی شرايطی که در آن زنمگی میکننم ،میباشمر روح حاکم بر روششناسی انتقادی
حدايت از اي انتقاد و باور پارادايمی دارد که دنیا بر اسا

نابرابری که منافع متعارض در آن

وجود دارد ،ساختهشمه است (مک گروگور و مورنان2040 ،؛ براي 2004 ،؛ اعرابی و رفیعی،
)4873ر
ب) مراحل اقدامپژوهی
دربارهی مراح ادما پژوهی ،پژوهشگران طبقهبنمیهای متفاوتی ارائه دادهانم و در بررسی
آنها مشخص میشود که اي مراح خطی نیستنم بلده به صورت چرخشی يا حلزونی می-
باشنمر به همی خاطر آن را چرخهی پژوهش نامیمهانمر
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با مطالعه منابع منتشر شمه در زمینه ادما پژوهی دريافتیم که اي نوع پژوهش شام چهار
مرحله اصلی و نه گا فرعی است که در ذي به آن اشاره میشودر
4ر مرحله برنامهريزی 2ر مرحله ادما يا عم 8ر مرحله مشاهمه و بهبود (ادما مجمد) 1ر
مرحله تأم يا تفدر
مرحله برنامهریزی خود شامل پنج گام فرعی است:
گام اول :شناسایی و محدود کردن موضوع
در ادما پژوهیِ معلمان ،موضوع پژوهش ممد است هر چیزی باشم که کنجداوی معلم را
برانگیزد يا مورد عمده او باشم (مرتلر)2044 ،4ر در شناسايی و محمود کردن موضوع تحقیق
بايم شرايط زير را در نظر گرفت :موضوع داب کنترل باشم ،پروژههای تحقیقاتی بزرگ و
پیچیمه برای ادما پژوهی مناس

نیستنم ،در انتخاب موضوع محموديتهای مالی و زمانی در

نظر گرفته شود ،سطح مهارتهای فردی پژوهشگر مناس
دغمغهی معلم در ممرسه و کم

در

باشم( ،همان) ،موضوع ،مسأله و

باشم ،تغییری در کم

در

و ممرسه به وجود

آورد و صرفاً يک امر ذهنی و مجرد نباشم و بهتر است به موضوعاتی پرداخته که جمعآوری
اطمعات برای آنها امدانپذير باشم (حاتمی)4837،ر
مسأله پژوهش سؤالی است که در ذه پژوهشگر راجع به يک پميمه ،مشد يا بحران
اجتماعی و سازمانی مطرح میشودر همف محقق از طرح اي سؤال ريشهيابی علت يا عل به
وجود آورنمهی آن مشد يا مسأله است ،چگونگی اي ريشهيابی بستگی تا به نوع و اهماف
در نظر گرفته شمه برای تحقیق داردر معمو ً در ادما پژوهی مسأله به صورت يک جملهی
پرسشی مطرح میشود« :چگونه میتوانمررررررررربهبود بخشم؟» برای نمونه چنم مثال در اي
مورد در زير آورده میشودر
درآن عمدهمنم کنم؟

-

چگونه میتوانم دانشآموزانم را به در

-

چگونه میتوانم دانشآموزانم را به انجا تحقیق و پژوهش تشويق کنم؟

4. Mertler
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گام دوم :توصیف وضعیت موجود
در اي مرحله معلم پژوهنمه ،تمش میکنم وضعیت کم
وضع نامطلوب يا نامعی در آن احسا

يا ممرسهی خود را که مسأله يا

شمه است توصیف کنم :ممرسه در کجا درار دارد؟

دخترانه است يا پسرانه و يا مختلط؟ چنم دانشآموز دارد؟ در چه کمسی پژوهش صورت
میگیرد؟ در چه درسی؟ درباره کما دانشآموزان؟ يا درباره چه کسانی؟ (والمي  ،معلمان
ديگر ،ممير ،کارکنان اداره وررر)ر پس از بررسی وضع موجود ز است رخمادهای عممه آن
به صورت منطقی تنظیم شود و گزارش داده شود در اي گزارش بايم تمش شود که وضعیت
مورد مطالعه بهروشنی توضیح داده شود بهگونهای که خواننمه بتوانم از وضعیت موردنظر
تصوير وادعی و بمون ابها و پرسش به دست آورد (حاتمی)4837 ،ر
گام سوم :جمعآوری اطالعات
پس از شناسايی و محمود کردن موضوع ،مرحله بعمی جمعآوری اطمعات اولیه برای پیاده
کردن يک راهح پیشنهادی يا مودت است ،در اي مرحله برای اينده راهح جميمی برای
مسأله پیما شود ،ز است پژوهشگر ضم مذاکره با ساير همداران ،با استفاده از روشهای
علمی به جمعآوری اطمعات بپردازد .اطمعات را میتوان از ابزار و منابع گوناگون و به
روشهای متفاوت ،مث  :مشاهمه ،مصاحبه ،يادداشتهای روزانه ،نوارهای صوتی ،عدس،
پرونمههای تحصیلی ،چکلیست ،مجمت ،نوارهای ويميويی ،مطالعات موردی ،نظرسنجی،
کارنامه ،دفتر حضور و غیاب ،نمونه کارهای دانشآموزان ،سايتهای اينترنتی و منابع اطمع
رسانی الدترونیک ،مطالعه و بررسی کتابها و مقالهها و اسناد يا پرسشنامه کتبی به دست آورد
(مرتلر)2044 ،ر
برای اي که در اي مرحله اطمعات مناسبی به دست آيم ،ز است پژوهشگر با
اصول گردآوری اطمعات آشنا باشمر برای جمعآوری دادهها بايم حماد از سه منبع استفاده
کرد (فرانس)2000 ،ر
گام چهارم :بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات میتوانم شام هرگونه منبع موجودی از اطمعات باشم که میتوانم موضوع انتخاب
شمه را تبیی
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پژوهشی ،وب سايتها ،کتابهای راهنمای معلمان ،اسناد ممرسه و يا منطقه و حتی مشورت
با همداران باشمر هیچ محموديتی برای منابعی که به عنوان ادبیات مربوطه استفاده شود وجود
نمارد ،زيرا همف از بررسی اي اطمعات کمک به معلمان پژوهنمه است تا بتوانم آگاهانه در
مورد طرح پژوهشی تصمیمگیری کننمر اي ادبیات میتوانم راهنمايیهايی برای شناسايی و
محمود کردن مشد  ،طراحی طرح تحقیق مناس  ،انتخاب ابزار دانونی و يا تدنیکهای جمع-
آوری اطمعات فراهم میکنم؛ و همچنی فرصتی برای ربط دادن نظريه موجود با عم وادعی
کم

