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Abstract  
Today, following the increasing expansion of educational systems and the creation 

of successive changes in the structure and programs of education, the need to 

increase the effectiveness and efficiency of education has become more 

important than ever. On the one hand, many changes and developments in 

various fields of science and technology have led to changes in teaching 

methods and the need for teachers to become familiar with new educational 

technologies. On the other hand, maintaining the continuity of quality and 

effectiveness of teaching and training, requires identifying the problems and 

challenges ahead and not anticipated. The teacher is not the link in the 

education process that should be monitored and inspected; Rather, it is at the 

forefront of education, and any action that can help improve and restore the 

irreplaceable role of the teacher in the educational process is a big step in 

advancing the goals of the education system. (seifullahi, 2002,quoted by 

Ghobadi, 2017).To this end, if education is to thrive, educators must be 

transformed, especially teachers who interact extensively with learners. In fact, 

any significant improvement in schools and the education system must start 

with the work of a teacher.There is a significant relationship between school 

improvement and teacher performance .Their knowledge and information, 

cognitions, attitudes, skills and working methods must change.  (Safari, 

Abdollahi, Saburi, 2019). In such contexts, it is necessary to be aware of the 

impact of research activities and the process of writing them as a method on its 
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main goal, which is to grow the teaching profession and solve the problems of 

schools and classrooms, which needs to be analyzed. In such areas, the present 

study seeks to analyze and analyze the content of 20 examples of national 

research studies published in 4 areas of structure, writing, methodology and 

content. To be a step towards the promotion of future research. Therefore, the 

problem of the present study is to analyze and explain the content quality of 

national research actions. For this purpose, the following research questions 

were designed and analyzed: How can the quality of the published national 

research work be analyzed in terms of structure, writing, methodology and 

content? According to the purpose and questions, in this research, descriptive-

analytical methods and descriptive quantitative content analysis of the written 

text type were used. From the perspective of descriptive-analytical method, in 

the literature and research background, as well as after identifying the areas 

and nuclei and sub-nuclei of each analysis, they were described and limited. 

From the perspective of descriptive content analysis method of the written text, 

the statistical population, including action studies with two criteria: 

"nationality" and "published", was considered. Accordingly, 20 case studies 

were identified. Therefore, sampling was purposeful and limited. After 

identifying the cases, in the first step, the exact details of the action research 

IDs (according to the order of publication year from 2005 to 2019), were 

mentioned and then subjected to open coding (from A to T). In the second step, 

while researching valid and related books and documents, as well as 

conducting interviews with experts in the field of action research (including 15 

professors of Farhangian University), first the common steps between all 

action research and then four areas and several core and sub-core, Were 

extracted and inferred. Based on them, research actions are analyzed. The four 

areas of expression: structural, writing, methodological and content areas. In 

the next step, the nuclei and sub-nuclei of the domains were identified and 

classified: 1. Cores of the structural field include: title, abstract, keywords, 

introduction, problem statement, current situation description, evidences 2 and 

1, solutions, practical measures, barrier expression, final sources and appendix. 

2. The cores of the writing field include: paragraphing, punctuation and editing, 

footnotes of Latin words, font and size, headings, spaces between lines, spaces 

and semicolons, and in-text references. 3. Cores of methodological field 

including: problem explanation, research methodology, problem solving 

method, method specificity, alternative methods and type of methods. 4. 

Content area cores include: correct identification of the problem, correct 

understanding of the causes of the problem, providing effective solutions, 

timely and effective implementation, as well as strong, medium and weak 

content. In the last step, according to the registration unit and the cores of each 

class, which was done according to the criterion of four descriptions, Findings 



 1400 3 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

were collected in different and related tables and based on that, the final 

conclusion was made for each area separately. In some contexts, there were 

limitations to this research, Among the limited number of action studies in the 

country with two criteria in this study, High number of evaluation criteria and 

As well as time-consuming research. Adherence to certain limitations of article 

writing, such as the limited number of words and pages. As a result, since this 

research was based on two criteria: "nationality" and "published"; Therefore, 

its generalizations are limited. As a result, the findings of this study indicate 

that the analyzed research projects have shortcomings in the above four areas. 

