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 چکیده
دبیران  ازدیدگاه ،معلّمان ای حرفهنقش اقدام پژوهی در رشد و توسعه بررسی پژوهش حاضر با هد  

 پژوهش از نظر شده است. این انجام 1317-16 تحصیلیمتوسطه اوّل شهرستان قرچک درسال  ی دوره

 از نوع ،ها دادهو از لحاظ نحوه گردآوری  تحلیلی – توصیفی هد  کاربردی و از نظر روش تحقیق

رستان متوسطه اول شه ی دورهدبیران نفر از  460. جامعه آماری شامل باشد می (زمینه یابی )پیمایشی

عنوان نمونه نفر به  216، تعداد ای خوشهاست که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی قرچک 

-سئوال در مقیاس لیکرت می 24انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با 

ست آمده به د 10/6باشد. تعیین روایی با اعتبار صوری و ضریب پایایی، با روش آلفای کرو نباخ 

تک  tاز آزمون خی دو نیکویی برازش،  ها دادهو تجزیه و تحلیل  ها دادهاست. به منظور توصیف 

دبیران متغیره، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق ازدیدگاه 

شش گانه رشد و  ایه مالفه، با انجام اقدام پژوهی توسط معلّمان متوسطه اوّل شهرستان قرچک ی دوره

 های مهارتشامل ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی، کسب راهبردها و  معلّم ای حرفهتوسعه 

 نوین آموزشی، های فناوریمهارت استفاده از مواد و  انجام کارهای تیمی و گروهی، تمایل به تدریس،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسئول:  سندهینو شوا،یشهرستان پ هینبیز سیپرد انیمدرس دانشگاه فرهنگ ،یآموزش یزیکارشناس ارشد برنامه ر
kimya93@chmail.com 

 جهیتهران، معلّم آموزشگاه حضرت خد یکیواحد الکترون یآزاد اسالم دانشگاه وتر،یکارشناس ارشد نرم افزار کامی 

 )س( شهرستان قرچک.

واحد تفرش، معلّم آموزشگاه حضرت  یدانشگاه آزاد اسالم ،یوتریکامی های شبکهاطالعات  یارشد فناور کارشناس

 )س( شهرستان قرچک. جهیخد
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نوین  های روشو آشنایی با حقیق تمایل به تغییر، انعطا  پذیری و یادگیری مداوم از طریق مطالعه و ت

رشد و توسعه موجبات دانش آموزان، در معلّمان تقویت شده و  های آموختهسنجش و ارزشیابی از 

ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی  ی مالفه همچنین .نماید میرا فراهم معلّمان  ای حرفه

داشته و از این نظر در  معلّمان ای حرفه رشد و توسعهرا بر  تأثیر، بیشترین 17/3معلّمان، با میانگین 

دانش آموزان، با  های آموختهنوین سنجش و ارزشیابی از  های روشآشنایی با  مالفهاوّل و  ی رتبه

ششم، قرار دارد.  ی رتبهو در  داشتهمعلّمان  ای حرفهرشد و توسعه را بر  تأثیر کمترین ،81/2میانگین 

تحصیلی مختلف، از لحاظ آماری، تفاوت  های رشته اوّل با همچنین بین نظر دبیران دوره متوسطه

رشد و توسعه  بر مالفه 7معناداری وجود ندارد و تمامی دبیران دوره متوسطه اوّل در مورد تأثیر این 

 ، دیدگاه مشترک و یکسانی دارند.معلّمان ای حرفه

 علمان، پژوهش.، آموزش و پرورش، مای حرفهاقدام پژوهی، رشد و توسعه واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
درسی گسترش پژوهش  های برنامهکارگزاران و سیاست گذاران آموزشی و مجریان  های دغدغهیکی از 

به ویژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کالس است، از این رو پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا 

بیشتر بر مدرسه  ها پژوهشاین درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.  های برنامهدر آوردن 

 های شیوهمربوط به  های گیریمعلّمان را بیش از پیش در تصمیم  کوشند میو کالس درس متمرکزند و 

منابع شناخت و  ترین مهمیکی از  به عنوان 1بهبود کیفیت آموزشی مدارس مشارکت دهند. اقدام پژوهی

پژوهی در آموزش و  اقدام ن داشته است.معلّما ای حرفه ی توسعهنقش مهمی در  ها انسانآگاهی 

دارد. معلّمان برای  ای برجستهفعالیت معلّمان نقش  ی عرصه ترین مهمپرورش به عنوان یکی از 

این دلیل که  به خود ناگزیر باید در ابعاد گوناگون با اقدام پژوهی ارتباط برقرار کنند. ای حرفه ی توسعه

طرح ریزی شده به منظور افزایش  های فعالیتو  فرآیندهاز معلّمان عبارت است ا ای حرفه ی توسعه

معلّمان تا این که بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش آموزان  ای حرفه های نگرشو  ها مهارتدانش، 

بازبینی عملکردها و واکاوی پیش  های مهارتزعم پیتر سنگه بازسازی مدارس با گسترش  به شوند.