در

فراهم میکنم (مرتلر)2044 ،ر پژوهشگر با مطالعه پیشینه تحقیق از چنم و چون

کارها آگاه میشود و از دوباره کاری پرهیز میشود ،ودتی از ادمامات و اطمعات جمعآوری
شمه توسط ديگران آگاه میشود ،میتوانم با نقم و تجزيه و تحلی منطقی آنها وضعیت خود
را مشخص کنمر (حاتمی4837 ،؛ مرتلر)2044 ،ر
گام پنجم :طراحی طرح پژوهشی
در اي مرحله معلمپژوهنمه با توجه به اطمعات جمعآوری شمه در مرحله دب و مذاکره با
همداران و متخصصان يک راه مودت و پیشنهادی ارائه میکنم و به صورت طرحی برای اجرا
در عم تهیه میکنمر زمه طراحی يک طرح ادما پژوهی ،تصمیمگیریهای خاصی است که
بايم در طول اي مرحله از فرآينم ادما پژوهی انجا شود .همف از اجرای اي گا آن است که
ادما پژوه به تشخیص جنبههای اصلی موردنظر برای بهبود عم بپردازدر در اي مرحله ضم
ممحظات جوان

اخمدی و امدان اجرايی راه انتخاب شمه ،ز است نظر اصمحی و انتقادی

همداران پرسیمه شود و پس از ممحظهی اي اظهارنظر و در صورت لزو تغییراتی در جوان
طرح پیشنهادی ايجاد شود (مرتلر2044 ،؛ حاتمی4837 ،؛ فرانس)2000 ،ر
 .2مرحله عمل
اي مرحله خود شام سه گا فرعی است:
گام اول :اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
در اي

مرحله ،پژوهشگر پس از طراحی راهح

جميم يا تغییر موردنظر ،آن را به اجرا

درمیآورد و مورد تجربه و آزمايش درار میدهم تا ببینم آيا مسئله موجود را ح میکنم يا
خیر؟ آيا وضعیت نامطلوب کنونی را تغییر میدهم يا خیر؟ در اي مرحله پژوهشگر بايم از
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همان آغاز بر چگونگی پیشرفت کار خود ،بهطور روزانه نظارت و ددت داشته باشمر اي کار
سب

میشود ضم مراعات پیشبینیهای انجا گرفته و در صورت لزو  ،تغییرهای ز را در

عم به وجود آورد (مرتلر2044 ،؛ حاتمی)4837،ر
گام دوم :جمعآوری اطالعات
پژوهشگر برای اينده ثابت کنم ادعايی که دربارهی عم جميم دارد منطقی و درست است،
بايم شواهمی داشته باشمر اي شواهم بايم مبتنی بر اطمعات منظم و منطقی باشمر گا بعمی
در رونم اجرای ادما پژوهی مشخص کردن دادههايی که بايم جمعآوری و روشهای گردآوری
اي

دادههاستر اي

روشها و ابزار میتواننم مث مرحله پیشی

و يا متفاوت باشنمر بايم

مشخص شود که در اي مرحله به چه نوع دادههايی نیاز است ،اي دادهها و شواهم بايم
معیارهايی باشنم بر اي ادعا که در کار معلم اصمح به وجود آممه استر اي شواهم بايم مورد
تأيیم افراد صاح نظر و همداران منتقم معلم در خصوص مسأله و همفهای موردنظر در
تحقیق وی باشمر (مرتلر )2044،تدنیکهای مهم برای جمعآوری داده را اي طور بیان میکنم؛
مشاهمه ،مصاحبه ،چکلیست ،آزمون :اعم از معلم ساخته و استانماردر
گام سوم :تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها
برای تصمیمگیری در مورد نوع تجزيه و تحلی دادهها ،در ابتما بايم مشخص شود که آيا داده-
ها کمی يا کیفی است؟ عموه بر اي  ،اي ضروری است که محقق به ياد داشته باشم که تجزيه
و تحلی

دادهها بايم با سؤال يا سؤالهای پژوهش تطابق داشته باشم ،جوابگوی مطالعه

موردنظر باشمر در اکثر موارد آمار توصیفی برای تجزيه و تحلی دادههای کمی ادما پژوهی
کافی است ،بااي حال ممد است آمار استنباطی هم برای مقايسه گروهها و هم برای انمازه-
گیری روابط بی متغیرها ز باشم (مرتلر)2044،ر
 .3مرحله مشاهده و بهبود (اقدام مجدد)
هنگامیکه دادهها تجزيه و تحلی شمه و نتايج حاص از تجزيه و تحلی تفسیر شم ،اگر
پژوهشگر دريافت مشد و مسئله همچنان وجود دارد بايم يک طرح عم جميم ارائه کنمر
پیامم مهم طرح عم جميم وجود يک رويدرد خاص و ملمو

در ارائه ايمههای جميم برای

ح مشد اصلی استر طرح عم اساساً يک راهبرد پیشنهادی برای اجرای نتايج حاص از
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ادما پژوهی است (مرتلر)2044 ،ر اطمعات حاص از اجرای طرح میتوانم به برنامهريزی و
ادما مجمد منجر شودر به اي صورت که با توجه به نتايج به دست آممه راهح يا طرح جميم
برای ادما دوباره و انجا ادما پژوهی ،در مورد آن تهیه میشود (عمالت نژاد )4833،در نتیجه
ماهیت چرخشی ادما پژوهی تماو پیما میکنمر
 .4مرحله تأمل و تفکر
اي مرحله خود شام دو گا فرعی میباشم؛
گام اول :تأم بر روی فرآينم ادما پژوهی
در اي مرحلهای است که معلمپژوهنمه به بررسی آنچه انجا داده است میپردازد ،اثربخشی آن
را تعیی میکنم و در مورد اصمحات ممد برای اجرا در پروژه آينمه (که به احتمال زياد
چرخه ادما پژوهی در آينمه را تشدی میدهم) تصمیم میگیردر تأم پس از هر مرحله در اي
فرآينم ،به معلم پژوهنمه اجازه میدهم بهطور مماو بر پیشرفت پروژه ادما پژوهی نظارت
داشته باشم و تصمیمگیریهايش محمود به تصمیمات گرفته شمه در ابتمای کار نباشمر آنها
میتواننم روش خود را اگر مودعیت ايجاب میکنم وفق دهنمر در اي روش بازتاب وادعاٌ يک
مرحله نهايی نیست بلده در سراسر طرح ادما پژوهی يدپارچه است (مرتلر)2044 ،ر
گام دوم :به اشتراکگذاری نتایج
بخش مهمی از هر مطالعه تحقیقی ،گزارش دهی و به اشتراک گذاشت نتايج با ديگران در
جامعه بزرگ آموزش پرورش استر ادما پژوهی نبايم از اي داعمه مستثناء باشمر اينده ادما -
پژوهی بهمنظور ح مشدمت محلی و بومی انجا میشود به اي معنی نیست که کسی عمده-
منم به دريافت نتايج بهدست آممه نیستر نتايج میتوانم به صورت غیررسمی به شد يک
سخنرانی کوتاه در جلسه معلمان ارائه شودر حتی يک گفتوگوی فردی با يدی از همداران
ممد است محیط مناس