If they want to be more scientific, more problem-oriented, more coherent, and 

more result-oriented and practical, They need a general overhaul of most of 

their parts. However, in previous studies in this field, the issue has not been 

addressed from this perspective. Also, given the steps that most experts agree 

on, All research activities have common steps in having: title, abstract, 

evidence 1, results and sources; However, some of these research initiatives 

did not use steps such as: introduction, description of the current situation, 

analysis of data, selection of a temporary solution, revision of the report and 

suggestions. Based on the research findings, it is suggested to researchers in 

the field of action research that pay attention to these when writing their 

research work: 1. Considering the framework of scientific-research articles in 

order to create a uniform process in the structural field of national research 

action which will also increase their scientific burden. 2. In the field of writing 

and editing, the nuclei and sub-nuclei of modern writing knowledge should be 

used. This will ensure smoothness, coherence, harmony between the text and 

avoidance of repetition. .3.  Adopting and selecting a suitable and scientific 

research method along with mentioning its research stages such as how to 

choose a research field. 4. From the content point of view, explain the causes 

of the problem, methods of problem solving, how to choose appropriate and 

related solutions, explain how to gather evidence, as well as how and the steps 

to implement the solution to the problem. 5. A research action can explore an 

innovative idea in order to achieve content production, and to present the 

scientific materials of his research to the reader in a clear and unambiguous 

language. This leads to the scientific and content development of other action 

research. 6. The teacher, as the main element in the process of conducting 

research, by identifying possible errors in research, to improve their 

knowledge, attitude, skills and working methods, use them in their research 

process and in future research, more attention is paid to the problem solving 

process to be more effective in improving and solving the problem ahead. 

Keywords: structural field, writing field, methodological field, field. 
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های درسی و رفتاری در حوزه« های کشوریپژوهیاقدام» نقادانهتحلیل محتوای 

 مثابه یک روش آموزشآموزان بهدانش

 شناسی و محتوایی()از چهار ساحت: ساختاری، نگارشی، روش

 3هدیه ازغ، ۲پناهشیما یزدان ،*۱بابایی مظهر

 چکیده

فردی و پیشرفت در کار انجام  آموزش منظورهای واقعی کار و زندگی است که بهنوعی تحقیق در میدان ،اقدام پژوهی

هدف پژوهش . شودنیز این اندیشه گامی اساسی در جهت اصالح و بهبود محسوب می وپرورشآموزشدر حیطه  .شودمی

های کشوری در حوزه درسی و رفتاری، از منظر تحلیلی و انتقادی از چهار منظر: ساختاری، پژوهیاقدامحاضر، تحلیل 

لیل تحلیلی و روش تح -های توصیفییابی به این هدف، از روش پژوهششناسی و محتوایی است. برای دستنگارشی، روش

و « کشوری بودن»نمونه با دو مالک  20این کار، محتوای کمّی توصیفی از نوع متن نوشتاری، بهره برده شد. برای 

دهنده های مختلف تشکیل، انتخاب و مورد تحلیل و نقد قرار گرفتند. واحد ثبت در این پژوهش، بخش«بودن منتشرشده»

 ساختاری در حّد متوسط و ازلحاظها های پژوهش نشان داد که پژوهشها بود. یافتهپژوهی اعم از متن و جدولهر اقدام

شود که پژوهشگران، همواره رو، پیشنهاد میشناسی و محتوایی در حدّ ضعیف قرار دارند. از همیننگارشی، روش ازلحاظ

 های تفکیکی هر ساحت، در کار خود بیشتر لحاظ نمایند.های مذکور را، براساس مالکمتعدّد در ساحت هایمؤلفه

 شناسی، ساحت محتوایی.وشساحت ساختاری، ساحت نگارشی، ساحت ر واژگان کلیدی:
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 مهمقد

 یهادرپی در ساختار و برنامهو ایجاد تغییرات پی 1آموزشی یهاامروزه در پی گسترش روزافزون نظام

 .تربیت بیش از بیش اهمیت پیدا کرده است ضرورت افزایش اثربخشی و کارایی تعلیم و ،آموزشی

-وشرسبب تغییر  یمختلف علوم و تکنولوژ یهادر زمینه یالت بسیارها و تحوّدگرگونی ،طرفازیک

حفظ  ،از طرف دیگر. جدید آموزشی شده است یهایها با فناورتدریس و لزوم آشنایی معلّم یها

 رو وپیش یهامستلزم شناسایی مشکالت و چالش و آموزش، بخشی تدریسرتداوم کیفیت و اث

که باید مورد کنترل و بازرسی قرار  وپرورشآموزشفرآیند  ارتباط حلقه ،معّلم ست.ا نشدهبینیپیش

نقش  تم تعلیم و تربیت قرار دارد و هر اقدامی که بتواند به بهبود و مرمّبلکه در خط مقدّ ؛گیرد نیست

گامی بزرگ در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و ، بدیل معّلم در فرآیند آموزشی و تربیتی کمک کندبی

 وپرورشآموزش، اگر منظوربرای این.  (Seifullahi, 2002, quoted by Ghobadi: 2017).استت تربی

ای ردهمعلّمانی که تعامل گست خصوصبهتعلیم و تربیت،  اندرکاراندستخواهد پیشرفت نماید، باید می

دار و اساسی در مدارس و نظام آموزشی هر نوع بهبود معنی درواقعبا فراگیران دارند، متحوّل شوند. 