 های صالحیتآگاهی و توسعه  کسب در تبیین آرمان، ها آنرکت ذهنی معلّمان و مشا های فرض

این مهم از رهگذر اقدام پژوهی میسر است. این  که( 1312نعامی،) استمعلّمان ممکن  ای حرفه

دانش و  ی توسعهپژوهشی معلّم محور است که برای  های روش ترین مهمپژوهش کیفی، از جمله 

و کوششی است  شود میدرسی و تدریس به کار گرفته  موضوع ماهیت تعلیم و تربیت، ی دربارهآگاهی 

ارگانیک  ی رابطهبرای آگاهی و دانستن و عمل آموزش  ای وسیلهبین پژوهش به عنوان  خواهد میکه 

برقرار کند. همچنین الگوی عملی بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و باز اندیشی مشارکتی عمل کارگزاران 

. لذا از آن جا که بهبود شود میی بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب برا ماثرآموزشی و الگویی 

 ماثرعوامل  ترین مهماز  یکی معلّمان است، ای حرفهکیفیت آموزش و پرورش نیازمند افزایش توانایی 

 لیبرمن .باشد میمعلّمان انجام پژوهش خود آنان در کالس درس  ای حرفهو توسعه  رشد در پرورش،

 حین عمل، های پژوهشدر  ها آنمعلّمان را مشارکت  ای حرفهپرورش  الزمه (،1381) سیفبه نقل از 

 ای حرفهو باز اندیشی های برگرفته از تجربیات همکاران در گفت و گوهای چند جانبه و  بازخورد

 ای حرفهنقش اقدام پژوهی در رشد و توسعه بر این اساس، موضوع پژوهش حاضر بررسی . داند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Action research 
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در  .باشد می 1317-16شهرستان قرچک درسال تحصیلی  دبیران دوره متوسطه اوّلدیدگاه  معلّمان از

آیا »واقع مسئله کانونی پژوهش که نگارنده در جستجوی یافتن پاسخی برای آن برآمده، این است که 

 و د؟، شونمعلّمان ای حرفهرشد و توسعه شش گانه  های مالفهباعث ارتقاء  تواند میاقدام پژوهی  انجام

 چگونه ،معلّمان ای حرفهرشد و توسعه  های مالفهگذاری اقدام پژوهی بر روی هر یک از  تأثیرترتیب 

گفت در  توان می معلّم ای حرفهدر باب اهمیت و ضرورت اقدام پژوهی در رشد و توسعه  «است؟

موجب  زیرا ،شود میمعلّم قلمداد  ای حرفهپژوهی به مثابه رشد  اقدام دیدگاه معلّم به عنوان پژوهنده،

و درنتیجه آن، خرد عملی او یعنی قابلیت انتخاب بهترین  شود میوی  ای حرفهبهبود قضاوت 

 (.1111الیوت،) شود میو خاص تقویت  پیچیده ممکن در مواجهه با امور چالش برانگیز، های گزینه

است و همچنین در عمل است که دونالد شون بر آن تاکید کرده  تأملهمان دانش حاصل از  این

گفت که  توان میکه ازعمل جداشدنی نیست. بنابراین  دانشی ،باشد میمشخصه اصلی اقدام پژوهی 

و نوعی آموزش حین خدمت معلّمان  ای حرفهرشد و توسعه راه برای  ترین مناسبانجام اقدام پژوهی، 

می آنان را به دنبال و رشد و بالندگی عمو شود میاست که نوآوری و دانش افزایی معلّمان را سبب 

 .دارد

و  تر برجستهکه اهمیت پژوهش در آموزش و پرورش بسیار  هاست ضرورتبنابراین، با توجه به این 

پژوهشی است و این مهم در جهت تحقق و توسعه انواعی ازتوانمندی  های حوزهاز سایر  تر اثربخش

ین است که با انجام اقدام پژوهی هر بارز آن ا دلیل .باشد میکانونی در معلّمان  های شایستگیها و 

با افزایش تعامل خود با  تواند میمعلّم با قرارگرفتن در بطن کار آموزش به صورت عملی و عینی 

پژوهشی به صورت میدانی ورود کرده و زمینه مشق عینی مطالعات  های فعالیتعرصه  به مدارس،

جهان امروزاست را به شکل عینی تجربه  معلّمی در ی حرفهاز اقتضائات راهبردی  که تئوریک خود،

را از کُنش پژوهی فراهم آورد تا  ای تازهقصد دارد با این امید که پژوهش حاضر فهم  نگارنده کنند.