برای به اشتراک گذاشت نتايج باشم :پژوهشگر همچنی میتوانم

نتايج را به هیئتمميره ممار  ،دانشآموزان و والمي آنها گزارش دهمر در سطح حرفهایتر،
نتايج حاص از مطالعات ادما پژوهی نیز میتوانم به مخاطبان سطح با تر نظا آموزشی منتشر
شود ،بهطورمعمول در محیطهای رسمیتر ،نتايج میتوانم بهطور رسمیتر ارائه شود در
کنفرانسهای علمی و ساير جلسات معلمان که در سطح ممرسه يا منطقه برگزار میشودر
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مجمت علمی و حرفهای نیز سازوکارهای مناسبی برای ارائه نتايج در سطح گستردهتر هستنم
(مرتلر)2044 ،ر
ج) اصول اخالقی در پژوهش اقدامپژوهی
در منابع مختلف آموزشی به معلمان پژوهنمه به عنوان پژوهشگران حوزه ادما پژوهی تأکیم
شمه است که عموه بر رعايت اصول اخمدی پژوهش بهطورکلی ،ز است اصول اخمدی
پژوهش در ارتباط با شرکت کننمگان را بهطور ويژه رعايت کننمر اي اصول از اي درارنم:
اص رضايت آگاهانه ،اص حفظ حريم خصوصی و محرمانه مانمن ،اص حفاظت در برابر
آسی ر
 .1رضایت آگاهانه
رضايت به معنی تماي شرکت کننمگان به مشارکت در پروژه و پذيرش معلم به عنوان محقق
استر از ديمگاه معلم محقق رضايت آگاهانه به عنوان يک مسئولیت مهم به نظر میرسم زيرا
رضايت آگاهانه والمي نیز برای شرکتکننمگانی که زير س دانونی هستنم نیاز است (وانمر
پوتی و لی نولی )2007 ،ر اي اص شام دو عنصر مهم است" :رضايت" به معنی مشارکت
افراد در پژوهش بمون هیچ اجباری و "آگاهی" به معنی دادن اطمعات کافی به شرکت کننمه
در مورد عواد

احتمالی مشارکت در پژوهش (نورتون)2003 ،ر برای دادن رضايت آزادانه،

يعنی ز است که دانشآموزان ،بهويژه کسانی که در کم
احسا

در

معلمپژوهنمه هستنم،

هیچ فشار ضمنی برای شرکت در پژوهش ندننمر تصمیم دانشآموزان به مشارکت

ندردن در پژوهش بايم کاممً مورداحترا باشمر مشارکت اجباری شرکتکننمگان نه تنها
غیراخمدی است بلده در صحت و اعتبار دادههای جمعآوری شمه و نتايج پژوهش تأثیر می-
گذارد (وانمر پوتی و لی نولی )2007 ،ر
 .2حریم خصوصی و محرمانه ماندن
ازآنجايیکه ادما پژوهی در پی ح مسائ در ممرسه و جامعه است و نتايج آن در ممرسه و
جامعه منتشر میشود ،بنابراي

بايم مرادبتهای ويژهای از هويت شرکت کننمگان بشود

بهطوریکه والمي آنها نگران منتشر شمن اطمعات شخصی فرزنمشان نباشنم (وانمر پوتی و
لی نولی )2007 ،ر زمه حمايت از حريم خصوصی گمنامی و محرمانگی استر "گمنامی" به
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اي معنی است که محقق هويت شرکتکننمگان را در همه يافتههای پژوهش پنهان نگه دارد،
محقق بايم به شرکت کننمگان اطمینان دهم که هرگونه اطمعات شخصی جمعآوری شمه که
میتوانم منجر به شناسايی آنها شود ،کاممً محرمانه بادی خواهم مانم (نورتون2003 ،؛ بمک،
" ،)2007محرمانگی" به اي معنا است که پژوهشگر ،هويت پاسخدهنمگان را میدانم اما دول
میدهم که هرگز آن را فاش ندنمر پژوهشگر و همداران پژوهش که به هويت
مشارکتکننمگان دسترسی دارنم ،بايم به پايبنمی اخمدی مربوط ،توجیه شونم و آموزش ببیننم
(خالقی)4837 ،ر
 .3حفاظت در برابر آسیب
حفاظت در برابر آسی

به اي معنا است که صممهای به مشارکتکننمگان حتی اگر به صورت

داوطلبانه شرکت کردهانم ،وارد نشودر آسیبی که شرکت کننمگان با آن روبرو هستنم ممد
است جسمانی ،روانی و يا حقودی باشمر ازآنجاکه در بعضی از پژوهشها فشار وجود دارد،
پژوهش شونمگان بايم کاممً از آن مطلع شونمر يافتههای پژوهش بايم بهانمازه کافی مهم باشنم
تا خطر را توجیه کننم و هیچ امدانی برای رسیمن به نتیجه بمون اي خطر وجود نماشته باشم
(بیابانگرد ،4830،ص )180ر نمونهای از آسی های جمی در حوزه ادما پژوهی عبارتانم از:
ايجاد اضطراب ،کاهش عزت نفس ،منزوی شمن ،وابستگی عاطفی و احسا

شرمساری

(نورتون2003،؛ خالقی)4837،ر
پیشینه تجربی پژوهش

تحقیقات داخ کشور :بمخشان طردی ( )4833تحقیقی تحت عنوان " آسی شناسی کم -
های ادما پژوهی و ارائه راهدارهای استفاده مطلوب از اي کم ها" انجا دادر يدی از اهماف
اي تحقیق شناسايی مؤلفههای بود که موج

افزايش مهارت پژوهشی معلمان پژوهنمه می-

شودر معلمان شرکت کننمه در اي پژوهش ،اظهار داشتنم که :يدی از مؤلفههايی که موج
افزايش مهارت پژوهشی معلمان میشود شیوه تمريس ممرسان دورههای ادما پژوهی میباشم،
به اي معنی که اگر ممرسان دورههای ادما پژوهی اطمعات جامع و کاملی داشته باشنم و در
انتقال مطال

از شیوههای فعال تمريس و تدنولوژی آموزشی استفاده نماينم مهارت پژوهشی

معلمان را افزايش میدهنمر مؤلفه ديگری که معلمان معتقم بودنم موج

افزايش مهارت
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پژوهشیشان میشود ،شیوه اجرای کار عملی کم های ادما پژوهی بود ،به اي معنی که هر
چه در کم های ادما پژوهی بیشتر روی کارهای عملی کار شود و نقاط ضعف کارهای
عملی در کم ها مورد بازبینی و اصمح درار گیرد ،مهارت پژوهشی معلمان افزايش میيابمر

رضوی ( )4833تحقیقی با عنوان "ادما پژوهی معلمان :برخی ويژگیهای برگزيمگان
استانی" به بررسی ويژگیهای جمعیتشناختی طرحهای برگزيم پرداختر نتايج پژوهش نشان
داد که استان کردستان کمتري تعماد شرکت کننمه را در بی استانهای کشور داشتر نتايج
همچنی نشان داد که بیشتري افراد شرکت کننمه زن ،با ممرک کارشناسی ،در رشته علو
انسانی ،با سمت آموزگار و در مقطع ابتمايی بودنمر

