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 پژوهی توسط معلمان دوره ابتداییاقدام بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده

The Study of scientific quality at ended action research reports of 
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 1مصطفی قادری
 2خلیل غالمی

 3بهیه خاطری صفت

-بررسی ماهیت علمی تحقیقاات اداما  منظوربهمطالعه حاضر  چکیده:

ايا  ، انجاا  شامر رويدارد پژوهی انجا  گرفته توسط معلمان پژوهنمه
کیفی( و در آن از دو روش توصایفی و تحلیا  -کمی) ختهیآمپژوهش 
ر جامعاه اول: 4دارای دو جامعه آماری باود؛  است و شمهاستفادهاسناد 

-تحقیق اداما  باريککلیه معلمان مقطع ابتمايی شهر سننمج که حماد  

پژوهای ت اداما گزارشاا هیاکل ر جامعه دو :2ر پژوهی انجا  داده بودنم
پژوهنمه به های دوازدهم و سیزدهم برنامه معلمبرتر استانی که در دوره
که طبق آمار اعام  شامه  انمپژوهنمه ارسال شمهدبیرخانه مرکزی معلم

گازارش  83توسط پژوهشدمه تعلیم و تربیت استان کردساتان، شاام  
دساتر  گیری در بودر برای تعیی  حجم نمونه در بخش کمی از نمونه

-گیری همفمنم استفاده شمر پرسشنامه، چاکو در بخش کیفی از نمونه

ها به کار برده برای گردآوری داده ساختارمنم نیزنیمه  لیست و مصاحبه
جهت بررسی روايی صوری پرسشنامه به نظار ده نفار از معلماان شمر 

پژوهنمه برتر استناد گرديم، همچنی  جهت سنجش پاياايی از ضاري  
( و 33/0کرانباخ استفاده شم که مقمار آن برای پرسشنامه برابر با )آلفای

دهام کاه معلماان ( بودر نتايج پژوهش نشان می77/0لیست )برای چک
پژوهی برای بررسای و حا  ديمگاه مثبتی نسبت به روش تحقیق ادما 

بارای و تماي  زيادی دارنم از رويدرد تفسایری  مسائ  آموزشی دارنم
پژوهی بیانگر ژوهی استفاده کننم، اما بررسی گزارشات ادما پانجا  ادما 

کیفیت پايی  اي  گزارشات از لحاظ علمای باودر در واداع معلماان در 
مناسابی اساتفاده  هاایروشآوری و تحلیا  اطمعاات از مرحله جمع

انم و ابزار مورد اساتفاده، ددات و روايای  ز  را نمارنامر نتاايج ندرده
ه معلمان در رعايات اصاول اخمدای تاا حامودی همچنی  نشان داد ک

 انمرموفق عم  کرده

 پژوهنمه، معلم، تمريسپژوهی، معلمادما  ها:کلیدواژه

M. Ghaderi (Ph.D) 
Kh. Gholami (Ph.D) 
B. Khaterisefat 

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 semi-
structured 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, Teacher- 
Researcher, Norton, Mertler 
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 بیان مسئله

ای خود )تمريس و آموزش( با مسائ  زيادی همعلمان در حی  انجا  وظايف و مسئولیت

های های يادگیری مختلف، تفاوتشونم، مسائلی همچون اداره کردن کم ، سبکروبرو می

حوزه تعلیم و تربیت بر اي  باورنم که برای ح   نظرانصاح  .رفتاری و غیره مشدمت فردی،

طمعات بمست آممه از طريق اي  مسائ  و پیشگیری از بروز مشدمتی از اي  دبی  بايم به ا

دهنم: بعم و در اي  زمینه پژوهش را از دو بعم مورد توجه و تأکیم درار می پژوهش متوس  شم

آکادمیک انجا  شمه در حوزه آموزش و پرورش و بعم  هایپژوهشهای اول کاربست يافته

س کاربرد آن های پژوهشی توسط معلمان و سپکاربردی و تولیم يافته هایپژوهشدو  انجا  

 پژوهی يا پژوهش در عم  موسو  استرکه به ادما  در عم  آموزشی و پرورشی خود

به معلمان کمک  برنامه درسیتوانم به عنوان يک برنامه راهبردی در توسعه پژوهی میادما      

 رشم يادگیریعملدردشان برای  و بهبودای معلمان باعث ترفیع شخصیت حرفه و همچنی کنم 

 اگر پژوهشمعتقم بود که  2لوي  کورت (ر4331، 4فرانسشود )آنان  و پیشرفت آموزاندانش

و های اجتماعی بهبود منجر به تولیم دانش گردد بمون آنده در چرخه فعالیت صرفاًاجتماعی 

ايجاد کنم به مقصود خود نرسیمه استر از ديمگاه وی همف پژوهش تنها شناخت جهان  تغییر

پژوهی را عاملی نیرومنم برای نی  به باشمر وی ادما لده تغییر آن نیز میآن نیست ب و تفسیر

 (ر4833رضوی، دانست )اي  اهماف مهم می

هر نوع پژوهشی اصول علمی خاص خود را دارد که پژوهشگر در اجرای آن بايم رعايت      

ی او عهمهپژوهی، معمو ً معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلی پژوهش به کنمر در ادما 

پژوهی مجهز باشم، چه به اي  وسیله معلم به های علمی ادما باشمر لذا معلم بايم به مهارتمی

رو ی ملموسی را که با آن روبهتوانم مسئلهپژوهی، میعنوان مجری اصلی طرح تحقیق ادما 

ار جميم پژوهنمه بسیرويدرد معلم کهيیازآنجا است ح  کنم يا بهبودی امور را میسر سازدر

عملی و تحقیق در عم   هایپژوهشای به يک کار حرفه جایبهرود که معلمان بوده، گمان می

                                                 
4. Ferrance 

2. Lewin 
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پژوهی کننمر نتايج مشاهمات پژوهشگر از گزارشات ادما به عنوان نوعی تدلیف اداری نگاه می

 دهم که حجم( نشان میو تربیتمعلمان استان کردستان )منمرج در پژوهشدمه تعلیم  30سال 

، شناختیروشپژوهی انجا  گرفته از لحاظ کیفیت دارای مشدمت زيادی از تحقیقات ادما 

موضوعی و حتی تفسیری هستنمر مشاهمات و تجربیات پژوهشگر نیز در حی  کار با معلمان 

پژوهنمه تدراری و نادص انجا  گرفته استر در اي  های معلمنشان داده که اغل  پروژه

شناختی معلمان در باورهای معرفتپژوهی ماننم تناس  حقیقات ادما پژوهش ماهیت علمی ت

های پژوهشی انتخاب شمه، میزان پژوهی، میزان تناس  متملوژیهای ادما انتخاب متمولوژی

ها، میزان رعايت اصول اخمدی پژوهش و پژوهیهای کمی و کیفی ادما ددت در تحلی  داده

آموزش و تمريس موجود در ممار   مسائ لمان با همچنی  میزان همخوانی تحقیقات مع

 شودربررسی می

 اهداف تحقیق

پژوهی انجا  شمه توسط بررسی ماهیت علمی تحقیقات ادما »تحقیق که  همف کلیدر دال  

 به شرح زير تعريف شمه است: اهماف ويژهبود، « معلمان در استان کردستان

 پژوهی شناسايی شودرهای ادما لوژیشناختی معلمان در انتخاب متموباورهای معرفت ر4

پژوهی بررسی میزان رعايت اصول ساختاری و ترکی  مراح  در ارائه گزارشات ادما  ر2

 شودر

های انجا  گرفته توسط معلمان پژوهیهای کمی و کیفی ادما میزان ددت در تحلی  داده ر8

 بررسی شودر

 سط معلمان مشخص شودرپژوهی تواصول اخمدی پژوهش در اجرای ادما  رعايتمیزان  ر1

 پژوهی توسط معلمان شناسايی شودرتناس  ابزارهای به کارگرفته شمه در اجرای ادما  ر1

آموزش و تمريس موجود در ممار  بررسی  مسائ میزان همخوانی تحقیقات معلمان با  ر3

 شودر

 سؤاالت پژوهش

اختی آنان شنپژوهی توسط معلمان بر کما  باورهای معرفتهای ادما انتخاب متمولوژی ر4

 استوار است؟
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پژوهی تا چه میزان رعايت اصول ساختاری و ترکی  مراح  در ارائه گزارش ادما  ر2

 رعايت شمه است؟

های انجا  گرفته توسط معلمان تا پژوهیهای کمی و کیفی ادما تحلی  داده هایروش ر8

 چه حم ددیق بوده است؟

 کننم؟را رعايت میپژوهی تا چه حم اصول اخمدی معلمان در اجرای ادما  ر1

پژوهی مناس  و روا بوده تا چه حم ابزارهای مورد استفاده معلمان در اجرای ادما  ر1

 است؟

خوانی آموزش و تمريس موجود در ممار  هم مسائ تا چه حم تحقیقات معلمان با  ر3

 دارد؟

 