 معلّمان در نظام تعلیم و تربیت باشد. ای حرفهروشنی بخش و هدایتگر مسیر رشد و توسعه 

 صورت متعددی های پژوهش ،معلّمان ای حرفهنقش اقدام پژوهی در رشد و توسعه  در خصوص

 رویکرد به که شود میاشاره  تحقیقات داخلی و خارجی به تعدادی از تنها جا این در است. گرفته

 .است نزدیک حاضر تحقیق

تاثیر دوره های آموزشی اقدام پژوهی و درس پژوهی بر بررسی »( در پژوهشی به 1317) موسوی -

پرداخته است.  «شهرستان ساری 2توسعه حرفه ای معلّمان دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 

http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-amrh01-amrh01_131%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88.html&type=0&id=20668430
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-amrh01-amrh01_131%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88.html&type=0&id=20668430
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-amrh01-amrh01_131%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88.html&type=0&id=20668430
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 ی توسعهآموزشی اقدام پژوهی و درس پژوهی بر  های دورهتحقیق حاکی از آن بود که  های یافته

 .است ماثردانش، مهارت و بهبود عملکرد  معلّمان از طریق افزایش ای حرفه

پارادایم عقالنیت تکنیکی یا معلّم به  تأثیراقدام پژوهی تحت »با عنوان  ای مقاله( در 1310گندمی ) -

درسی درک کنند که تدریس  های برنامهاگر معلّمان به عنوان خالق  کند مینتیجه گیری « عنوان پژوهنده

 تربیتی را به اشکال واقعی ترجمه کنیم، های ارزشاین است که  شکلی از پژوهش است و هد  آن فهم

و رشد  ارزشیابی عبارتی دیگر تدریس، به معلّم است. ای حرفهاین صورت اقدام پژوهی به مثابه رشد  در

 فرایندی یکیارچه و درهم تنیده است که در دلِ اقدام پژوهی نهفته است. ای حرفه

 محور تربیت درسی برنامه در پژوهش تلفیق سانه شنا پدیدار نوانع با پژوهشی ( در1314) قورچیان -

 پژوهشی، های مهارت و دانش است توانسته عمل در پژوهش داد نشان معلّم ای حرفهتوسعه  منظور به

 .دهد افزایش را ها آن مساله حل مهارت و مسائلشناسایی  دانش تدریس، مهارت و دانش

دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند  تأثیر» وانعن( در پژوهشی با 1313حق پرست ) -

که آموزش و انجام اقدام  رسد میبه این نتیجه « یادگیری معلّمان دوره ابتدایی شهر تهران -یاددهی

معناداری داشته  تأثیریادگیری  -پژوهی در به کارگیری وسایل آموزشی توسط معلّمان در فرآیند یاددهی

 است.

 از پژوهنده معلّم برنامه اجرای موانع شناسایی»در پژوهشی با عنوان  (1381ران )نامداری و همکا -

 معلّم به این نتیجه رسیدند که هد  برنامۀ «همدان استان و کارشناسان پژوهنده معلّمان دیدگاه

معلّم  ای حرفهمو جبات رشد و توسعه  تواند می صورت فراگیرشدن در که است متعالی هدفی پژوهنده،

این نحو که با  به باشد. وپرورش آموزش ومشکالت مسائل از بسیاری راهم نموده و پاسخ گویرا ف

با پژوهش  آنان درگیرکردن یق طر از معلّمان بازآموزی و دانش ارتقای های زمینه ساختن فراهم

وپرورش فراهم  آموزش نۀ بد در ضروری و جاری مسائل و حل پژوهش تفکر گسترش زمینه درعمل،

 مسائل حل در معلّمان بالقوةی استعدادهای شکوفایی به کمک و خودباوری موجب تقویتشده و 

 و کالس در معلّمان پژوهشی های تجربه نهادن به ارج با تر مهمو از همه  گردد میوپرورش  آموزش

 .گردد میمنجر  ها آن بالندگی ای بر انگیزه به ایجاد مدرسه

« اقدام پژوهی: رویکردی نوین به نقش معلّم در آموزش» عنوانبا  ای مقاله( در 1380) اردالنسامانی و  -

به معرفی و توصیف این رویکرد برای افزایش میزان آشنایی معلّمان و متخصصان عالقمند در به 

 به کارگیری رویکردکه  رسند میو به این نتیجه  کارگیری روش اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پرداخته
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آموزشی،  های برنامهزمینۀ را برای اصالح و ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان،  دتوان می اقدام پژوهی

تیمی و  های فعالیتمعلّمان در  مشارکت یادگیری و یاددهی، های استراتژیتدریس، تدوین  های روش

 در معلّمان مهیا نماید. ای حرفه های مهارتتوسعۀ 

 دبیران گرایش بر ماثر عوامل شناسایی» عنوان با خود ارشد کارشناسی نامۀ پایان در (1382) هاشمی -

 به «اهواز شهرستان های دبیرستان آنان در خالقیت و عوامل میان رابطه بررسی و پژوهی انجام اقدام به

 و مدرک و آنان خالقیت میزان و مدارس در پژوهی اقدام انجام به دبیران میان گرایش معناداری رابطۀ

 یافت. دست تجربه

 معلّمان، محتوایی دانش افزایش موجب ای حرفه توسعه که دادند نشان پژوهشی در نیز (2616) دوی -

 استاندارد های آزمون در آموزان دانش نمرات بهبود و کالس در تدریس پژوهشی روش از استفاده