چايچی ،گويا ،مهربانی و ساکی ( )4831تحقیقی با عنوان " ارزيابی میزان تحقق اهماف
برنامه معلمپژوهنمه" با همف -4 :بررسی چگونگی فعالیتهای انجا شمه توسط پژوهشدمه
تعلیم و تربیت در راستای تحقق اهماف برنامه معلمپژوهنمه -2 ،شناسايی نقاط دوت و ضعف
و فرصتها و تهميمهای پیشروی اي

برنامه ،انجا دادنمر نتايج اي

تحقیق نشان داد؛

درحالیکه پژوهشدمه تعلیم و تربیت ادماماتی نظیر برگزاری کم های آموزشی برای
فرهنگیان ،برگزاری همايشهای علمی در زمینه ادما پژوهی ،نشر منابع مدتوب و ايجاد سايت
اينترنتی معلمپژوهنمه ،نموده است ،اما گزارشهای ادما پژوهی تنها از نظر کمی پیشرفت داشته
است و از نظر کیفی پیشرفت چنمانی نماشته است؛ يعنی ادمامات صورت گرفته تأثیر چنمانی
بر عملدرد آموزشی معلمان و بهبود کیفیت طرحهای ارائه شمه نماشته استر اي شايم به دلی
عم انسجا فعالیتهای مربوط به اي برنامه ،محتوای برنامههای آموزشی ،روشهای تمريس
نامناس  ،استفاده از معیارهای نامناس

در انتخاب معلمان پژوهنمه باشمر

عمالت نژاد ( )4833در تحقیقی با عنوان "تحلیلی بر فرصتها ،تهميمها و راهدارها در
ادما پژوهی" ،موانع و تنگناهای ادما پژوهی در آموزش و پرورش را اي گونه بیان کرده است:
 -4مميريت متمرکز ،سلسله مرات

و بوروکراسی اداری و الزا به تبعیت از دوانی و مقررات،

 -2تراکم وظايف و مسؤلیتهای اجرايی کارکنان آموزشی و اداری -8 ،عم پشتیبانی مالی و
معنوی از ادما پژوهان -1 ،ذه پژوهی بهجای ادما پژوهی و  -1کاهش انگیزه ادما پژوهان
تازهکار به دلی مقايسه کاستیهای پژوهشهای آنان با ادما پژوهان حرفهایر
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رياضی ( )4833در تحقیق خود تحت عنوان " آسی شناسی فرآينم ادما پژوهی" ،آسی -
های را که میتوانم ادما پژوهی را در معرض تخري

و دور شمن از معنای اصلیاش درار

دهم اي طور بیان کرد :عم توجه به اصول اخمدی در پژوهش ،انجا پژوهش با انگیزه و
همف تأمی منافع شخصی ،حس برتری جويی و جمايی از ساير همداران ،توجه به ادما -
پژوهی به عنوان فعالیتی زينتی و لوکس ،تدرار کارهای کلیشهای و عم وجود تفدر خمق و
فعالر

تحقیقات خارج کشور :انمرسون و همداران ( )2003تحقیقی با عنوان "ادما پژوهی:
ابزاری برای بهبود عملدرد معلمان در کم

در " با همف -4 :شناسايی سختتري مرحله

فرآينم ادما پژوهی از ديمگاه معلمان -2 ،و بررسی تأثیرات مشارکت در ادما پژوهی روی
عملدرد آموزشی حال و آينمه معلمان ،انجا دادنمر نتايج نشان داد که معلمان شرکت کننمه در
اي پژوهش ،تجزيه و تحلی دادهها را به عنوان سختتري مرحله در اجرای ادما پژوهی
معرفی کردنمر آنها تعیی

سؤال پژوهشی ،بررسی پیشینه تحقیق ،نوشت

سازماندهی و ارائه يافتهها را به ترتی

روش تحقیق،

در مراح بعمی دشواری فرآينم ادما پژوهی ،بیان

کردنمر معلمان همچنی اظهار داشتنم که مشارکت در ادما پژوهی منجر به افزايش اعتماد به
نفس ،افزايش آگاهی نسبت به نتايج عم خود و نیازهای دانشآموزان میشودر
ساسم و راجر ( )4373در پژوهشی با عنوان "ارزيابی شايستگیهای علمی ادما پژوهی"،
روش پژوهش پوزيتیويستی را برای ح مشدمتی که اعضای سازمانها با آن مواجه هستنم،
نامناس

اعم میکننم و روش ادما پژوهی را به عنوان جايگزينی مناس

برای روشهای

پوزيتیويست معرفی میکننمر آنها در اي پژوهش پنج ويژگی اساسی ادما پژوهی که اصمح
کننمهی کمبودهای رويدرد پوزيتیوست است اي طور بیان کردنم:
4ر آينمهگرا است :ادما پژوهی در جهت بهبود آينمه مطلوب برای افراد و سازمانهاست2 ،ر
مشارکتی است :ارتباط بی محقق و عوام تحقیق يدی از ويژگیهای اساسی ادما پژوهی
است8 ،ر بر توسعه سیستم د لت دارد :ادما پژوهی ابزاری برای کاهش فوری مشدمت و
تولیم دانش در رابطه با فرآينم سیستم است1 ،ر ادما پژوهی فراهمکننمه نظريه در عم است و
1ر مودعیتی است :محقق ادما پژوهی میدانم بسیاری از روابط بی افراد و حوادث تابعی از
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مودعیتی هستنم که در آن درار دارنمر بهطورکلی محققان در اي پژوهش دريافتنم که ادما -
پژوهی با معیارهای پوزيتیويست سازگار نیستر ادما پژوهی علمی است با معرفتشناسی
متفاوت که دانش تولیم شمه در آن مشروط به وضعیتی خاص است که ظرفیت اعضای سازمان
را برای ح مشدمت خود با میبردر
( )2003بیان میکنم که ادما پژوهی در مقايسه با ساير پژوهشها داری

پارکی

محموديتهای است از جمله؛ نماشت ماهیت و تعريف ددیق ،محموديت در تعمیم يافتهها به
مودعیتی فراتر از مودعیت موجود ،به لحاظ زمان و هزينه بهصرفه نیست به اي معنی نتیجه به
دست آممه پاسخگوی هزينه صرف شمه نیست ،ممد