 چهارچوب نظری تحقیق

 پژوهی از چهار بعم مورد بررسی درار گرفت:در اي  پژوهش ادما 

 های پژوهشیپژوهی در میان رويدردلف( جايگاه ادما  ادما ا

 . رویکرد پوزیتیویستی1

از طريق " کهکنم تعريف می شناسیمعرفت( پوزيتیويسم را به عنوان يک 4331) 4هیرشم

آن به دنبال توضیح و پیش دهنمهتشدی بی  عناصر  و معلولیجستجوی دواعم و روابط علت 

ر اي  پارادايم بر چنم اصول مبتنی است از "افتماجتماع اتفاق می بینی آن چیزی است که در

توان آن را مستقیماً شود و میهای حسی کس  میدانش فقط از داده کهاي جمله: اعتقاد به 

دارنمر روش آن با نشان دادن ارتباط بی  متغیرها  نظراتفاقتجربه کرد و افراد مختلف بر سر آن 

؛ وينتر، 4373کنم )ساسم  و اورد های کمی تأکیم میگیریبر انمازه متشبههای عمدی با داده

توان از طريق اي  رويدرد فرض بر اي  است که رفتار را می در (ر2004ر به نق  از براي ، 4333

 رسمگیری عینی توضیح داد که در آن خطای حاص  از تعص  فردی به حماد  میانمازه

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

                                                 
4. Hirschheim 
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های ر پژوهشگرانی که فرضپذيردگذارد و نه از آن تأثیر میپميمه مورد بررسی تأثیر می

آوری اطمعاتی چون؛ پرسشنامه، جمع هایروشپذيرنم به انتخاب پوزيتیويستی را می

 هایروشهمچنی  از  و ؛تماي  دارنمای های مشاهمههای ساختارمنم و چک لیستمصاحبه

افراد انرژی زيادی صرف حفظ   يا کننمرآماری برای تجزيه و تحلی  اطمعات استفاده می

فاصله میان خود به عنوان کارشناسان پژوهشی و اتفاداتی که در خود شرايط يا مودعیت 

 (ر4833،گردبیابان) کننمدهنم، میمی پژوهش روی

نگرانه ات پوزيتیويستی بیشتر به دنبال آزمون نظريه هستنم تا به فهم پیشمطالع طورکلیبه    

گیردر البته در تحقیقات علمی و کاربردی مورد استفاده درار می سميویتيپوز رپميمه کمک کنم

 یعیرف؛ اعرابی و 2001داننم )اريک کرا ،پژوهی میتعمادی از افراد آن را نقطه مقاب  ادما 

گیرد و علمی و کاربردی مورد استفاده درار می هایپژوهشزيتیويستی در (ر رويدرد پو4873

؛ به نق  از براي ، 4333؛ وينتر، 4373ساسم  و اورد، ) استپژوهی در تضاد با اصول ادما 

 (ر2004

 رویکرد تفسیری. 2

است برای غلبه  آممه ميپماجتماعی  علو  درنیم درن گذشته، الگوی پژوهش جميمی  در طول

 (ر2004انم )براي ،که آن را پژوهش تفسیری نامیمه روش پوزيتیويسم هایمحموديتبر 

و موجبات درگیری  شودیمبه کشف معنی يک پميمه اجتماعی  تفسیری اساساً مربوط پژوهش

پژوهشگر تفسیری کار خود را با اي  فرض آوردر بیشتر محقق با مودعیت عملی را فراهم می

ه وادعیت تنها از طريق ساختارهای اجتماعی از دبی  زبان، آگاهی و کنم که دسترسی بآغاز می

شناسی استر مفاهیم مشترک ممد  استر شالوده فلسفی پژوهش تفسیری، تأوي  و پميمار

تفسیری، فهم پميمه است از طريق مفاهیمی که افراد به آن پميمه نسبت  هایپژوهشهمف 

کنم، بلده معطوف ابسته را پیشاپیش معلو  نمیدهنمر پژوهش تفسیری متغیرهای مستق  و ومی

های مختلف است )اعرابی و رفیعی، سازی انسان در مودعیتبه پیچیمگی تما  عیار مفهو 

بايم وارد محیط اجتماعی شود و “ درون فهمی”تحقق  منظوربه در اي  شیوه پژوهشگر(ر 4873

شناسی کیفی، مشاهمه بر روش اي  رويدردآفرينان اجتماعی تبمي  گرددر به يدی از نقش

کانون متدی استر پژوهشگران در  یهاگروههای عمیق، مطالعات موردی، مشارکتی، مصاحبه
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)براي ، دهنم تفسیری درار می هایپژوهشپژوهی را در گروه بنمی انواع پژوهش ادما طبقه

 ر(2004

 . رویکرد انتقادی3

 مثابهبهساختارهای دانش و طبعاً توزيع دانش  دادن درار موردانتقاددر اي  رويدرد اساساً همف، 

پژوهش نقادانه متدی بر اي  فرض است که وادعیت يک منبع دمرت و بردراری عمالت استر 

-شودر هرچنم انسان میافراد تولیم و بازتولیم می لهیوسبهاجتماعی، ساختمانی تاريخی دارد و 

ادی خود را تغییر دهم، اي  نحله از توانم به شدلی آگاهانه مودعیت اجتماعی و ادتص

-های مختلفی از سلطهصورت لهیوسبهپژوهشگران معتقمنم که توانمنمی انسان در اي  عرصه، 

شودر وظیفه عممه پژوهش نقادانه، نقم اجتماعی ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محمود می

گیردر م درار میساز موجود در معرض ديو بیگانه محمودکننمهاست و به ممد آن شرايط 

های جامعه است و به دنبال آن است که پژوهش نقادانه معطوف به برخوردها، تضادها و تقاب 

عوام  اي  بیگانگی و سلطه را از میان برداردر محقق انتقادی به دنبال شناسايی روابط تضاد در 

ه دنبال وادعیت اجتماعی است که حدايت از نوعی سلطه و ظلم داردر رويدرد انتقادی ب

های ناشی از نژاد، طبقه و جنسیت در جامعه استر توانمنمی انسان در فائق آممن به محموديت

نگاری انتقادی به طراحی تحقیق خود شناسی دو محقق انتقادی ممد  است متدی بر روش

بپردازدر در اي  مطالعه، محقق به دنبال پیگیری تغییراتی در چگونگی فدر کردن مرد ، تشويق 

محور و کمک به افراد در های کنشهای اجتماعی، فعال شمن گروهد  در تعام ، شد  شبدهمر

شناسی انتقادی باشمر روح حاکم بر روشکننم، میبررسی شرايطی که در آن زنمگی می

نابرابری که منافع متعارض در آن  بر اسا حدايت از اي  انتقاد و باور پارادايمی دارد که دنیا 

، رفیعی؛ اعرابی و 2004؛ براي ، 2040است )مک گروگور و مورنان،  شمهساختهوجود دارد، 

 (ر4873

 پژوهیب( مراحل اقدام

انم و در بررسی های متفاوتی ارائه دادهبنمیپژوهی، پژوهشگران طبقهی مراح  ادما درباره

-می شود که اي  مراح  خطی نیستنم بلده به صورت چرخشی يا حلزونیمشخص می هاآن

 انمری پژوهش نامیمهباشنمر به همی  خاطر آن را چرخه



... توسط پژوهی ادما  ی  شمهانجا قاتیتحق یعلم تیماه یبررس  

666 

 

 

که اي  نوع پژوهش شام  چهار  دريافتیمپژوهی با مطالعه منابع منتشر شمه در زمینه ادما  

 شودرمرحله اصلی و نه گا  فرعی است که در ذي  به آن اشاره می

 ر1ادما  مجمد( ) و بهبود ر مرحله مشاهمه8ر مرحله ادما  يا عم  2ريزی ر مرحله برنامه4

 تأم  يا تفدر مرحله

 گام فرعی است: پنجریزی خود شامل مرحله برنامه

 محدود کردن موضوعگام اول: شناسایی و 

باشم که کنجداوی معلم را  هر چیزیپژوهیِ معلمان، موضوع پژوهش ممد  است در ادما 

ايی و محمود کردن موضوع تحقیق (ر در شناس2044، 4برانگیزد يا مورد عمده او باشم )مرتلر

های تحقیقاتی بزرگ و داب  کنترل باشم، پروژه موضوع بايم شرايط زير را در نظر گرفت:

مالی و زمانی در  هایمحموديتپژوهی مناس  نیستنم، در انتخاب موضوع پیچیمه برای ادما 

و  مسأله وع،موضهای فردی پژوهشگر مناس  باشم، )همان(، نظر گرفته شود، سطح مهارت

، تغییری در کم  در  و ممرسه به وجود در  باشمی معلم در ممرسه و کم  دغمغه

آوری و بهتر است به موضوعاتی پرداخته که جمع يک امر ذهنی و مجرد نباشم صرفاًآورد و 

 (ر4837باشم )حاتمی، پذيرامدان هاآناطمعات برای 

شگر راجع به يک پميمه، مشد  يا بحران مسأله پژوهش سؤالی است که در ذه  پژوه    

يابی علت يا عل  به شودر همف محقق از طرح اي  سؤال ريشهاجتماعی و سازمانی مطرح می

يابی بستگی تا  به نوع و اهماف ی آن مشد  يا مسأله است، چگونگی اي  ريشهوجود آورنمه

ی سأله به صورت يک جملهپژوهی مدر نظر گرفته شمه برای تحقیق داردر معمو ً در ادما 

برای نمونه چنم مثال در اي  « توانمررررررررربهبود بخشم؟چگونه می» شود:پرسشی مطرح می