 .گردد می

 در پژوهی درس های روش از استفاده ها ژاپنی موفقیت اصلی عامل (2661) پیکارد های یافته بنابر -

 .معلّمان است ای حرفه توسعه

پژوهی  اقدام انجام که دریافت توان می زمینه، این در پیشین های پژوهشو  نظری بر مبانی مرور با

 زمینه در عمدتاً پژوهشگران از برخی داشته باشد. امّا تأثیر معلّمان ای حرفه رشد و توسعه در تواند می

تاثیر دوره های آموزشی اقدام پژوهی و درس بررسی ،  پژوهنده معلّم برنامه اجرای موانع شناسایی

 و پژوهی انجام اقدام به دبیران گرایش رب ماثر عوامل شناسایی ،پژوهی بر توسعه ی حرفه ای معلّمان 

 یادگیری معلّمان ، تأکید -دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی تأثیر بعضی دیگر

و رتبه بندی  زدیدگاه دبیرانمعلّمان ا ای حرفهاقدام پژوهی در رشد و توسعه  تأثیردارند . ولی 

معلّمان ، مورد بررسی و  ای حرفهبر رشد و توسعه  تأثیر مختلف اقدام پژوهی از لحاظ میزان های مالفه

 .شود میپژوهش به این موارد پرداخته  این در لذا است. پژوهش واقع نشده

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844647
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844647
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844647
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-amrh01-amrh01_131%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88.html&type=0&id=20668430
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-amrh01-amrh01_131%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88.html&type=0&id=20668430
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-amrh01-amrh01_131%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88.html&type=0&id=20668430
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 هد  کلی

متوسطه  ی دورهدیدگاه دبیران  از معلّمان، ای حرفهبر رشد و توسعه  اقدام پژوهی تأثیربررسی میزان 

 .1317-16 تحصیلیاول شهرستان قرچک درسال 

 فرضیه اصلی 

 تاثیردارد. معلّمان ای حرفهدر رشد و توسعه ، اقدام پژوهی

 فرعی های فرضیه

 تاثیردارد. ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی معلّمان بر، اقدام پژوهی -1

 تاثیردارد.نوین سنجش و ارزشیابی دانش آموزان  های روشآشنایی معلّمان با  بر، اقدام پژوهی -2

 تاثیردارد. انجام کارهای تیمی و گروهی در معّلمانمشارکت  بر، پژوهی اقدام -3

 تحقیق تاثیردارد. از طریق معلّمانتمایل به تغییر، انعطا  پذیری و یادگیری مداوم  بر، اقدام پژوهی -4

 تاثیردارد. تدریس معلّمان های مهارتکسب راهبردها و  بر، اقدام پژوهی -0

 نوین آموزشی تاثیردارد. های فناوریدر استفاده از مواد و  معلّمانمهارت  تقویت بر، اقدام پژوهی -7

، با یکدیگرتفاوت معلّمان ای حرفه ی توسعهرشد و مختلف  های مالفهبر ارتقاء  اقدام پژوهی تأثیر -6

 دارند.

 ای حرفه ی توسعهتأثیر اقدام پژوهی بر رشد و  ی درباره، ها آنبین رشته تحصیلی معلّمان و دیدگاه  -8

 رابطه معنی دار وجود دارد. معلّمان،

 ها روش

و ازلحاظ نحوه  تحلیلی – توصیفی تحقیق روش از نظر وهد  کاربردی  از نظر پژوهش این

. تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش باشد می ()پیمایشی1زمینه یابی از نوع ،ها دادهگردآوری 

تحلیلی، محقق عالوه بر تصویر  –تحقیقات توصیفی  در (.61:1383سرمد و دیگران،) شود میهدایت 

سازی آن چه هست به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله و ابعاد آن 

دانشجو معلّمان مقطع کارشناسی کلیه  مطالعه شامل مورد (. جامعه76-71:1386)حافظ نیا، پردازد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 survey research. 
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و  باشد می نفر 460 ها آن تعداد که ،بیه شهرستان پیشوا استرشته علوم تربیتی پردیس فرهنگیان زین

 روش نفر بوده که به 216( به میزان nاز فرمول کوکران حجم نمونه ) استفاده با حجم نمونه انتخابی

 نامه پرسش حاضر، تحقیق برای گیری اندازه ابزار شدند. انتخاب ،ای خوشهتصادفی  گیری نمونه

 روایی از نامه( )پرسش گیری اندازه ابزار روایی سنجش جهت ده است.بو ساال 24ساخته با  محقق

 عنوان به متخصصین و اساتید اختیار در مقدماتی نامه منظور، پرسش است. بدین شده استفاده محتوا

 . پایاییاند نموده تأیید محتوایی و صوری لحاظ دو را از نامه پرسش روایی ایشان که گرفته، قرار داور

، spssافزار  نرم ها داده تحلیل و تجزیه گردید. برای محاسبه 10/6 کرونباخ آلفای کمک اب پرسشنامه