است حی

فرهنگی ،حرفه ای و مميريتی روبرو شود ،روش آن ممد

است با مفهو استقمل بهويژه

استقمل فردی مغايرت داشته باشم و مسائ اخمدی نیاز به تبیی
پارکی

اجرا با محموديتهای
و مميريت ددیق دارنمر

اصول اخمدی ادما پژوهی را از ساير پژوهشها متفاوت میدانم و آن را شام

رضايت آگاهانه ،محرمانه مانمن و آسی
اريک کرا

نرسانمن میدانمر

( ،)2001براي ( ،)2004مک گروگور و مورنان )2040( ،بر اي باورنم که در

طبقهبنمی انواع پژوهش ،ادما پژوهی در گروه پژوهشهای تفسیری درار میگیردر اي افراد
پژوهش پوزيتیويستی را به اي دلی که روش آن بهشمت بر انمازهگیریهای کمی تأکیم می-
کنم ،ارتباط بی متغیرها را با دادههای عمدی نشان میدهم ،مفاهیم انتزاعی را رد میکنم و ادعا
میکنم که تنها از طريق تجربه حسی میتوان به شناخت دستيافت نقطه مقاب ادما پژوهی
میداننمر
چیو هوی ( )2040تحقیقی با عنوان " بررسی اثرات گنجانمن ادما پژوهی مشارکتی در
برنامهی آموزش ضم خممت معلمان" انجا دادر معلمانی که در اي دورهها شرکت کرده
بودنم :اظهار داشتنم که در حی

اجرای برنامه فرصت مقايسه کارهای پژوهشی خود با

همدارانشان و دريافت بازخورد را کس

کردهانم ،با روشها و نظريههای آموزشی جميم آشنا

شمهانم و همچنی اي کار باعث افزايش اعتماد به نفس ،بهبود روشهای تمريس ،تسهی به
اشتراکگذاری و تبادل اطمعات بی معلمان ،به کارگیری نظريههای آموزشی در عم  ،بهبود
دانش حرفهای معلم و بهبود يادگیری دانشآموزان شمه استر بهطورکلی نتايج اي مطالعه
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نشان داد که ارائه چارچوب برای انجا ادما پژوهی ،از بهبود و توسعه معلمان حمايت و
پشتیبانی میکنم و معلمان را در کاربرد اصول آموزشی همايت میکنم و به آنها کمک میکنم
تا بهطور موفقیتآمیز به تحقیق آموزشی ادما کننمر
کارون چای و همداران ( ،)2042تحقیقی با عنوان "ادما پژوهی مشارکتی برای ترويج
تفدر بازتابی در میان دانشجويان آموزش عالی" انجا دادنمر همف از اي تحقیق :الف) توسعه
توانايیهای ممرسان برای انجا تحقیقات مشارکتی (ب) توسعه و پیادهسازی فعالیتهای
ترويج تفدر انعداسی در میان دانش آموزان و (ج) بررسی اثرات فعالیتهای اي پروژه در
تفدر انعداسی دانشآموزان بودر فعالیتهای آموزشی که به تفدر انعداسی مؤثر کمک میکنم؛
سمینار ،منابع آموزشی ،فعالیتهای گروهی ،دعوت از افراد صاح نظر برای سخنرانانی بودنمر
يافتهها نشان داد که شرکتکننمگان ظرفیت خود را برای درگیری مفیم در ادما پژوهی
مشارکتی بهبود دادنمر آنها تجربههای يادگیری خود را آزادانه و در يک فضای اعتماد و کار
تیمی به اشتراک گذاشتنم ،آنها معتقم بودنم که اي برنامه به آنها در ايجاد و ارزيابی طرح
در

خوب کمک کردر عموه بر اي  ،نه تنها مهارتهای مطالعه و تفدر انتقادی معلمان را

بهبود بخشیم بلده تأثیرات مشابهی بر روی دانشآموزان اي معلمان داشتر
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازآنجايیکه منجر به پیشنهادهای اجرايی جهت بهبود کیفیت تحقیقات
ادما پژوهی میگردد ،کاربردی است و از جهت شیوه گردآوری از نوع پژوهشهای آمیخته
(کمی ،کیفی) میباشمر
جامعه آماری شام کلیه معلمان مقطع ابتمايی شهر سننمج که حماد يکبار ادما پژوهی
انجا داده باشنم و همچنی گزارشات ادما پژوهی برتر استانی که در دورههای دوازدهم و
سیزدهم برنامه معلمپژوهنمه به دبیرخانه مرکزی معلمپژوهنمه ارسال شمهانم که طبق آمار اعم
شمه توسط پژوهشدمه تعلیم و تربیت استان کردستان ،شام  83گزارش بودر برای تعیی
حجم نمونه در بخش کمی از نمونهگیری در دستر

و در بخش کیفی از نمونهگیری همفمنم

استفاده شمر ابزار جمعآوری اطمعات پرسشنامه ،چکلیست و مصاحبه نیمه ساختارمنم بودر
جهت بررسی روايی صوری پرسشنامه به نظر ده نفر از معلمان پژوهنمه برتر استناد گرديم،
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آلفایکرانباخ استفاده شم که مقمار آن برای پرسشنامه

همچنی جهت سنجش پايايی از ضري

برابر با ( )0/33و برای چکلیست ( )0/77بودر در اي تحقیق برای تحلی دادههای حاص از
پرسشنامه و چکلیست از آزمونهای تحلی

عاملی اکتشافیt ،مستق  t ،تک نمونهای و

فريمم استفاده شمر
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
سؤال اول پژوهش :انتخاب متمولوژیهای ادما پژوهی توسط معلمان بر کما باورهای
معرفتشناختی آنان استوار است؟
در راستای پاسخگويی به پرسش اول و برای تعیی
اسا

چارچوب گزارههای پرسشنامه بر

پیشینه نظری پژوهش از تحلی عاملی اکتشافی استفاده گرديمر در تحلی مذکور دب از

پرداخت به ساير نتايج تحلی عاملی ،مقادير کیزر -میر -الدی ( 4)KMOو آزمون
مورد بررسی درار گرفت تا مشخص شود آيا دادهها برای تحلی عاملی مناس
هرچه مقمار  KMOبیشتر باشم نشاندهنمه با بودن کفايت و تناس

بارتلت2

هستنم يا خیر؟ر

نمونهگیری میباشمر

نتايج جمول  4نشان داد که مقمار  KMOبمستآممه ( )0/71و نتیجه آزمون بارتلت معنادار
بود ،لذا میتوان نتیجه گرفت که دادهها برای تحلی عاملی مناس

هستنم و شرايط ز برای

اجرای تحلی عاملی اکتشافی را دارا هستنمر
جمول 4ر شاخصهای تناس

دادههای پرسشنامه برای اجرای تحلی عاملی اکتشافی

شاخص کفایت نمونهگیری ()KMO

0/57

آزمون کرویت بارتلت آمار مجذور خی ()χ2

237/712

درجه آزادی
سطح معنیداری

33
0/000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacyر 4
rtlett's Test ofSphericityر 2
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پس از کس

اطمینان از تناس

دادهها ،گا دو در تحلی عاملی "استخراج" عام ها

استر در پژوهش حاضر چون عام های اصلی از لحاظ نظری مشخص بود ،برای برآورد اي
عام های از روش حماکثر بیشینه نمايی استفاده گرديمر همچنی چون همبستگی بی عام ها
با تر از  0/20بود از روش چرخش آبلیمی استفاده گرديمر در تحلی دادهها بر اسا