 شودرمورد در زير آورده می

 منم کنم؟آموزانم را به در  درآن عمدهتوانم دانشچگونه می -

 آموزانم را به انجا  تحقیق و پژوهش تشويق کنم؟دانش توانمچگونه می -

                                                 
4. Mertler 
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 وضعیت موجود فیتوص گام دوم:

ی خود را که مسأله يا کنم وضعیت کم  يا ممرسهپژوهنمه، تمش میدر اي  مرحله معلم 

وضع نامطلوب يا نامعی  در آن احسا  شمه است توصیف کنم: ممرسه در کجا درار دارد؟ 

صورت  آموز دارد؟ در چه کمسی پژوهشدخترانه است يا پسرانه و يا مختلط؟ چنم دانش

 معلمان ؟ يا درباره چه کسانی؟ )والمي ،آموزاندانشکما   درباره گیرد؟ در چه درسی؟می

های عممه آن از بررسی وضع موجود  ز  است رخماد پس اداره وررر(ر کارکنان ،ريمم ديگر،

به صورت منطقی تنظیم شود و گزارش داده شود در اي  گزارش بايم تمش شود که وضعیت 

 موردنظرکه خواننمه بتوانم از وضعیت  ایگونهبهتوضیح داده شود  روشنیبهعه مورد مطال

 (ر4837تصوير وادعی و بمون ابها  و پرسش به دست آورد )حاتمی، 

 اطالعات آوریجمعگام سوم: 

آوری اطمعات اولیه برای پیاده مرحله بعمی جمع، موضوع محمود کردناز شناسايی و پس 

جميمی برای  ح راهدر اي  مرحله برای اينده هادی يا مودت است، پیشن ح راهکردن يک 

 هایروش،  ز  است پژوهشگر ضم  مذاکره با ساير همداران، با استفاده از پیما شودمسأله 

توان از ابزار و منابع گوناگون و به را می اطمعات .آوری اطمعات بپردازدعلمی به جمع

عدس،  های صوتی،نوارهای روزانه، يادداشتصاحبه، متفاوت، مث : مشاهمه، م هایروش

لیست، مجمت، نوارهای ويميويی، مطالعات موردی، نظرسنجی، چکهای تحصیلی، پرونمه

های اينترنتی و منابع اطمع سايت ،آموزاندانشکارهای دفتر حضور و غیاب، نمونه  کارنامه،

ا و اسناد يا پرسشنامه کتبی به دست آورد هها و مقالهمطالعه و بررسی کتابرسانی الدترونیک، 

 (ر2044)مرتلر، 

در اي  مرحله اطمعات مناسبی به دست آيم،  ز  است پژوهشگر با  کهاي برای 

ها بايم حماد  از سه منبع استفاده آوری دادهاصول گردآوری اطمعات آشنا باشمر برای جمع

 (ر2000کرد )فرانس، 

 یشینه تحقیقگام چهارم: بررسی ادبیات و پ

توانم موضوع انتخاب منبع موجودی از اطمعات باشم که می هرگونهتوانم شام  ادبیات می

، مجمت های تخصصیمنابع اطمعاتی ممد  است شام  کتابشمه را تبیی  کنمر اي  
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و حتی مشورت  ممرسه و يا منطقه، اسناد های راهنمای معلمان، کتابهاوب سايت، پژوهشی

برای منابعی که به عنوان ادبیات مربوطه استفاده شود وجود  محموديتیهیچ  رباشم با همداران

نمارد، زيرا همف از بررسی اي  اطمعات کمک به معلمان پژوهنمه است تا بتوانم آگاهانه در 

هايی برای شناسايی و توانم راهنمايیگیری کننمر اي  ادبیات میمورد طرح پژوهشی تصمیم

-های جمع، طراحی طرح تحقیق مناس ، انتخاب ابزار دانونی و يا تدنیکمحمود کردن مشد 

همچنی  فرصتی برای ربط دادن نظريه موجود با عم  وادعی  ؛ وکنمآوری اطمعات فراهم می

با مطالعه پیشینه تحقیق از چنم و چون  (ر پژوهشگر2044کنم )مرتلر، کم  در  فراهم می

آوری شود، ودتی از ادمامات و اطمعات جمعکاری پرهیز میشود و از دوباره کارها آگاه می

وضعیت خود  هاآنتوانم با نقم و تجزيه و تحلی  منطقی یم شود،شمه توسط ديگران آگاه می

 (ر2044؛ مرتلر، 4837حاتمی، ) را مشخص کنمر

 طراحی طرح پژوهشیگام پنجم: 

ری شمه در مرحله دب  و مذاکره با آوپژوهنمه با توجه به اطمعات جمعدر اي  مرحله معلم

و به صورت طرحی برای اجرا  کنمهمداران و متخصصان يک راه مودت و پیشنهادی ارائه می

های خاصی است که گیریپژوهی، تصمیم زمه طراحی يک طرح ادما  کنمردر عم  تهیه می

ی اي  گا  آن است که از اجرا همف .پژوهی انجا  شوداي  مرحله از فرآينم ادما  بايم در طول

در اي  مرحله ضم   برای بهبود عم  بپردازدر موردنظرهای اصلی پژوه به تشخیص جنبهادما 

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

ی در جوان  و در صورت لزو  تغییرات اظهارنظری اي  همداران پرسیمه شود و پس از ممحظه

 (ر2000؛ فرانس، 4837؛ حاتمی، 2044مرتلر، شود ) پیشنهادی ايجادطرح 

 . مرحله عمل2

 اي  مرحله خود شام  سه گا  فرعی است:

 طرح جدید و نظارت بر آن یاجرا گام اول:

، آن را به اجرا موردنظرح  جميم يا تغییر طراحی راه پس ازدر اي  مرحله، پژوهشگر 

کنم يا دهم تا ببینم آيا مسئله موجود را ح  میتجربه و آزمايش درار می و مورد آورددرمی

دهم يا خیر؟ در اي  مرحله پژوهشگر بايم از خیر؟ آيا وضعیت نامطلوب کنونی را تغییر می
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روزانه نظارت و ددت داشته باشمر اي  کار  طوربه همان آغاز بر چگونگی پیشرفت کار خود،

 ز  را در  یرهاییتغ های انجا  گرفته و در صورت لزو ،بینییششود ضم  مراعات پسب  می

 (ر4837؛ حاتمی،2044عم  به وجود آورد )مرتلر، 

 اطالعات آوریجمعگام دوم: 

 ی عم  جميم دارد منطقی و درست است،پژوهشگر برای اينده ثابت کنم ادعايی که درباره

گا  بعمی  اطمعات منظم و منطقی باشمر شواهمی داشته باشمر اي  شواهم بايم مبتنی بر ميبا

گردآوری  هایروشآوری و هايی که بايم جمعپژوهی مشخص کردن دادهدر رونم اجرای ادما 

 ميبا متفاوت باشنمر و ياتواننم مث  مرحله پیشی  ها و ابزار میاي  روش هاستراي  داده

ها و شواهم بايم اي  داده هايی نیاز است،مشخص شود که در اي  مرحله به چه نوع داده

معیارهايی باشنم بر اي  ادعا که در کار معلم اصمح به وجود آممه استر اي  شواهم بايم مورد 

در  موردنظرهای و همداران منتقم معلم در خصوص مسأله و همف نظرصاح افراد  تأيیم

کنم؛ بیان می طور ايآوری داده را های مهم برای جمعتدنیک (2044مرتلر،تحقیق وی باشمر )

 اعم از معلم ساخته و استانماردرلیست، آزمون: مشاهمه، مصاحبه، چک

 هاو تحلیل و تفسیر داده هیتجز گام سوم:

-داده که آيا مشخص شود ميبا ابتما در ها،تجزيه و تحلی  داده نوع در موردگیری برای تصمیم 

تجزيه  که به ياد داشته باشمکه محقق  است ضروری عموه بر اي ، اي  است؟ کیفی يا کمی ها

جوابگوی مطالعه ، تطابق داشته باشمهای پژوهش با سؤال يا سؤال ها بايمداده و تحلی 

پژوهی های کمی ادما باشمر در اکثر موارد آمار توصیفی برای تجزيه و تحلی  داده موردنظر

-ها و هم برای انمازهه گروهممد  است آمار استنباطی هم برای مقايس حال يبااکافی است، 

 (ر2044گیری روابط بی  متغیرها  ز  باشم )مرتلر،

 )اقدام مجدد( . مرحله مشاهده و بهبود3

، اگر شم تحلی  تفسیرو  هياز تجزنتايج حاص   و تجزيه و تحلی  شمهها داده کهیهنگام

ارائه کنمر  پژوهشگر دريافت مشد  و مسئله همچنان وجود دارد بايم يک طرح عم  جميم

های جميم برای پیامم مهم طرح عم  جميم وجود يک رويدرد خاص و ملمو  در ارائه ايمه

حاص  از  نتايج اجرای برای راهبرد پیشنهادی اساساً يک طرح عم ح  مشد  اصلی استر 
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ريزی و توانم به برنامهاطمعات حاص  از اجرای طرح می (ر2044است )مرتلر،  پژوهیادما 