و آزمون فریدمن  تک متغیره، tآزمون استنباطی  ،خی دو نیکویی برازشتوصیفی، آزمون  جداول

 گرفت. قرار استفاده مورد ،همبستگی پیرسون ضریب

 پژوهش های یافته 

 :گردد می بیان ذیل در ها یافته هک بوده فرضیه 8 شامل مقاله این

 تاثیردارد. ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی معلّمانبر ، اقدام پژوهی فرضیه اول: -1

 . آزمون فرضیه اول پژوهش1جدول 

 ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی معلّمان متغیر

 معناداری tمقدار  میانگین اقدام پژوهی

41/3 266/1 666/6 

باشد  می 61/6و سطح معناداری آن کمتر از  2/1به دست آمده  t( که مقدار 1جه به )جدول شماره با تو

که توان نتیجه گرفت  باشد، می می 3بوده که بیشتر از  41/3و میانگین به دست آمده برای این مالفه 

ابراین فرض . بندارد ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی معلّمانتأثیر زیادی بر  اقدام پژوهی

 گردد. محقق تأیید می

نوین سنجش و ارزشیابی دانش آموزان  های روشآشنایی معلّمان با  بر، اقدام پژوهی فرضیه دوم: -2

 تاثیردارد.
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 . آزمون فرضیه دوم پژوهش2جدول 

 نوین سنجش و ارزشیابی دانش آموزان های روشآشنایی معلّمان با  متغیر

اقدام 

 پژوهی

 معناداری tمقدار  میانگین

46/3 73/6 666/6 

 61/6و سطح معناداری آن کمتر از  73/6به دست آمده  t( که که مقدار 2با توجه به )جدول شماره 

توان نتیجه  باشد، می می 3بوده که بیشتر از  46/3باشد و میانگین به دست آمده برای این مالفه  می

نوین سنجش و ارزشیابی دانش  های روشن با آشنایی معلّماتأثیر زیادی بر  اقدام پژوهی گرفت که

 گردد. . بنابراین فرض محقق تأیید میدارد آموزان

 تاثیردارد. انجام کارهای تیمی و گروهی در معلّمانمشارکت  بر، اقدام پژوهی فرضیه سوم: -3

 . آزمون فرضیه سوم پژوهش3جدول 

 انجام کارهای تیمی و گروهی در معلّمانمشارکت  متغیر

 معناداری tمقدار  میانگین پژوهی اقدام

27/3 60/4 666/6 

 61/6و سطح معناداری آن کمتر از  60/4به دست آمده  t( که مقدار 3با توجه به )جدول شماره 

توان نتیجه  باشد، می می 3بوده که بیشتر از  27/3باشد و میانگین به دست آمده برای این مالفه  می

. بنابراین دارد انجام کارهای تیمی و گروهی در معلّمانمشارکت  بر زیادی تأثیراقدام پژوهی گرفت 

 گردد. فرض محقق تأیید می

 از طریق معلّمانبر تمایل به تغییر، انعطا  پذیری و یادگیری مداوم ، اقدام پژوهی فرضیه چهارم: -4

 تحقیق تاثیردارد.

 . آزمون فرضیه چهارم پژوهش4جدول 

 از طریق معلّمان  پذیری و یادگیری مداوم تمایل به تغییر، انعطا متغیر

 تحقیق

اقدام 

 پژوهی

 معناداری tمقدار  میانگین

76/3 218/1 666/6 
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 61/6و سطح معناداری آن کمتر از  218/1به دست آمده  t( که مقدار 4با توجه به )جدول شماره 

توان نتیجه  باشد، می می 3 بوده که بیشتر از 76/3باشد و میانگین به دست آمده برای این مالفه  می

از  معلّمانتمایل به تغییر، انعطا  پذیری و یادگیری مداوم تأثیر زیادی بر  اقدام پژوهیگرفت که 

 گردد. گذارد. بنابراین فرض محقق تأیید می می تحقیق طریق

 تاثیردارد. تدریس معلّمان های مهارتکسب راهبردها و بر ، اقدام پژوهی فرضیه پنجم: -0

 . آزمون فرضیه پنجم پژوهش0 جدول

 تدریس معلّمان های مهارتکسب راهبردها و  متغیر

 معناداری tمقدار  میانگین اقدام پژوهی

06/3 116/6 666/6 

 61/6و سطح معناداری آن کمتر از  116/6به دست آمده  t( که مقدار 0با توجه به )جدول شماره 

توان نتیجه  باشد، می می 3بوده که بیشتر از  06/3الفه باشد و میانگین به دست آمده برای این م می

گذارد. بنابراین  می تدریس معلّمان های مهارتکسب راهبردها و تأثیر زیادی بر  اقدام پژوهیگرفت 

 گردد. فرض محقق تأیید می

نوین  های فناوریدر استفاده از مواد و  معلّمانمهارت تقویت  بر، اقدام پژوهی فرضیه ششم: -7