داری بین بهبود مدرسه و عملکرد معلّم وجود دارد. باید باید از کار معلّمی شروع شود. ارتباط معنی

 ,Safari,et al)ها تغییر کند. های کار آنها و روشها، مهارتها، نگرش، شناختاطالعاتدانش و 

است.  2پژوهیاین پیشرفت و تغییر، همواره پژوهش در عمل و یا اقدام مهمای هیکی از گام.(2019 

های فراروی تدریس، هدف اصلی معّلم پژوهنده است که از مسیر بهبود سطح تدریس و رفع دشواری

پژوهی، مسائل و مشکالتی را ها با اقدامرسد. معلّمپژوهی به سرانجام مینوعی مطالعه معروف به اقدام

کنند؛ در مورد چگونگی آن به گردآوری شود، شناسایی مینع از تحقّق اهداف آموزشی میکه ما

تسهیل  در جهتطور مداوم ، بهترتیباینبهجویند و ها چاره میآن حلپردازند، برای می اطالعات

است که ، نوعی از پژوهش 3پژوهیاقدام (Saki, 2004: 38). .دارندفرایند آموزش و رفع موانع گام برمی

ر د محور اساسیگیرد. عمل، توسط خود افراد درگیر در یک مسئله و برای حل یا کاهش آن انجام می

 (Ghasemi Pouya, 2010: 9).این نوع پژوهش است. 

پذیر نیست؛ بلکه هدف او رسیدن به شناخت پژوهشگر درصدد یافتن نتایج تعمیم ،پژوهیدر اقدام     

یکی از (Bazargan, 2004:152). . ای است که خود با آن سروکار داردی ویژهمسئله دربارهعلمی 
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شود که مانعی است. مسئله زمانی ایجاد می حل مسئلهپژوهی، مهارت های اساسی در اقداممهارت

است که مانع را از سر راه  حلیراهنیز یافتن  حل مسئلهحالت مطلوب ما را نامطلوب کند و مهارت 

 ,Rodzalan & Saat, 2015, quoted by Ahmadbeigi, Ahghar)بردارد و فرد را به هدف خود برساند

Eimani Naini, 2019) .. پژوهی ، اقدامدیگرعبارتبهپژوهی، دانستن برابر با زندگی است؛ در اقدام

ی گرفته و بیشتر یک فعل است تا یک نام؛ یعن فرایند تکاملی دانا شدن است که از تجارب روزانه ریشه

ریزی و تعریف شود؛ بلکه یک کار های کامالً ساختاریافته برنامهتواند برحسب روشپژوهی نمیاقدام

-عنوان یک روش پژوهش، و فرایند حلّپژوهی، بهاقدام(Navidi, 2004: 181). . هنری عالمانه است

 اهمپژوهی محسوب شود که دارای اهداف مختلفی است. مورد تواند جزء مطالعات کیفی ومی مسئله

 ینهفته و فراهم ساختن بستر یکشف استعدادها.1اند از: عبارت Stephen Isaac ازنظراین اهداف 

ها و مدرّسان و پژوهشی معلّم هایفعالیتارج نهادن به . 2؛ رسامد ییمناسب جهت رشد و شکوفا

گیری از نتایج ارزشمند آنان در . شناخت مدرّسان نوآور و پژوهشگر و بهره3سایر همکاران فرهنگی؛ 

مسائل با استفاده از کاربرد  حلها یا رویکردهای جدید و . گسترش مهارت4جهت ارتقای کیفی؛ 

 ,Baghaee yazdi).های واقعی و شغلی. و یا محیط مراکز آموزشیها در ها و مهارتمستقیم روش

2017)  
های درسی و در حوزه شدهچاپهای کشوری پژوهیهدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل اقدام      

شناسی و از منظر تحلیلی و انتقادی از چهار منظر: ساختاری، نگارشی، روش آموزانرفتاری دانش

پژوهی توسط پژوهشگران در تعداد زیادی اقدام هرسالهکه باوجوداینباشد. چراکه  محتوایی می

 نوبهبهشود، اّما خود این موارد نیز، بهسازی و اصالح وضع موجود اجرا می باهدفی آموزش عرصه

عالیق نویسندگان  تنوع، مشخصخود، دارای نواقصی از زوایای مختلف است: عدم پیروی از ساختاری 

مسائل و مشکالت موجود در مدارس، عدم  تنوعو ویرایشی، به بعد نگارشی  توجهیکمدر اجرای آن، 

پژوهی، طوالنی شدن روند اجرا، خلط با دیگر بررسی بُعد روشمندی مسئله، اجرای ناقص اقدام