ح  يا طرح جميم مجمد منجر شودر به اي  صورت که با توجه به نتايج به دست آممه راهادما  

در نتیجه  (4833شود )عمالت نژاد،پژوهی، در مورد آن تهیه میبرای ادما  دوباره و انجا  ادما 

 کنمرپژوهی تماو  پیما میماهیت چرخشی ادما 

 تأمل و تفکر مرحله .4

 باشم؛فرعی می اي  مرحله خود شام  دو گا 

 پژوهیتأم  بر روی فرآينم ادما گام اول: 

پردازد، اثربخشی آن پژوهنمه به بررسی آنچه انجا  داده است میای است که معلمدر اي  مرحله

و در مورد اصمحات ممد  برای اجرا در پروژه آينمه )که به احتمال زياد  کنمرا تعیی  می

پس از هر مرحله در اي  تأم  گیردر دهم( تصمیم میدی  میپژوهی در آينمه را تشچرخه ادما 

پژوهی نظارت مماو  بر پیشرفت پروژه ادما  طوربهدهم فرآينم، به معلم پژوهنمه اجازه می

 هاآنر هايش محمود به تصمیمات گرفته شمه در ابتمای کار نباشمگیریداشته باشم و تصمیم

کنم وفق دهنمر در اي  روش بازتاب وادعاٌ يک اب میتواننم روش خود را اگر مودعیت ايجمی

 (ر2044پژوهی يدپارچه است )مرتلر، مرحله نهايی نیست بلده در سراسر طرح ادما 

 نتایج گذاریاشتراکگام دوم: به 

و به اشتراک گذاشت  نتايج با ديگران در  گزارش دهیبخش مهمی از هر مطالعه تحقیقی، 

-پژوهی نبايم از اي  داعمه مستثناء باشمر اينده ادما تر ادما جامعه بزرگ آموزش پرورش اس

-شود به اي  معنی نیست که کسی عمدهح  مشدمت محلی و بومی انجا  می منظوربهپژوهی 

به شد  يک  غیررسمیتوانم به صورت دست آممه نیستر نتايج میمنم به دريافت نتايج به

فردی با يدی از همداران ی وگوگفتحتی يک  درسخنرانی کوتاه در جلسه معلمان ارائه شو

توانم همچنی  میپژوهشگر ممد  است محیط مناس  برای به اشتراک گذاشت  نتايج باشم: 

، ترایحرفهدر سطح گزارش دهمر  هاآنو والمي   آموزاندانش، ممار  مميرههیئتنتايج را به 

مخاطبان سطح با تر نظا  آموزشی منتشر  توانم بهپژوهی نیز مینتايج حاص  از مطالعات ادما 

تر ارائه شود در رسمی طوربهتوانم تر، نتايج میهای رسمیدر محیط طورمعمولبه، شود

شودر های علمی و ساير جلسات معلمان که در سطح ممرسه يا منطقه برگزار میکنفرانس
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تر هستنم در سطح گستردهای نیز سازوکارهای مناسبی برای ارائه نتايج مجمت علمی و حرفه

 (ر2044)مرتلر، 

 پژوهیج( اصول اخالقی در پژوهش اقدام

پژوهی تأکیم در منابع مختلف آموزشی به معلمان پژوهنمه به عنوان پژوهشگران حوزه ادما 

،  ز  است اصول اخمدی طورکلیبهشمه است که عموه بر رعايت اصول اخمدی پژوهش 

ويژه رعايت کننمر اي  اصول از اي  درارنم:  طوربهکننمگان را پژوهش در ارتباط با شرکت 

اص  رضايت آگاهانه، اص  حفظ حريم خصوصی و محرمانه مانمن، اص  حفاظت در برابر 

 آسی ر

 . رضایت آگاهانه1

رضايت به معنی تماي  شرکت کننمگان به مشارکت در پروژه و پذيرش معلم به عنوان محقق 

رسم زيرا رضايت آگاهانه به عنوان يک مسئولیت مهم به نظر می حققمعلم ماستر از ديمگاه 

کننمگانی که زير س  دانونی هستنم نیاز است )وانمر رضايت آگاهانه والمي  نیز برای شرکت

به معنی مشارکت  "رضايت"(ر اي  اص  شام  دو عنصر مهم است: 2007پوتی  و لی نولی ، 

به معنی دادن اطمعات کافی به شرکت کننمه  "آگاهی"و  افراد در پژوهش بمون هیچ اجباری

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

، پژوهنمه هستنمکسانی که در کم  در  معلم ويژهبه، آموزاندانشاست که يعنی  ز  

به مشارکت  آموزاندانش ر تصمیماحسا  هیچ فشار ضمنی برای شرکت در پژوهش ندننم

کننمگان نه تنها باشمر مشارکت اجباری شرکت مورداحترا ندردن در پژوهش بايم کاممً 

-می تأثیرآوری شمه و نتايج پژوهش های جمعاست بلده در صحت و اعتبار داده غیراخمدی

 (ر2007گذارد )وانمر پوتی  و لی نولی ، 

 محرمانه ماندنخصوصی و  میحر .2

پژوهی در پی ح  مسائ  در ممرسه و جامعه است و نتايج آن در ممرسه و ادما  کهيیازآنجا

ای از هويت شرکت کننمگان بشود های ويژهشود، بنابراي  بايم مرادبتمنتشر می جامعه

وانمر پوتی  و نگران منتشر شمن اطمعات شخصی فرزنمشان نباشنم ) هاآنوالمي   کهطوریبه

به  "گمنامی"حمايت از حريم خصوصی گمنامی و محرمانگی استر   زمه (ر2007لی نولی ، 
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های پژوهش پنهان نگه دارد، کننمگان را در همه يافتهاي  معنی است که محقق هويت شرکت

آوری شمه که محقق بايم به شرکت کننمگان اطمینان دهم که هرگونه اطمعات شخصی جمع

؛ بمک، 2003اممً محرمانه بادی خواهم مانم )نورتون، شود، ک هاآنتوانم منجر به شناسايی می

دانم اما دول را می دهنمگانپاسخبه اي  معنا است که پژوهشگر، هويت  "محرمانگی"(، 2007

دهم که هرگز آن را فاش ندنمر پژوهشگر و همداران پژوهش که به هويت می

ط، توجیه شونم و آموزش ببیننم دسترسی دارنم، بايم به پايبنمی اخمدی مربو کننمگانمشارکت

 (ر4837)خالقی، 

 . حفاظت در برابر آسیب3

حتی اگر به صورت  کننمگانمشارکتای به حفاظت در برابر آسی  به اي  معنا است که صممه

انم، وارد نشودر آسیبی که شرکت کننمگان با آن روبرو هستنم ممد  داوطلبانه شرکت کرده

ها فشار وجود دارد، در بعضی از پژوهش ازآنجاکهی باشمر است جسمانی، روانی و يا حقود

کافی مهم باشنم  انمازهبههای پژوهش بايم پژوهش شونمگان بايم کاممً از آن مطلع شونمر يافته

تا خطر را توجیه کننم و هیچ امدانی برای رسیمن به نتیجه بمون اي  خطر وجود نماشته باشم 

از:  انمعبارتپژوهی های جمی در حوزه ادما ای از آسی ه(ر نمون180ص ، 4830،گردبیابان)

 یشرمسارايجاد اضطراب، کاهش عزت نفس، منزوی شمن، وابستگی عاطفی و احسا  

 (ر4837؛ خالقی،2003نورتون،)

 پیشینه تجربی پژوهش

-کم  شناسیآسی  "( تحقیقی تحت عنوان 4833بمخشان طردی ): تحقیقات داخ  کشور

انجا  دادر يدی از اهماف  "هاهای استفاده مطلوب از اي  کم هی و ارائه راهدارپژوهای ادما 

-های بود که موج  افزايش مهارت پژوهشی معلمان پژوهنمه میاي  تحقیق شناسايی مؤلفه

هايی که موج  شودر معلمان شرکت کننمه در اي  پژوهش، اظهار داشتنم که: يدی از مؤلفه

باشم، پژوهی میهای ادما شود شیوه تمريس ممرسان دورهلمان میافزايش مهارت پژوهشی مع

پژوهی اطمعات جامع و کاملی داشته باشنم و در های ادما به اي  معنی که اگر ممرسان دوره

های فعال تمريس و تدنولوژی آموزشی استفاده نماينم مهارت پژوهشی انتقال مطال  از شیوه

فه ديگری که معلمان معتقم بودنم موج  افزايش مهارت دهنمر مؤلمعلمان را افزايش می
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پژوهی بود، به اي  معنی که هر های ادما شود، شیوه اجرای کار عملی کم شان میپژوهشی

پژوهی بیشتر روی کارهای عملی کار شود و نقاط ضعف کارهای های ادما چه در کم 

 يابمرهارت پژوهشی معلمان افزايش میها مورد بازبینی و اصمح درار گیرد، معملی در کم 

های برگزيمگان پژوهی معلمان: برخی ويژگیادما "( تحقیقی با عنوان 4833رضوی )    