جمول

 2گويههای  44 ،40و  42به عنوان عام اول شناسايی شمنمر با توجه به اينده در طراحی
پرسشنامه اي گويهها به عنوان متغیرهای رويدرد تفسیری مقررشمه بودنم ،عام اول به عنوان
رويدرد تفسیری نا گذاری میشودر عام دو شام گويههای  41و  43بودر در پرسشنامهی
طراحی شمه گويههای  47 ،43 ،41و  43به عنوان گويههای مربوط به رويدرد انتقادی پژوهش
مقررشمه بودنم که پس از اجرای آزمون تحلی عاملی گويههای  41و  ،43گويههای معتبری
برای شناسايی اي عام (رويدرد انتقادی پژوهش) شناخته شمنمر همچنی بر اسا

نتايج اي

جمول مشخص شم که گويههای  8 ،2 ،4و  1به عنوان عام سو (رويدرد پوزيتیويستی) از
اعتبار ز در شناسايی رويدرد پوزيتیويستی برخوردار هستنمر در طراحی پرسشنامه برای
شناسايی مؤلفهی پوزيتیويستی  3گويه در نظر گردته شم که پس از اجرای آزمون تحلی عاملی
 1گويه به عنوان گويههای معتبر و  1گويه ديگر فادم اعتبار کافی برای شناسايی اي مؤلفه
شناخته شمنمر
جمول 2ر نتايج آزمون تحلی عاملی اکتشافی برای پرسشنامه
عام ها
گويهها

رويدرد پويتیويستی

q10

0/303

رويدرد تفسیری-

رويدرد انتقادی

مشارکتی
q12
q11

0/703

q15

0/334

q16
q2
q3
q4

0/34
0/138
0/333

q1
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عام ها
گويهها

رويدرد پويتیويستی

رويدرد تفسیری-

رويدرد انتقادی

مشارکتی

0/318
0/131
0/143

در مرحله بعم برای رتبهبنمی متملوژی پژوهشی معلمان از آزمون فريمم استفاده شمر نتايج
جمول  8نشان داد که معلمان در انجا پژوهش بیشتر از رويدرد تفسیری – مشارکتی استفاده
میکننمر رويدردهای انتقادی و پوزيتیويستی به ترتی

در اولويت دو و سو درار گرفتنمر

جمول 8ر نتايج آزمون فريمم پیرامون اولويتبنمی متملوژی پژوهش معلمان

متغیر

میانگین

تعداد

رتبه
تفسیری

2/11

انتقادی

2/08

پوزیتیویستی

4/18

100

مجذور

درجه

سطح

کای

آزادی

معنیداری

اولویت
اول

67/161

.000

2

دو
سو

سؤال دوم پژوهش :تا چه میزان اصول ساختاری و ترکی

مراح در ارائه گزارش ادما -

پژوهی رعايت شمه است؟
فرضیه پژوهش (مربوط به سؤال دو پژوهش) :بی
اصول ساختاری و ترتی

میانگی

بمست آممه از میزان رعايت

مراح در ارائه گزارشات ادما پژوهی و میانگی مفروض تفاوت

آماری معنیداری وجود داردر برای بررسی اي فرضیه از آزمون  tتک نمونهای استفاده شمر
نتايج جمول  1حاکی از آن است که :تفاوت آماری معنیداری بی

دو میانگی

وادعی

( )2/3178و میانگی مفروض ( )8وجود نماردر لذا میتوان گفت فرض ضمنی پژوهش رد و
فرض صفر تأيیم میشودر به اي
611
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ساختاری و ترتی

مراح را رعايت کردهانمر

جمول 1ر نتايج آزمون  tتک نمونهای جهت ارزيابی میزان رعايت اصول ساختاری و ترتی

مراح در ارائه

گزارشات ادما پژوهی
متغیر

تعداد

میانگین

متدولوژی تحقیق

82

273178

مقدار t

انحراف
استاندارد

714ر-

83728ر

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

84

113.

میانگین مورد انتظار3 :

سؤال سوم پژوهش :روشهای تحلی دادههای کمی و کیفی ادما پژوهیهای انجا گرفته
توسط معلمان تا چه حم ددیق بوده است؟
فرضیه پژوهش (مربوط به سؤال سو پژوهش) :بی

میانگی

به بمست آممه از تناس

روشهای جمعآوری و تحلی دادههای پژوهشی معلمان و میانگی مفروض تفاوت آماری
معنیداری وجود دارد .برای بررسی اي فرضیه از آزمون tتک نمونهای استفاده شمر نتايج
جمول  1حاکی از آن است که؛ تفاوت آماری معنیداری بی دو میانگی وادعی ( )277413و
میانگی مفروض ( )8وجود داردر با توجه به اينده مقمار میانگی وادعی از مقمار میانگی
مفروض پايی تر است ،میتوان نتیجه گرفت که معلمان در جمعآوری و تحلی
پژوهشی از روشهای مناس

دادههای

استفاده ندردهانم لذا ،فرض پژوهش تأيیم میشودر

جمول 1ر نتايج آزمون  tتک نمونهای جهت ارزيابی تناس

متغیر

تعداد

میانگین

جمعآوری و تحلیل دادهها

82

277413

روشهای جمعآوری و تحلی دادههای پژوهشی معلمان

انحراف

مقدار t

استاندارد
31308ر

-27133

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

84

043.

میانگین مورد انتظار3 :
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سؤال چهارم پژوهش :معلمان در اجرای ادما پژوهی تا چه حم اصول اخمدی را رعايت می-
کننم؟
فرضیه پژوهش (مربوط به سؤال چهار پژوهش) :بی میانگی بمست آممه از میزان رعايت
اصول خمدی در اجرای ادما پژوهی و میانگی مفروض تفاوت آماری معنیداری وجود داردر
برای بررسی اي فرضیه از آزمون  tتک نمونهای استفاده شمر نتايج جمول  3حاکی از آن است
که؛ تفاوت آماری معنیداری بی دو میانگی وادعی ( )873823و میانگی مفروض ( )8وجود
داردر با توجه به اينده مقمار میانگی وادعی از مقمار میانگی مفروض با تر است ،میتوان
نتیجه گرفت که معلمان در اجرای ادما پژوهی اصول اخمدی پژوهش را رعايت کردهانم؛
بنابراي  ،فرض پژوهش تأيیم میشودر
جمول 3ر نتايج آزمون  tتک نمونهای جهت ارزيابی میزان رعايت اصول اخمدی در اجرای ادما پژوهی
متغیر

تعداد

میانگین

جمعآوری و تحلیل دادهها

82

873823

انحراف

مقدار t

استاندارد
11118ر

37011

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

84

000.