 زشی تاثیردارد.آمو

 . آزمون فرضیه ششم پژوهش7جدول 

 نوین آموزشی های فناوریدر استفاده از مواد و  معلّمانمهارت افزایش  متغیر

اقدام 

 پژوهی

 معناداری tمقدار  میانگین

08/3 631/1 666/6 

 61/6و سطح معناداری آن کمتر از  631/1به دست آمده  t( که مقدار 7با توجه به )جدول شماره 

توان نتیجه  باشد، می می 3بوده که بیشتر از  08/3باشد و میانگین به دست آمده برای این مالفه  می

نوین  های فناوریدر استفاده از مواد و  معلّمانمهارت ، تأثیر زیادی بر افزایش اقدام پژوهی گرفت که

 گردد. گذارد. بنابراین فرض محقق تأیید می می آموزشی
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، با معلّمان ای حرفه ی توسعهرشد و مختلف  های مالفهبر ارتقاء  اقدام پژوهی أثیرت فرضیه هفتم: -6

 یکدیگرتفاوت دارند.

 . آزمون فرضیه هفتم پژوهش6جدول 

 معلّمان ای حرفهرشد و توسعه  متغیرها

 معناداری tمقدار  میانگین اقدام پژوهی

46/3 027/1 666/6 

 61/6و سطح معناداری آن کمتر از  027/1به دست آمده  t( که مقدار 6با توجه به )جدول شماره 

توان نتیجه  باشد، می می 3بوده و بیشتر از  46/3باشد و میانگین به دست آمده برای این مالفه  می

معلّم که شامل  ای حرفهشش گانه رشد و توسعه  های مالفهگرفت که، انجام اقدام پژوهی بر ارتقاء 

نوین سنجش و  های روشآشنایی معّلمان با  ،ای آموزشی معلّمانارتقای دانش تخصصی و محتو)

تمایل به تغییر، انعطا  انجام کارهای تیمی و گروهی،  در معلّمانمشارکت  ارزشیابی دانش آموزان،

 تدریس معلّمان، های مهارتکسب راهبردها و  ،تحقیق از طریق معلّمانپذیری و یادگیری مداوم 

، تأثیر زیادی باشند می( نوین آموزشی های فناوریاستفاده از مواد و در  معلّمانمهارت افزایش 

 گردد. گذارد. بنابراین فرض محقق تأیید می می

معلّمان، از  ای حرفهشش گانه رشد و توسعه  های مالفهبر ارتقاء  اقدام پژوهیبندی تأثیر  برای رتبه

بندی  ها را رتبه بر هر یک از مالفه پژوهیاقدام آزمون فریدمن استفاده گردید. این آزمون میزان تأثیر 

 هد. کند. جدول زیر نتایج آزمون فریدمن را نشان می می

 معلّّّمان ای حرفهرشد و توسعه بر  اقدام پژوهیهای  بندی تأثیر مالفه . رتبه8جدول 

میانگین  ها مالفه

 ها رتبه

 رتبه 

 اول یدمنآماره فر 17/3 ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی معلّمان

 دوم 337/06 68/3 تدریس معلّمان های مهارتکسب راهبردها و 

 سوم درجه آزادی 01/3 انجام کارهای تیمی و گروهی در معلّمانمشارکت 

 چهارم 0 04/3 های فناوریدر استفاده از مواد و  معلّمانمهارت افزایش 
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 نوین آموزشی

سطح  22/3 حقیقت از طریق معلّمانانعطا  پذیری و یادگیری مداوم 

 معناداری

 پنجم

نوین سنجش و ارزشیابی از  های روشآشنایی با 

 دانش آموزان های آموخته

 ششم 666/6 81/2

شش گانه  های مالفهبر اساس میزان تأثیری که انجام اقدام پژوهی بر ارتقاء هر یک از  8جدول شماره  

وجه به این که سطح معناداری آزمون است. با ت  دارد، مرتب شده معلّمان ای حرفهرشد و توسعه 

 بندی معنادار است. باشد، بنابراین این رتبه می 61/6 یعنی ( و کمتر از آلفای محقق،666/6فریدمن )

تأثیر اقدام پژوهی بر رشد و  ی درباره، ها آنبین رشته تحصیلی معلّمان و دیدگاه  فرضیه هشتم: -8

 وجود دارد.رابطه معنی دار  معلّمان، ای حرفه ی توسعه

با نظرشان در مورد تأثیر رشته تحصیلی معلّمان در این قسمت با استفاده از همبستگی پیرسون، رابطه 

 معلّمان، سنجیده شده است. ای حرفه ی توسعهرشد و  انجام اقدام پژوهی بر

 آزمون فرضیه هشتم پژوهش .1جدول 

 سطح معناداری همبستگی پیرسون مالفه

 211/6 -686/6 تدریس معلّمان های تمهارکسب راهبردها و 

 206/6 682/6 ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی

در استفاده از مواد و  معلّمانمهارت افزایش 

 نوین آموزشی های فناوری

661/6 270/6 

نوین سنجش و ارزشیابی از  های روشآشنایی با 

 دانش آموزان های آموخته

671/6- 381/6 

 از طریق معلّمانگیری مداوم انعطا  پذیری و یاد

 تحقیق

121/6- 681/6 

 331/6 -678/6 انجام کارهای تیمی و گروهی در معلّمانمشارکت 

 026/6 -640/6 مجموع
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توان  اند، می هیچ کدام از ضرایب همبستگی معنادار نشده دهد می( که نشان 1با توجه )جدول شماره 

مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد و همگی تقریباً تحصیلی  های رشتهگفت بین نظرات معلّمان با 

مشترکی دارند. بنابراین  دیدگاه معلّمان،، ای حرفه ی توسعهبر رشد و  در مورد تأثیر انجام اقدام پژوهی

 گردد. فرض محقق تأیید نمی

 بحث و نتیجه گیری 

را  تحقیق این در ودموج های مالفه تمام پژوهشی که تاکنون آمده، عمل به های بررسی به توجه با

 ها پژوهش همخوانی پژوهش، نتایج» بحث «در  است ممکن لذا است؛ نشده انجام باشد، دربرگرفته

آموزشی مختلف  های نظامکه در  هاست سال باشد. داشته ارتباط عامل یک از مالفه چند یک یا به فقط

ش حاصل از تحقیقات آموزشی و استفاده کننده از دان "و  "یاددهنده  "نقش معلّم نقش  ترین اساسی

بوده است. این درحالی است که معلّمان به واسطۀ تجارب و دانشی که در جریان فعالیت  "تربیتی 

آموزشی ایفا نمایند. اقدام  های نظامنقش مولد دانش آموزشی را در  توانند می آورند میخود بدست 

واقع جوهرة اقدام پژوهی به تمایل معّلم . در رسد میپژوهی رویکردی است که در این تصور به ظهور 

برای پاسخ دهی به نیازهای آنی و عینی به وسیله به کارگیری روشی سازمان یافته در تحقق هرچه 

این پژوهش میدانی نشان  های یافتهو در نهایت همان طور که  موثرتر اهدا  آموزشی اشاره دارد

 .رددگ میمعلّم منتج  ای حرفهبه رشد و توسعه  دهد می

ارتقای دانش بر ، انجام اقدام پژوهیکه  رسد میبه نظر  1طبق نتایج به دست آمده از فرضیه شماره 

( که نشان داد 1382هاشمی ) های یافتهنقش دارد. این نتیجه با  تخصصی و محتوای آموزشی معلّمان

 .باشد میاست، همسو  ماثر آنان خالقیت میزان بر افزایش مدارس در پژوهی توسط معلّمان انجام اقدام

آشنایی بیشتر معلّمان با  پژوهی بر اقدام انجام که دهد می نشان 2 شمارهفرضیه  تحلیل و تجزیه نتایج

( 1317موسوی ) های یافتهاین نتیجه با  است. ماثرنوین سنجش و ارزشیابی دانش آموزان  های روش

افزایش دانش، مهارت و بهبود  مدارس موجب در پژوهی توسط معلّمان که نشان داد انجام اقدام

 .باشد می، همسو گردد میعملکرد معلّمان 

 در معلّمانمشارکت  بر، اقدام پژوهی انجام که دهد می نشان 3فرضیه شماره  تحلیل و تجزیه نتایج

بیان  که( 1380) اردالنسامانی و  های یافتهاین نتیجه با  تاثیردارد. انجام کارهای تیمی و گروهی
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 های مهارتتیمی و توسعۀ  های فعالیتمشارکت معلّمان در جام پژوهش در عمل زمینه ان کنند می

 .باشد می، همسو نماید میدر معلّمان را مهیا  ای حرفه

تمایل به تغییر، انعطا  پذیری  بر، اقدام پژوهی انجام که دهد می نشان 4فرضیه شماره  تحلیل و تجزیه

 پیکارد( و 1310گندمی ) های یافتهاین نتیجه با  ق تاثیردارد.از طریق تحقی معلّمانو یادگیری مداوم 

در حقیقت، در حوزه پژوهش تربیتی اقدام پژوهی ما  کنند میبیان  که( 1314( و قورچیان )2661)

حصل جنبشی است که در آن مرجعیت معلّمان به عنوان منبع تولید دانش به رسمیت شناخته شده 

فرایندی یکیارچه و درهم تنیده است که در دلِ  معلّمان ای رفهحو رشد  ارزشیابی تدریس، است و

 .باشد میهمسو  ،گردد معلّمانیادگیری مداوم موجب  تواند میاقدام پژوهی نهفته است و 

کسب راهبردها و  بر، اقدام پژوهی که انجام دهد می نشان 0فرضیه شماره  تحلیل و تجزیه نتایج 

بیان  که( 2616) دوی( و 1111) الیوت های یافتهاین نتیجه با  ارد.د تأثیر تدریس معلّمان های مهارت

به سواالتی  توان میاقدام پژوهی به مثابه عملی فکورانه تربیتی، پژوهشی است که به واسطه آن  کنند می

در مورد مناسب بودن برنامه درسی و کیفیت دانش و محتوای  توان میاز این قبیل پاسخ داد؛ که چگونه 