های برگزيم پرداختر نتايج پژوهش نشان شناختی طرحهای جمعیتبه بررسی ويژگی "استانی

کشور داشتر نتايج  یهااستانداد که استان کردستان کمتري  تعماد شرکت کننمه را در بی  

همچنی  نشان داد که بیشتري  افراد شرکت کننمه زن، با ممرک کارشناسی، در رشته علو  

 انسانی، با سمت آموزگار و در مقطع ابتمايی بودنمر

ارزيابی میزان تحقق اهماف  "( تحقیقی با عنوان 4831) یساکچايچی، گويا، مهربانی و     
های انجا  شمه توسط پژوهشدمه بررسی چگونگی فعالیت -4 با همف: "پژوهنمهبرنامه معلم

 شناسايی نقاط دوت و ضعف -2پژوهنمه، در راستای تحقق اهماف برنامه معلم و تربیتتعلیم 

های پیشروی اي  برنامه، انجا  دادنمر نتايج اي  تحقیق نشان داد؛ ها و تهميمو فرصت

های آموزشی برای نظیر برگزاری کم پژوهشدمه تعلیم و تربیت ادماماتی  کهدرحالی

پژوهی، نشر منابع مدتوب و ايجاد سايت های علمی در زمینه ادما فرهنگیان، برگزاری همايش

پژوهی تنها از نظر کمی پیشرفت داشته های ادما پژوهنمه، نموده است، اما گزارشاينترنتی معلم

چنمانی  تأثیرادمامات صورت گرفته يعنی ؛ است و از نظر کیفی پیشرفت چنمانی نماشته است

های ارائه شمه نماشته استر اي  شايم به دلی  بر عملدرد آموزشی معلمان و بهبود کیفیت طرح

تمريس  هایروشهای آموزشی، های مربوط به اي  برنامه، محتوای برنامهعم  انسجا  فعالیت

 وهنمه باشمرنامناس ، استفاده از معیارهای نامناس  در انتخاب معلمان پژ

، تهميمها و راهدارها در هافرصتتحلیلی بر "( در تحقیقی با عنوان 4833عمالت نژاد )    
بیان کرده است:  گونهاي پژوهی در آموزش و پرورش را موانع و تنگناهای ادما ، "پژوهیادما 

و مقررات،  مميريت متمرکز، سلسله مرات  و بوروکراسی اداری و الزا  به تبعیت از دوانی  -4

عم  پشتیبانی مالی و  -8های اجرايی کارکنان آموزشی و اداری، تراکم وظايف و مسؤلیت -2

پژوهان کاهش انگیزه ادما  -1پژوهی و ادما  جایبهپژوهی ذه  -1پژوهان، معنوی از ادما 

 ایرپژوهان حرفهآنان با ادما  هایپژوهشهای کار به دلی  مقايسه کاستیتازه



... توسط پژوهی ادما  ی  شمهانجا قاتیتحق یعلم تیماه یبررس  

661 

 

 

-، آسی "پژوهیشناسی فرآينم ادما آسی  "( در تحقیق خود تحت عنوان 4833) یاضير   

اش درار توانم ادما  پژوهی را در معرض تخري  و دور شمن از معنای اصلیهای را که می

بیان کرد: عم  توجه به اصول اخمدی در پژوهش، انجا  پژوهش با انگیزه و  طوراي دهم 

-حس برتری جويی و جمايی از ساير همداران، توجه به ادما همف تأمی  منافع شخصی، 

ای و عم  وجود تفدر خمق و پژوهی به عنوان فعالیتی زينتی و لوکس، تدرار کارهای کلیشه

 فعالر

ادما  پژوهی: "( تحقیقی با عنوان 2003انمرسون و همداران ): تحقیقات خارج کشور    
تري  مرحله شناسايی سخت -4با همف:  "  در ابزاری برای بهبود عملدرد معلمان در کم

پژوهی روی مشارکت در ادما  تأثیراتو بررسی  -2پژوهی از ديمگاه معلمان، فرآينم ادما 

عملدرد آموزشی حال و آينمه معلمان، انجا  دادنمر نتايج نشان داد که معلمان شرکت کننمه در 

پژوهی در اجرای ادما  تري  مرحلهها را به عنوان سختاي  پژوهش، تجزيه و تحلی  داده

  روش تحقیق، تعیی  سؤال پژوهشی، بررسی پیشینه تحقیق، نوشت هاآنمعرفی کردنمر 

پژوهی، بیان ها را به ترتی  در مراح  بعمی دشواری فرآينم ادما دهی و ارائه يافتهسازمان

پژوهی منجر به افزايش اعتماد به کردنمر معلمان همچنی  اظهار داشتنم که مشارکت در ادما 

 شودرمی آموزاندانشنفس، افزايش آگاهی نسبت به نتايج عم  خود و نیازهای 

، "پژوهیهای علمی ادما ارزيابی شايستگی"( در پژوهشی با عنوان 4373ساسم  و راجر )    

ها با آن مواجه هستنم، روش پژوهش پوزيتیويستی را برای ح  مشدمتی که اعضای سازمان

 هایروشپژوهی را به عنوان جايگزينی مناس  برای کننم و روش ادما نامناس  اعم  می

پژوهی که اصمح در اي  پژوهش پنج ويژگی اساسی ادما  هاآنکننمر میپوزيتیويست معرفی 

 بیان کردنم: طوراي است  های رويدرد پوزيتیوستی کمبودکننمه

ر 2، هاستسازمانمطلوب برای افراد و  پژوهی در جهت بهبود آينمهگرا است: ادما ر آينمه4

پژوهی های اساسی ادما ز ويژگیمشارکتی است: ارتباط بی  محقق و عوام  تحقیق يدی ا

پژوهی ابزاری برای کاهش فوری مشدمت و ر بر توسعه سیستم د لت دارد: ادما 8است، 

نظريه در عم  است و  کننمهفراهمپژوهی ر ادما 1تولیم دانش در رابطه با فرآينم سیستم است، 

افراد و حوادث تابعی از دانم بسیاری از روابط بی  پژوهی میر مودعیتی است: محقق ادما 1
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-محققان در اي  پژوهش دريافتنم که ادما  طورکلیبهمودعیتی هستنم که در آن درار دارنمر 

شناسی پژوهی علمی است با معرفتپژوهی با معیارهای پوزيتیويست سازگار نیستر ادما 

زمان مشروط به وضعیتی خاص است که ظرفیت اعضای سا در آنکه دانش تولیم شمه  متفاوت

 بردررا برای ح  مشدمت خود با  می

ها داری پژوهی در مقايسه با ساير پژوهشکنم که ادما ( بیان می2003)  یپارک    

ها به است از جمله؛ نماشت  ماهیت و تعريف ددیق، محموديت در تعمیم يافته هایمحموديت

نیست به اي  معنی نتیجه به  هصرفبهمودعیتی فراتر از مودعیت موجود، به لحاظ زمان و هزينه 

 هایمحموديتگوی هزينه صرف شمه نیست، ممد  است حی  اجرا با دست آممه پاسخ

 ويژهبهای و مميريتی روبرو شود، روش آن ممد  است با مفهو  استقمل فرهنگی، حرفه

ر استقمل فردی مغايرت داشته باشم و مسائ  اخمدی نیاز به تبیی  و مميريت ددیق دارنم

دانم و آن را شام  متفاوت می هاپژوهشپارکی  اصول اخمدی ادما  پژوهی را از ساير 

 دانمررضايت آگاهانه، محرمانه مانمن و آسی  نرسانمن می

( بر اي  باورنم که در 2040مک گروگور و مورنان، )(، 2004)  يبرا(، 2001کرا  )اريک     

گیردر اي  افراد تفسیری درار می هایپژوهشروه پژوهی در گبنمی انواع پژوهش، ادما طبقه

-های کمی تأکیم میگیریبر انمازه شمتبهروش آن پژوهش پوزيتیويستی را به اي  دلی  که 

ادعا  و کنممفاهیم انتزاعی را رد می دهم،می نشان یعمدهای را با داده رهایمتغکنم، ارتباط بی  

پژوهی نقطه مقاب  ادما  افتيدستوان به شناخت تکنم که تنها از طريق تجربه حسی میمی

 داننمرمی

پژوهی مشارکتی در بررسی اثرات گنجانمن ادما  "( تحقیقی با عنوان 2040چیو هوی )    

ها شرکت کرده انجا  دادر معلمانی که در اي  دوره "ی آموزش ضم  خممت معلمانبرنامه

فرصت مقايسه کارهای پژوهشی خود با  بودنم: اظهار داشتنم که در حی  اجرای برنامه

های آموزشی جميم آشنا ها و نظريه، با روشانمکردههمدارانشان و دريافت بازخورد را کس  

تمريس، تسهی  به  هایروشو همچنی  اي  کار باعث افزايش اعتماد به نفس، بهبود  انمشمه

های آموزشی در عم ، بهبود هو تبادل اطمعات بی  معلمان، به کارگیری نظري گذاریاشتراک

اي  مطالعه نتايج  طورکلیبهشمه استر  آموزاندانشای معلم و بهبود يادگیری دانش حرفه
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پژوهی، از بهبود و توسعه معلمان حمايت و انجا  ادما  نشان داد که ارائه چارچوب برای