میانگین مورد انتظار3 :

سؤال پنجم پژوهش :تا چه حم ابزارهای مورد استفاده معلمان در اجرای ادما پژوهی ددیق و
روا بوده است؟
فرضیه پژوهش ( مربوط به سؤال پنجم پژوهش) :بی میانگی بمست آممه از میزان تناس
ابزارهای مورد استفاده معلمان و میانگی مفروض تفاوت آماری معنیداری وجود داردر برای
بررسی اي فرضیه از آزمون  tتک نمونهای استفاده شمر نتايج جمول  7حاکی از آن است که؛
تفاوت آماری معنیداری بی دو میانگی وادعی ( )270321و میانگی مفروض ( )8وجود داردر
با توجه به اينده مقمار میانگی وادعی از مقمار میانگی مفروض پايی تر است ،میتوان نتیجه
گرفت که پايايی و روايی ابزار مورد استفاده معلمان در اجرای ادما پژوهی در سطح پايینی
بوده استر لذا ،فرض پژوهش تأيیم میشودر
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جمول 7ر نتايج آزمون  tتک نمونهای جهت ارزيابی ابزار مورد استفاده در اجرای ادما پژوهی
متغیر

تعداد

میانگین

ابزار

82

270321

انحراف

مقدار t

استاندارد
12137ر

-427110

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

84

000.

میانگین مورد انتظار3 :

سؤال ششم پژوهش :تا چه حم تحقیقات معلمان با مسائ آموزش و تمريس موجود در
ممار

همخوانی دارد؟ برای رسیمن به پاسخ اي سؤال از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه جهت

جمعآوری اطمعات استفاده شمر برای تجزيه تحلی دادههای حاص از پرسشنامه از آزمون t
تک نمونه استفاده شمر نتايج جمول  3حاکی از آن است که؛ تفاوت آماری معنیداری بی دو
میانگی وادعی ( )1/0347و میانگی مفروض ( )8وجود داردر با توجه به اينده مقمار میانگی
وادعی از مقمار میانگی

مفروض با تر است ،میتوان نتیجه گرفت که میزان همخوانی

تحقیقات انجا شمه توسط معلمان با مسائ آموزشی در سطح با يی درار داردر
جمول 3ر نتايج آزمون tتک نمونهای پیرامون بررسی میزان همخوانی تحقیقات ادما پژوهی با مسائ آموزشی
تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

واقعی

استاندارد

مفروض

مقدار t

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

همخوانی
تحقیقات

400

1/0347

0/33783

8

41/303

33

0/000

برای رسیمن به يک ديمگاه کلی در رابطه با ماهیت علمی کارهای ادما پژوهی انجا شمه
توسط معلمان پژوهنمه ،به مقايسه میانگی متغیرها (ساختار ،جمعآوری و تحلی دادهها ،اصول
اخمدی و تناس

ابزار) و اولويتبنمی آنها نیاز بود؛ که برای اي

کار از آزمون فريمم

استفاده شمر
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جمول 3ر نتايج آزمون فريمم پیرامون مقايسه و اولويتبنمی متغیرها
متغیر

میانگین

تعداد

مجذور کای

رتبه

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

اولویت

اصول اخالقی

3/88

متدولوژی

2/52

تحلیل دادهها

2/30

سوم

ابزار

1/11

چهارم

32

57/356

اول
3

.000

دوم

نتايج جمول  3نشان داد که مقمار مجذور کای ( )71/873در سطح خطای کمتر از 0/01
معنیدار بودر لذا نتیجه گرفته میشود که میتوان به اولويتبنمی بی متغیرها پرداخت؛ که در
اي رابطه اصول اخمدی با بیشتري میانگی ( )8/33نشان میدهم که معلمان در انجا پژوهش
اصول اخمدی را تا حم داب توجهی رعايت میکننمر همچنی

مقادير میانگی

متمولوژی

( )2/72و تحلی دادهها ( )2/80در سطح داب پذيرشی نمیباشم؛ و با خره ابزار که میانگی
بسیار پايینی را به خود اختصاص داده است که حاکی از توجه و آشنايی بسیار کم معلمان به
لزو روايی و پايايی ابزار مورد استفاده در پژوهش میباشمر
تحلیل دادههای کیفی
تحلی دادههای حاص از مصاحبه (در راستای پاسخگويی به سؤال ششم پژوهش)
سؤال اول مصاحبه :هدف شما از پژوهش در کالس درس و حین تدریس چیست؟
همف از طرح اي

سؤال شناسايی انگیزه درونی معلمان برای انجا ادما پژوهی بودر باور

پژوهشگر اي است که انگیزه درونی اکثر معلمانی که کار پژوهشی انجا میدهنم ،شرکت در
برنامه معلم پژوهنمه و کس

امتیاز و استفاده از مزايای آن استر در پاسخ به اي سؤال کلیه

پاسخدهنمگان اظهار داشتنم که همفشان از انجا پژوهش عملی ،رفع مشدمت و مسائ
موجود در کم

611

در

بوده استر به عبارتی ،معلمان پس از اينده متوجه مسائ موجود در
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کم

میشمنم ،تمش میکردنم ادمامات ز برای رفع مشد

يک

موجود را در دال

پژوهش عملی انجا دهنمر
به عنوان مثال به دو نمونه از پاسخهای ارائه شمه اشاره میشود:
"معمو ً ودتی مشدلی در کم

پیش میآيم و با استفاده از راهح های دبلی نمیتوان آن را

رفع کرد ،م سعی میکنم خود با روش جميمی آن را ح کنم ،مثمً دانشآموزانم برای
امتحان در

رياضی خیلی استر

داشت و اي باعث میشم عملدردشان در اي در

باشم ،م برای ح اي مشد به مطالعه کتابهای روانشناسی استر

پايی

و اضطراب پرداختم،

با همدارانم ،والمي دانشآموزان و حتی متخصصی تغذيه مشورت کرد  ،سپس با طراحی
برنامهای و اجرای آن روی دانشآموزان موفق به رفع مشد شم ر"(مصاحبه شونمه کم )2ر

سؤال دوم مصاحبه :به نظر شما اجرای تحقیقات عملی در مدرسه تا چه حد موجب بهبود
فرآیند یاددهی -یادگیری میشود؟ همف از طرح اي سؤال شناسايی ديمگاه معلمان در رابطه
با تأثیر ادما پژوهی بر فرآينم ياددهی – يادگیری بودر
بهطورکلی همه معلمان به تأثیر زياد تحقیقات عملی در بهبود فرآينم ياددهی -يادگیری ،اعتقاد
داشتنم؛ اما اکثر آنها از شرايط موجود ناراضی بودنم و بهطور ضمنی خواهان تغییر اساسی در
شرايط موجود بودنمر
"دطعاً تأثیر زيادی دارد ولی به شرطی که اطمعرسانی شود و نتايج به همه همداران منعدس
شود تا از نتیجه کار يدميگر آگاه شونم ،شايم م هم سر کم

با مشدلی برخورد کرد که

يدی از همداران دبمً روی آن کارکرده باشم و اگر نتیجه کار همدار در دستر
میتوانم از تجربیاتش استفاده کنمر ولی متأسفانه نتايج را بايگانی میکننم و در دستر