ت حاصل کرد؟ و بهترین شیوه سازماندهی این دانش به منظور تدریس و یادگیری بهتر آن آن شناخ

 .باشد می همسو چیست؟

 معلّمانمهارت تقویت  بر، اقدام پژوهی انجام که دهد می نشان 7فرضیه شماره  تحلیل و تجزیه نتایج

( 1313حق پرست ) های یافتها این نتیجه ب نوین آموزشی، تاثیردارد. های فناوریدر استفاده از مواد و 

آموزش و انجام اقدام پژوهی در به کارگیری وسایل آموزشی توسط معلّمان در فرآیند  کنند میکه بیان 

 .باشد میمعناداری داشته است، همسو  تأثیریادگیری،  -یاددهی

رشد مختلف  های مالفهبر ارتقاء  اقدام پژوهی تأثیر دهد می نشان 6فرضیه شماره  تحلیل و تجزیه نتایج

ارتقای انجام اقدام پژوهی بر  تأثیرنحو که  بدین ، با یکدیگرتفاوت دارند.معلّمان ای حرفهو توسعه 

کسب راهبردها  مالفه، در رتبه اوّل، و بر 17/3دانش تخصصی و محتوای آموزشی، با میانگین  ی مالفه

انجام  در معلّمانمشارکت  مالفهبر در رتبه دوّم، و  68/3با میانگین  تدریس معلّمان های مهارتو 

در استفاده از  معلّمانمهارت افزایش  مالفهدر رتبه سوّم، و بر  01/3با میانگین  کارهای تیمی و گروهی

انعطا  پذیری و  مالفهدر رتبه چهارم، و بر  04/3با میانگین  نوین آموزشی های فناوریمواد و 

 های روشآشنایی با  مالفهدر رتبه پنجم، و بر  22/3یانگین با م تحقیق از طریق معلّمانیادگیری مداوم 

 ، در رتبه ششم قرار دارد.81/2دانش آموزان، با میانگین  های آموختهنوین سنجش و ارزشیابی از 
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، ها آنو دیدگاه  معلّمانکه بین رشته تحصیلی  دهد می نشان 8فرضیه شماره  تحلیل و تجزیه نتایج

بنابراین  رابطه معنی دار وجود دارد. معلّمان، ای حرفه ی توسعههی بر رشد و تأثیر اقدام پژو ی درباره

 دیدگاه معلّمان،، ای حرفه ی توسعهبر رشد و  در مورد تأثیر اقدام پژوهی ها آنگفت که همگی  توان می

 مشترکی دارند.

ی ماهیت تدریس و جان کالم این که معلّم با انجام اقدام پژوهی به طور آگاهانه به باز نظریه پرداز

، به ای حرفهکه در نتیجه آن، تغییر و تحول و رشد و توسعه  پردازد مییادگیری در کالس درس خود 

 عنوان کنش ویژه معلّم اتفاق می افتد.

 پیشنهادات

 :گردد می ارائه پیشنهادهایی حاضر، پژوهش از حاصل های یافته به توجه با

 طول سال در عملیاتی - روندی صورت به آن اجرای وهاقدام پژوهی، شی های دوره تقویت ضمن -1

 تغییریابد. انجام پژوهش نحوه بر مستمر نظارت با و تحصیلی

 و پشتیبانی هدایت در را الزم توان و بوده برتر های طرح که دارای پژوهش امر در مطلع معلّمان -2

 ای برنامهقالب  در شده، تعیین ده،پژوهن معلّمان عنوان راهنمایان با دارند، پژوهنده معلّمان به علمی

 ها طرحصحیح  اجرای و آموزش در را معلّمان ناظر پژوهشی، همانند و یابند حضور مدارس در منظم

 کنند. کمک

این  های یافتهدارد. از آن جا  جریان و فرعی جنبی فعالیتی عنوان به حاضر درحال پژوهی اقدام -3

 به ،شود میمعلّمان  ای حرفهرشد و توسعه  باعث پژوهش، این نوع از دهد میجستار پژوهشی نشان 

 محورکردن پژوهش و پژوهی به اقدام تغییرداده، را کنونی وضعیت شود می اندرکاران توصیه دست

 .کنند توجّه جدّی طور به وپرورش امور آموزش انجام

 شود استفاده درسانیم از در حد امکان برای آموزش و انتشار فرهنگ اقدام پژوهی در بین معلّمان -4

 باشند. داشته پژوهی به اقدام تجربی و علمی کافیِ تسلط بوده، پژوه خود اقدام که

 قابل حجمی نظر، مورد نۀ نمو و رسید انجام پیمایشی به -توصیفی روش با که حاضر تحقیق در -0

 است. بودهن فراهم معلّمان پژوهشگری گری و مطالعه متغیرهای دستکاری فرصت است، توجه داشته

 تجربی به روش از استفاده با کمتر گسترة را در خود مشابه های تحقیق شود می توصیه پژوهشگران به

 برسانند. انجام
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