کنم کمک می هاآنه کنم و بکنم و معلمان را در کاربرد اصول آموزشی همايت میپشتیبانی می

 به تحقیق آموزشی ادما  کننمر آمیزموفقیت طوربهتا 

مشارکتی برای ترويج ادما  پژوهی " (، تحقیقی با عنوان2042کارون چای و همداران )   

انجا  دادنمر همف از اي  تحقیق: الف( توسعه  "تفدر بازتابی در میان دانشجويان آموزش عالی

های سازی فعالیتتوسعه و پیاده)ب(  انجا  تحقیقات مشارکتی های ممرسان برایتوانايی

در های اي  پروژه بررسی اثرات فعالیت)ج(  دانش آموزان و در میانترويج تفدر انعداسی 

کنم؛ کمک می مؤثرهای آموزشی که به تفدر انعداسی فعالیتر بود آموزاندانشانعداسی  تفدر

سخنرانانی بودنمر نظر برای ، دعوت از افراد صاح روهیهای گفعالیت، منابع آموزشی، سمینار

پژوهی ظرفیت خود را برای درگیری مفیم در ادما  کننمگاننشان داد که شرکتها يافته

در يک فضای اعتماد و کار و های يادگیری خود را آزادانه تجربه هاآنمشارکتی بهبود دادنمر 

در ايجاد و ارزيابی طرح  هاآنکه اي  برنامه به نم معتقم بود هاآن تیمی به اشتراک گذاشتنم،

های مطالعه و تفدر انتقادی معلمان را نه تنها مهارت ،بر اي ر عموه در  خوب کمک کرد

 اي  معلمان داشتر آموزاندانشمشابهی بر روی  تأثیراتبهبود بخشیم بلده 

 پژوهش روش

ی جهت بهبود کیفیت تحقیقات منجر به پیشنهادهای اجراي کهازآنجايیپژوهش حاضر 

آمیخته  هایپژوهشگردد، کاربردی است و از جهت شیوه گردآوری از نوع پژوهی میادما 

 باشمر)کمی، کیفی( می

ادما  پژوهی  باريکجامعه آماری شام  کلیه معلمان مقطع ابتمايی شهر سننمج که حماد      

های دوازدهم و برتر استانی که در دورهپژوهی انجا  داده باشنم و همچنی  گزارشات ادما 

که طبق آمار اعم   انمپژوهنمه ارسال شمهپژوهنمه به دبیرخانه مرکزی معلمسیزدهم برنامه معلم

گزارش بودر برای تعیی   83شمه توسط پژوهشدمه تعلیم و تربیت استان کردستان، شام  

گیری همفمنم کیفی از نمونه گیری در دستر  و در بخشحجم نمونه در بخش کمی از نمونه

ساختارمنم بودر نیمه  لیست و مصاحبهآوری اطمعات پرسشنامه، چکاستفاده شمر ابزار جمع

جهت بررسی روايی صوری پرسشنامه به نظر ده نفر از معلمان پژوهنمه برتر استناد گرديم، 
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آن برای پرسشنامه  کرانباخ استفاده شم که مقمارهمچنی  جهت سنجش پايايی از ضري  آلفای

های حاص  از در اي  تحقیق برای تحلی  داده ( بودر77/0لیست )( و برای چک33/0برابر با )

ای و تک نمونه tمستق ،  tهای تحلی  عاملی اکتشافی،لیست از آزمونپرسشنامه و چک

 فريمم  استفاده شمر

 تحقیق هاییافتهتجزیه و تحلیل 

پژوهی توسط معلمان بر کما  باورهای های ادما وژیانتخاب متمولسؤال اول پژوهش: 

 شناختی آنان استوار است؟معرفت

های پرسشنامه بر در راستای پاسخگويی به پرسش اول و برای تعیی  چارچوب گزاره    

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

 2و آزمون بارتلت 4(KMO)  یالد -میر -ايج تحلی  عاملی، مقادير کیزرپرداخت  به ساير نت

ها برای تحلی  عاملی مناس  هستنم يا خیر؟ر مورد بررسی درار گرفت تا مشخص شود آيا داده

باشمر گیری میبا  بودن کفايت و تناس  نمونه دهنمهنشانبیشتر باشم  KMO مقمار هرچه 

( و نتیجه آزمون بارتلت معنادار 71/0آممه )بمست KMOقمار نشان داد که م 4نتايج جمول 

ها برای تحلی  عاملی مناس  هستنم و شرايط  ز  برای توان نتیجه گرفت که دادهبود، لذا می

 اجرای تحلی  عاملی اکتشافی را دارا هستنمر
 

 یهای پرسشنامه برای اجرای تحلی  عاملی اکتشافهای تناس  دادهر شاخص4جمول 

 57/0 (KMO) گیرینمونهشاخص کفایت 

 (2χ) یخآمار مجذور  آزمون کرویت بارتلت

 آزادیدرجه  

 داریمعنیسطح  

712/237 

33 

000/0 

                                                 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacyر 4

 rtlett's Test ofSphericityر 2
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ها عام  "استخراج"ها، گا  دو  در تحلی  عاملی پس از کس  اطمینان از تناس  داده

برای برآورد اي   های اصلی از لحاظ نظری مشخص بود،استر در پژوهش حاضر چون عام 

ها های از روش حماکثر بیشینه نمايی استفاده گرديمر همچنی  چون همبستگی بی  عام عام 

ها بر اسا  جمول تحلی  داده در بود از روش چرخش آبلیمی  استفاده گرديمر 20/0با تر از 

ر طراحی با توجه به اينده د به عنوان عام  اول شناسايی شمنمر 42و  44، 40های گويه 2

بودنم، عام  اول به عنوان  مقررشمهها به عنوان متغیرهای رويدرد تفسیری پرسشنامه اي  گويه

ی بودر در پرسشنامه 43و  41های دو  شام  گويه عام  شودرمی گذارینا رويدرد تفسیری 

هش های مربوط به رويدرد انتقادی پژوبه عنوان گويه 43و  47، 43، 41های طراحی شمه گويه

های معتبری ، گويه43و  41 یهابودنم که پس از اجرای آزمون تحلی  عاملی گويه مقررشمه

نتايج اي   بر اسا برای شناسايی اي  عام  )رويدرد انتقادی پژوهش( شناخته شمنمر همچنی  

به عنوان عام  سو  )رويدرد پوزيتیويستی( از  1و  8، 2، 4های جمول مشخص شم که گويه

  در شناسايی رويدرد پوزيتیويستی برخوردار هستنمر در طراحی پرسشنامه برای اعتبار  ز

گويه در نظر گردته شم که پس از اجرای آزمون تحلی  عاملی  3ی پوزيتیويستی شناسايی مؤلفه

گويه ديگر فادم اعتبار کافی برای شناسايی اي  مؤلفه  1های معتبر و گويه به عنوان گويه 1

 شناخته شمنمر
 ر نتايج آزمون تحلی  عاملی اکتشافی برای پرسشنامه2جمول 

 

 هاگويه

 هاعام 

 -رويدرد تفسیری رويدرد پويتیويستی

 مشارکتی

 رويدرد انتقادی

q10 

q12 

q11 

q15 

q16 

q2 

q3 

q4 

q1 

303/0 

703/0 

334/0 

 

 

 

 

 

34/0 

138/0 

 

 

 

 

 

 

333/0 
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 هاگويه

 هاعام 

 -رويدرد تفسیری رويدرد پويتیويستی

 مشارکتی

 رويدرد انتقادی

 

 

318/0 

131/0 

143/0 

متملوژی پژوهشی معلمان از آزمون فريمم  استفاده شمر نتايج  بنمیدر مرحله بعم برای رتبه

مشارکتی استفاده  –نشان داد که معلمان در انجا  پژوهش بیشتر از رويدرد تفسیری  8جمول 

 کننمر رويدردهای انتقادی و پوزيتیويستی به ترتی  در اولويت دو  و سو  درار گرفتنمرمی

 بنمی متملوژی پژوهش معلماناولويت ر نتايج آزمون فريمم  پیرامون8جمول 

میانگین  متغیر

 رتبه

مجذور  تعداد

 کای

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 اولویت

  11/2 تفسیری

100 
 

161/67 
 

2 

 

000. 