باشم م
معلمان

درار نمیدهنمر بايم اطمع رسانی شود به همه همدارانر" (مصاحبهشونمهی کم )1ر

سؤال سوم مصاحبه :اگر به عنوان معلمپژوهنده بخواهید در زمینه کاری خود (تدریس و
اداره کردن کالس) تحقیق کنید چه موضوعاتی را انتخاب میکنید؟ همف از طرح اي
سؤال شناسايی مسائ موجود در مودعیتهای آموزشی است که از ديمگاه معلمان بهوسیله
ادما پژوهی داب بررسی هستنمر
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پس از تحلی مصاحبهها ،از پاسخهای ارائه شمه سه مقولهی؛ مسائ روحی روانی ،مسائ
آموزشی و مسائ رفتاری بیرون کشیمه شمر بهطورکلی اکثر معلمان معتقم بودنم که اي سه
مقوله به يک انمازه اهمیت دارنمر به اي معنی که اگر دانشآموزی از نظر روحی و يا رفتاری
دارای مشد باشم عملدرد تحصیلی وی دچار اختمل میشود و برعدس ،مسائ آموزشی نیز
میتوانم روی روح و روان دانشآموزان تأثیرگذار باشمر معلمان معتقم بودنم که همه مسائلی
که در مودعیت آموزشی به وجود میآينم اعم از رفتاری ،عاطفی و آموزشی بهوسیله ادما -
پژوهی داب بررسی هستنمر
برای مثال به يک نمونه از پاسخهای ارائه شمه اشاره میشود:
"به نظر م بستگی به مودعیتی دارد که در آن درار میگیريم ،يعنی ممد است دانشآموزان در
زمینه يادگیری در

خاصی مشد داشته باشنم و يا يک دانشآموز مشد رفتاری داشته باشم

و رررر نمیتوان گفت در يک زمینه خاص ،همه مسائ به يک انمازه میتواننم دارای اهمیت
باشنمر" مصاحبهشونمهی کم )1ر

بحث و نتیجهگیری
در اي پژوهش ادما پژوهی به لحاظ ماهیت علمی مورد ارزيابی درار گرفتر پژوهشگران در
طبقهبنمی انواع پژوهش ادما پژوهی را در گروه پژوهشهای تفسیری درار میدهنم (براي ،
)2004ر نتايج نشان داد که معلمان پژوهنمه تماي دارنم در اجرای ادما پژوهی از رويدرد
تفسیری استفاده کننمر اي

رويدرد بر روششناسی کیفی ،مشاهمه مشارکتی ،مصاحبههای

عمیق ،مطالعات موردی ،گروههای کانون متدی است (براي )2004 ،ر نتايج پژوهش همچنی
نشان داد که معلمان تماي خیلی کمی به کاربرد رويدرد پوزيتیويستی دارنمر با توجه به اينده،
ادما پژوهی جزء رويدردهای تفسیری است میتوان اظهار داشت که معلمان متمولوژی مناسبی
را برای پژوهشهای عملی خود انتخاب کردهانم؛ اما برداشت محقق اي است که گرايش
معلمان به تحقیق کیفی نه به دلی مزايای اي نوع پژوهش و نه از روی آگاهی ،بلده به دلی
عم آشنايی و تسلطشان بر روشهای آماری (توصیفی و استنباطی) استر
بررسی گزارشات ادما پژوهی نشان داد که معلمان در رعايت ترتی
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موفق عم کردهانم؛ اما از موارد مهمی که پژوهشگر در بررسی اسناد پژوهشی معلمان دريافت
اي بود که؛ با اينده معلمان در رعايت ترتی

مراح و ساختار گزارش ادما پژوهی موفق عم

کردهانم اما در اجرای جزئیات مراح  ،استفاده از ابزار مناس

برای جمعآوری دادهها و

همچنی شیوههای تجزيه و تحلی دادهها به درستی عم ندردهانمر به عنوان مثال معلمان -
پژوهنمه پس از مرحله توصیف وضع موجود ،به جمعآوری اطمعات پرداختهانم اما در جمع-
آوری و تحلی دادههای پژوهشی خود از روشهای مناس

استفاده ندردهانمر بر اسا

ديمگاه

مرتلر ( )2044و فرانس ( ،)2000پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهمه ،چکلیست و آزمونهای معلم
ساخته و استانمارد ،مناس تري و کاربردیتري ابزارهای مورد استفاده در اجرای ادما پژوهی
هستنمر معلمپژوهنمه بايم عموه بر اينده در جمعآوری اطمعات از ابزارهای معتبر استفاده کنم
بايم به روايی و پايايی اي ابزارها اطمینان داشته باشمر از موارد ديگری که بايم رعايت شود
استفاده از حماد سه منبع اطمعاتی در جمعآوری اطمعات است که رعايت اي مورد هم در
سطح خیلی پايینی بودر در وادع بیشتري روشی که معلمان برای جمعآوری اطمعات بدار
بردهانم مشاهمه و محاورههای روزمره با اطرافیان استر معلمان همچنی در تحلی دادههای
گردآوری شمه بیشتر از برداشت ذهنی خود استفاده کردهانمر دلی اي امر میتوانم نگرش
نادرست معلمان به اي نوع پژوهشها باشمر معلمان به عنوان يک کار کمسی که از دال
پژوهشهای رسمی خارج است ،به ادما پژوهی مینگرنم و به همی دلی توجه به ابزار جمع-
آوری دادهها و شیوه تحلی دادهها را ز نمیداننمر لزو برگزاری جلسات ژرف نگری بعم از
تمريس و گفت و گو بی معلمان میتوانم ابهات عملی ادما پژوهی را در ممار

کاهش

دهمر
نويسنمگان زيادی از جمله نورتون ( ،)2003مرتلر ( ،)2044بمک ( ،)2007نولی و پوتی
( )2007و بورگ و گال ( ،)2001سه اص مهم اخمدی که معلمان پژوهنمه بايم حی انجا
پژوهش رعايت کننم را اص رضايت آگاهانه ،اص حفظ حريم خصوصی و محرمانه مانمن و
اص حفاظت در برابر آسی

می داننمر نتايج پژوهش نشان داد که معلمان پژوهنمه در اجرای

ادما پژوهی اي اصول را در حم زيادی رعايت کردهانمر
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در بررسی ديمگاه معلمان نسبت به ادما پژوهی به اي نتیجه رسیميم که معلمان ديمگاه
مثبتی نسبت به تحقیقات ادما پژوهی داشتنم و باورشان بر اي بود که اکثر مسائ موجود در
محیطهای آموزش از طريق ادما پژوهی داب بررسی هستنم ،اما معلمان از شرايط وادعی
تحقیقات ادما پژوهی رضايت نماشتنمر چرا که معتقم بودنم که اي تحقیقات در دراز ممت به
فراموشی سپرده میشونمر ريشه اي مسائ را میتوانم در عملدرد نادرست عوام اجرايی
برنامه معلم پژوهنمه دانستر بهطور خمصه نتايج حاکی از آن است که معلمان تماي زيادی به
ح مسائ از طريق ادما پژوهی دارنم ،اما د يلی همچون؛ تسلط ناکافی بر چگونگی انجا
پژوهشها ،عم فرصت کافی برای اجرای نتايج ادما پژوهی ،فقمان جلسات گروهی برای
ژرف نگری در عم کم

در

و کم توجهی به دانش معلمان موج

رکود ادما پژوهی
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