 اول

 دو  08/2 انتقادی

 سو  18/4 پوزیتیویستی

 

-گزارش ادما : تا چه میزان اصول ساختاری و ترکی  مراح  در ارائه سؤال دوم پژوهش

 پژوهی رعايت شمه است؟

بمست آممه از میزان رعايت  مربوط به سؤال دو  پژوهش(: بی  میانگی پژوهش )فرضیه 

پژوهی و میانگی  مفروض تفاوت اصول ساختاری و ترتی  مراح  در ارائه گزارشات ادما 

ی استفاده شمر اتک نمونه tوجود داردر برای بررسی اي  فرضیه از آزمون  داریمعنیآماری 

 یوادعداری بی  دو میانگی  از آن است که: تفاوت آماری معنی یحاک 1جمول نتايج 

توان گفت فرض ضمنی پژوهش رد و ( وجود نماردر لذا می8مفروض )( و میانگی  3178/2)

پژوهی اصول شودر به اي  معنی که معلمان در ارائه گزارشات ادما می تأيیمفرض صفر 
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 انمرتی  مراح  را رعايت کردهساختاری و تر

صول ساختاری و ترتی  مراح  در ارائه اای جهت ارزيابی میزان رعايت تک نمونه tر نتايج آزمون 1جمول 

 پژوهیگزارشات ادما 

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 113. 84 -ر714 ر83728 273178 82 متدولوژی تحقیق

 3میانگین مورد انتظار: 

 

های انجا  گرفته پژوهیهای کمی و کیفی ادما تحلی  داده هایروش: سؤال سوم پژوهش

 توسط معلمان تا چه حم ددیق بوده است؟

مربوط به سؤال سو  پژوهش(: بی  میانگی  به بمست آممه از تناس  پژوهش )فرضیه 

ی معلمان و میانگی  مفروض تفاوت آماری های پژوهشآوری و تحلی  دادهجمع هایروش

ای استفاده شمر نتايج تک نمونه tبرای بررسی اي  فرضیه از آزمون  .وجود دارد داریمعنی

( و 277413) یوادعداری بی  دو میانگی  حاکی از آن است که؛ تفاوت آماری معنی 1جمول 

گی  وادعی از مقمار میانگی  ( وجود داردر با توجه به اينده مقمار میان8مفروض )میانگی  

های آوری و تحلی  دادهتوان نتیجه گرفت که معلمان در جمعاست، می ترپايی مفروض 

 شودرمی تأيیمانم لذا، فرض پژوهش مناس  استفاده ندرده هایروشپژوهشی از 

 های پژوهشی معلمانهآوری و تحلی  دادجمع هایروشای جهت ارزيابی تناس  تک نمونه tنتايج آزمون  ر1جمول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 043. 84 -27133 ر31308 277413 82 هادادهو تحلیل  آوریجمع

 3میانگین مورد انتظار: 
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-پژوهی تا چه حم اصول اخمدی را رعايت می: معلمان در اجرای ادما سؤال چهارم پژوهش

 م؟کنن

مربوط به سؤال چهار  پژوهش(: بی  میانگی  بمست آممه از میزان رعايت پژوهش )فرضیه  

 داری وجود داردراصول خمدی در اجرای ادما  پژوهی و میانگی  مفروض تفاوت آماری معنی

حاکی از آن است  3جمول نتايج  ای استفاده شمرتک نمونه tبرای بررسی اي  فرضیه از آزمون 

( وجود 8مفروض )( و میانگی  873823) یوادعداری بی  دو میانگی  آماری معنی که؛ تفاوت

توان با توجه به اينده مقمار میانگی  وادعی از مقمار میانگی  مفروض با تر است، می داردر

؛ انمپژوهی اصول اخمدی پژوهش را رعايت کردهنتیجه گرفت که معلمان در اجرای ادما 

 شودرمی تأيیم بنابراي ، فرض پژوهش

 
 پژوهیای جهت ارزيابی میزان رعايت اصول اخمدی در اجرای ادما تک نمونه tر نتايج آزمون 3جمول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 000. 84 37011 ر11118 873823 82 هاآوری و تحلیل دادهجمع

 3میانگین مورد انتظار: 

پژوهی ددیق و تا چه حم ابزارهای مورد استفاده معلمان در اجرای ادما سؤال پنجم پژوهش: 

 روا بوده است؟

مربوط به سؤال پنجم پژوهش(: بی  میانگی  بمست آممه از میزان تناس  پژوهش )فرضیه 

رای داری وجود داردر بابزارهای مورد استفاده معلمان و میانگی  مفروض تفاوت آماری معنی

از آن است که؛  یحاک 7جمول نتايج  ای استفاده شمرتک نمونه tبررسی اي  فرضیه از آزمون 

( وجود داردر 8مفروض )( و میانگی  270321) یوادعداری بی  دو میانگی  تفاوت آماری معنی

ه توان نتیجاست، می ترپايی با توجه به اينده مقمار میانگی  وادعی از مقمار میانگی  مفروض 

پژوهی در سطح پايینی ادما  در اجرایگرفت که پايايی و روايی ابزار مورد استفاده معلمان 

 شودرمی تأيیمبوده استر لذا، فرض پژوهش 
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 پژوهیجهت ارزيابی ابزار مورد استفاده در اجرای ادما  اینمونهتک  tر نتايج آزمون 7جمول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 000. 84 -427110 ر12137 270321 82 ابزار

 3میانگین مورد انتظار: 

 

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

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

 tی حاص  از پرسشنامه از آزمون هادادهمعات استفاده شمر برای تجزيه تحلی  آوری اطجمع

داری بی  دو حاکی از آن است که؛ تفاوت آماری معنی 3جمول نمونه استفاده شمر نتايج  تک

( وجود داردر با توجه به اينده مقمار میانگی  8مفروض )( و میانگی  0347/1) یوادعمیانگی  

توان نتیجه گرفت که میزان همخوانی انگی  مفروض با تر است، میوادعی از مقمار می

 تحقیقات انجا  شمه توسط معلمان با مسائ  آموزشی در سطح با يی درار داردر

 پژوهی با مسائ  آموزشیای پیرامون بررسی میزان همخوانی تحقیقات ادما تک نمونه tنتايج آزمون  ر3جمول 

میانگین  تعداد 

 واقعی

 انحراف

 استاندارد

میانگین 

 مفروض

 درجه tمقدار 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

همخوانی 

 تحقیقات

 

400 

 

0347/1 

 

33783/0 

 

8 

 

303/41 

 

33 

 

000/0 

 

پژوهی انجا  شمه برای رسیمن به يک ديمگاه کلی در رابطه با ماهیت علمی کارهای ادما     

ها، اصول آوری و تحلی  دادهتار، جمعساخ) رهایمتغتوسط معلمان پژوهنمه، به مقايسه میانگی  

برای اي  کار از آزمون فريمم   ؛ کهنیاز بود هاآنبنمی اخمدی و تناس  ابزار( و اولويت

 استفاده شمر
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 هامتغیر بنمیاولويتر نتايج آزمون فريمم  پیرامون مقايسه و 3جمول 

میانگین  متغیر

 رتبه

درجه  مجذور کای تعداد

 آزادی

سطح 

 یدارمعنی

 اولویت

  88/3 اصول اخالقی

32 
 

356/57 
 

3 

 

000. 

 اول

 دوم 52/2 متدولوژی

 سوم 30/2 هادادهتحلیل 

 چهارم 11/1 ابزار

 

 01/0در سطح خطای کمتر از  (873/71نشان داد که مقمار مجذور کای ) 3جمول نتايج    

در  ؛ کهبنمی بی  متغیرها پرداختاولويتتوان به شود که میدار بودر لذا نتیجه گرفته میمعنی

دهم که معلمان در انجا  پژوهش ( نشان می33/8)  یانگیماي  رابطه اصول اخمدی با بیشتري  

کننمر همچنی  مقادير میانگی  متمولوژی رعايت می توجهیداب اصول اخمدی را تا حم 

ابزار که میانگی   با خره ؛ وشمبانمی پذيرشیداب ( در سطح 80/2ها )( و تحلی  داده72/2)

که حاکی از توجه و آشنايی بسیار کم معلمان به  بسیار پايینی را به خود اختصاص داده است

 باشمرلزو  روايی و پايايی ابزار مورد استفاده در پژوهش می

 

 ی کیفیهادادهتحلیل 

 وهش(های حاص  از مصاحبه )در راستای پاسخگويی به سؤال ششم پژتحلی  داده

 تدریس چیست؟ و حینسؤال اول مصاحبه: هدف شما از پژوهش در کالس درس 

پژوهی بودر باور همف از طرح اي  سؤال شناسايی انگیزه درونی معلمان برای انجا  ادما 

دهنم، شرکت در پژوهشگر اي  است که انگیزه درونی اکثر معلمانی که کار پژوهشی انجا  می

و استفاده از مزايای آن استر در پاسخ به اي  سؤال کلیه    امتیازبرنامه معلم پژوهنمه و کس

شان از انجا  پژوهش عملی، رفع مشدمت و مسائ  همف اظهار داشتنم که دهنمگانپاسخ

موجود در کم  در  بوده استر به عبارتی، معلمان پس از اينده متوجه مسائ  موجود در 
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ز  برای رفع مشد  موجود را در دال  يک کردنم ادمامات  شمنم، تمش میکم  می

 پژوهش عملی انجا  دهنمر

 شود:های ارائه شمه اشاره میبه عنوان مثال به دو نمونه از پاسخ

توان آن را های دبلی نمیح راهاز  استفادهآيم و با معمو ً ودتی مشدلی در کم  پیش می"

برای  آموزانمدانش  کنم، مثمً کنم خود  با روش جميمی آن را حم  سعی می رفع کرد،

شم عملدردشان در اي  در  پايی  امتحان در  رياضی خیلی استر  داشت  و اي  باعث می

های روانشناسی استر  و اضطراب پرداختم، باشم، م  برای ح  اي  مشد  به مطالعه کتاب

با طراحی و حتی متخصصی  تغذيه مشورت کرد ، سپس  آموزاندانشوالمي   با همدارانم،

 (ر2کم )مصاحبه شونمه "موفق به رفع مشد  شم ر آموزاندانشای و اجرای آن روی برنامه

تا چه حد موجب بهبود  اجرای تحقیقات عملی در مدرسه نظر شما به سؤال دوم مصاحبه:

همف از طرح اي  سؤال شناسايی ديمگاه معلمان در رابطه ؟ شودیادگیری می -فرآیند یاددهی

 يادگیری بودر –پژوهی بر فرآينم ياددهی ادما  تأثیربا 

يادگیری، اعتقاد  -زياد تحقیقات عملی در بهبود فرآينم ياددهی تأثیرهمه معلمان به  طورکلیبه

ضمنی خواهان تغییر اساسی در  طوربهاز شرايط موجود ناراضی بودنم و  هاآناما اکثر ؛ داشتنم

 شرايط موجود بودنمر
رسانی شود و نتايج به همه همداران منعدس دارد ولی به شرطی که اطمع زيادی تأثیردطعاً "

شود تا از نتیجه کار يدميگر آگاه شونم، شايم م  هم سر کم  با مشدلی برخورد کرد  که 

باشم و اگر نتیجه کار همدار  در دستر  باشم م   کارکردهيدی از همداران دبمً روی آن 

کننم و در دستر  معلمان نتايج را بايگانی می متأسفانهکنمر ولی  توانم از تجربیاتش استفادهمی

 (ر1کم  یشونمهمصاحبه) "دهنمر بايم اطمع رسانی شود به همه همدارانردرار نمی

 

تدریس و خود )پژوهنده بخواهید در زمینه کاری سؤال سوم مصاحبه: اگر به عنوان معلم

همف از طرح اي   کنید؟را انتخاب می اداره کردن کالس( تحقیق کنید چه موضوعاتی

 وسیلهبه های آموزشی است که از ديمگاه معلمانسؤال شناسايی مسائ  موجود در مودعیت

 هستنمر بررسیداب پژوهی ادما 
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ی؛ مسائ  روحی روانی، مسائ  های ارائه شمه سه مقولهها، از پاسخپس از تحلی  مصاحبه    

اکثر معلمان معتقم بودنم که اي  سه  طورکلیبهکشیمه شمر  آموزشی و مسائ  رفتاری بیرون

آموزی از نظر روحی و يا رفتاری مقوله به يک انمازه اهمیت دارنمر به اي  معنی که اگر دانش

، مسائ  آموزشی نیز برعدسشود و دارای مشد  باشم عملدرد تحصیلی وی دچار اختمل می

باشمر معلمان معتقم بودنم که همه مسائلی  أثیرگذارت آموزاندانشتوانم روی روح و روان می

-ادما  وسیلهبهآينم اعم از رفتاری، عاطفی و آموزشی که در مودعیت آموزشی به وجود می

 هستنمر بررسیداب پژوهی 

 شود:های ارائه شمه اشاره میبرای مثال به يک نمونه از پاسخ

در  آموزاندانشگیريم، يعنی ممد  است ر میبه نظر م  بستگی به مودعیتی دارد که در آن درا"

آموز مشد  رفتاری داشته باشم زمینه يادگیری در  خاصی مشد  داشته باشنم و يا يک دانش

تواننم دارای اهمیت توان گفت در يک زمینه خاص، همه مسائ  به يک انمازه میرررر نمی و

 (ر1کم  یشونمهمصاحبه "باشنمر

 گیریبحث و نتیجه

پژوهشگران در پژوهی به لحاظ ماهیت علمی مورد ارزيابی درار گرفتر   پژوهش ادما در اي

)براي ، دهنم تفسیری درار می هایپژوهشپژوهی را در گروه بنمی انواع پژوهش ادما طبقه

پژوهی از رويدرد پژوهنمه تماي  دارنم در اجرای ادما  نتايج نشان داد که معلمان (ر2004

های شناسی کیفی، مشاهمه مشارکتی، مصاحبهبر روشاي  رويدرد ه کننمر استفادتفسیری 

(ر نتايج پژوهش همچنی  2004های کانون متدی است )براي ، عمیق، مطالعات موردی، گروه

توجه به اينده،  با نشان داد که معلمان تماي  خیلی کمی به کاربرد رويدرد پوزيتیويستی دارنمر

توان اظهار داشت که معلمان متمولوژی مناسبی ی تفسیری است میپژوهی جزء رويدردهاادما 

اما برداشت محقق اي  است که گرايش ؛ انمعملی خود انتخاب کرده هایپژوهشرا برای 

معلمان به تحقیق کیفی نه به دلی  مزايای اي  نوع پژوهش و نه از روی آگاهی، بلده به دلی  

 توصیفی و استنباطی( استر) یآمار هایروشبر  و تسلطشانعم  آشنايی 

پژوهی نشان داد که معلمان در رعايت ترتی  مراح  گزارشات بررسی گزارشات ادما     
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که پژوهشگر در بررسی اسناد پژوهشی معلمان دريافت  موارد مهمیاما از ؛ انمموفق عم  کرده

پژوهی موفق عم  ا اي  بود که؛ با اينده معلمان در رعايت ترتی  مراح  و ساختار گزارش ادم

ها و آوری دادهانم اما در اجرای جزئیات مراح ، استفاده از ابزار مناس  برای جمعکرده

-انمر به عنوان مثال معلمان ها به درستی عم  ندردههای تجزيه و تحلی  دادههمچنی  شیوه

-ا در جمعانم امآوری اطمعات پرداختهپژوهنمه پس از مرحله توصیف وضع موجود، به جمع

ديمگاه  بر اسا انمر مناس  استفاده ندرده هایروشهای پژوهشی خود از آوری و تحلی  داده

های معلم لیست و آزمون(، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهمه، چک2000( و فرانس )2044مرتلر )

ژوهی پابزارهای مورد استفاده در اجرای ادما  تري کاربردیتري  و ساخته و استانمارد، مناس 

آوری اطمعات از ابزارهای معتبر استفاده کنم در جمع بر ايندهپژوهنمه بايم عموه هستنمر معلم

بايم به روايی و پايايی اي  ابزارها اطمینان داشته باشمر از موارد ديگری که بايم رعايت شود 

رد هم در آوری اطمعات است که رعايت اي  مواستفاده از حماد  سه منبع اطمعاتی در جمع

آوری اطمعات بدار سطح خیلی پايینی بودر در وادع بیشتري  روشی که معلمان برای جمع

های های روزمره با اطرافیان استر معلمان همچنی  در تحلی  دادهانم مشاهمه و محاورهبرده

توانم نگرش انمر دلی  اي  امر میگردآوری شمه بیشتر از برداشت ذهنی خود استفاده کرده

ها باشمر معلمان به عنوان يک کار کمسی که از دال  ادرست معلمان به اي  نوع پژوهشن

-نگرنم و به همی  دلی  توجه به ابزار جمعپژوهی میرسمی خارج است، به ادما  هایپژوهش

لزو  برگزاری جلسات ژرف نگری بعم از داننمر ها را  ز  نمیها و شیوه تحلی  دادهآوری داده

توانم ابهات عملی ادما  پژوهی را در ممار  کاهش گفت و گو بی  معلمان می تمريس و

 دهمر

(، نولی  و پوتی  2007(، بمک )2044(، مرتلر )2003نويسنمگان زيادی از جمله نورتون )    

(، سه اص  مهم اخمدی که معلمان پژوهنمه بايم حی  انجا  2001و بورگ و گال ) (2007)

ا اص  رضايت آگاهانه، اص  حفظ حريم خصوصی و محرمانه مانمن و پژوهش رعايت کننم ر

داننمر نتايج پژوهش نشان داد که معلمان پژوهنمه در اجرای اص  حفاظت در برابر آسی  می

 انمرپژوهی اي  اصول را در حم زيادی رعايت کردهادما 
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يم که معلمان ديمگاه پژوهی به اي  نتیجه رسیمدر بررسی ديمگاه معلمان نسبت به ادما     

و باورشان بر اي  بود که اکثر مسائ  موجود در  پژوهی داشتنممثبتی نسبت به تحقیقات ادما 

 وادعیهستنم، اما معلمان از شرايط  بررسیداب پژوهی های آموزش از طريق ادما محیط

دراز ممت به پژوهی رضايت نماشتنمر چرا که معتقم بودنم که اي  تحقیقات در تحقیقات ادما 

توانم در عملدرد نادرست عوام  اجرايی شونمر ريشه اي  مسائ  را میفراموشی سپرده می

خمصه نتايج حاکی از آن است که معلمان تماي  زيادی به  طوربهبرنامه معلم پژوهنمه دانستر 

جا  پژوهی دارنم، اما د يلی همچون؛ تسلط ناکافی بر چگونگی انح  مسائ  از طريق ادما 

قمان جلسات گروهی برای فادما  پژوهی، عم  فرصت کافی برای اجرای نتايج ، هاپژوهش

ژرف نگری در عم  کم  در  و کم توجهی به دانش معلمان موج  رکود ادما  پژوهی 

 شودرمی
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