 باعث دستازاینمسائل در مسئله واحد و... که مسائلی  تنوعهای آموزش از قبیل درس پژوهی، حوزه

 در پیزه شده و تداوم مشکالت آموزشی شاگردان را در مدارس ی واحد در این حوعدم اتّخاذ رویه

آموزان، افت تحصیلی، کاهش کیفیت داشته و حتّی به عوارض بعدی ازجمله: استمرار مشکالت دانش

و یا میزان تسلّط  نفساعتمادبهشود. امری که خود ناشی از عدم تدریس معلّم در کالس و... منجر می

باشد. کار و تشخیص نادرست مسئله/مشکل میراه موقعبهرنتیجه، عدم انجام پژوهشگر در این حوزه و د

ها ها و روند نگارش آنپژوهیی انجام و اجرای اقدامنحوه تأثیرهایی، آگاهی از میزان زمینه بر چنین



 1400 7 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

های مدارس و کالس آسیب حلای معلّمان و هدف اصلی آن یعنی رشد حرفه یک روش، بر عنوانبه

پژوهش حاضر در پی واکاوی و تحلیل ، رواز همین. درس، ضرورتی است که نیاز به تحلیل دارد

 رود: پژوهشی زیر می هایسؤال

های درسی و رفتاری در حوزه شدهچاپهای کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدامچگونه می .1

 ؟را از منظر ساختاری تبیین نمود آموزاندانش

های درسی و رفتاری در حوزه شدهچاپهای کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدامچگونه می .2

 را از منظر نگارشی تبیین نمود؟ آموزاندانش

های درسی و رفتاری در حوزه شدهچاپهای کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدامچگونه می .3

 را از منظر روشی تبیین نمود؟ آموزاندانش

های درسی و رفتاری در حوزه شدهچاپهای کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدامچگونه می .4

 را از منظر محتوایی تبیین نمود؟ آموزاندانش

 پیشینه پژوهش:

باشد. های مختلفی میپژوهی یا پژوهش در عمل، مفهومی بسیار گسترده بوده و دارای حوزهاقدام

 ،Kurt Levin (1947)های پژوهی را براساس پژوهشاقدامبنای واقعی بسیاری از پژوهشگران، سنگ

آوری پویایی، گروهی های فنگرا در مرکز پژوهشپرداز و عملعنوان یک نظریهوی به کنند.تعیین می

پژوهی و نظریات علمی را های اقدامو مدل آن پویاییآمریکا تأسیس کرد که در  1را در ماساچوست

در  گیریهای مربوط به پژوهش عملی برای تصمیمتوسعه و تدوین کرد. تصوّر او این بود که برنامه

امّا . (Tomal, 2021:49مورد مسائل مربوط به  تغییرات و بهبود اجتماعی، بسیار مهم و حیاتی است. )

ها پژوهیزبان فارسی با موضوع بررسی و سنجش خود اقدام در خاصیواقعیت امر این است که پژوهش 

ترین ، تالش شد تا مرتبطباوجوداینحال صورت نبسته است. در حوزۀ درسی و رفتاری، تابه

 خاصاز جهت و منظر  های موجود در این زمینه شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند.پژوهیاقدام

داند که در آن وضعیت پژوهی را فرایندی میاقدام،  Russel (1997)آموزان،یادگیری درسی دانش

-گیرد. این حرکت برای دانشقرار می موردبررسیها بهبود یادگیری آن منظوربهآموزان آموزشی دانش

هایی در  خصوص پذیرد. اّما واقعیت امر این است که هنوز پژوهشآموزان و همراه با آنان صورت می

                                                      
1. Massachusetts. 
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، در این باوجوداینی خاص صورت نبسته است.. های خاص دریک زمینهپژوهیبررسی تعدادی از اقدام

هدف  Gay (1991)های موجود در این زمینه، ذکر شوند. ترین پژوهشپژوهش تالش شد تا مرتبط

کر های علمی ذکارگیری روشمسائل کالس از طریق به حلها را مطالعه و پژوهی توسط معلّماقدام

 حلهای جدیدی را در کوشد تا با تکیه بر دانش و تجربه معلّمان، ظرفیتپژوهی میکند. اقداممی

 . (Saki, 2004: 97-103)مسائل آموزشی بگشاید. 

یادگیری در تدریس خصوصی الکترونیکی  سازیغنیپژوهی برای اقدام»در پژوهشی تحت عنوان 

-صورت گرفت، نتایج بیانگر این است که اقدام Liu & Li (2020)که توسط « برای مدارس از راه دور

 آموزانهای اجتماعی مدرّسان و همچنین دستاوردهای تحصیلی دانشپژوهی سبب افزایش مسئولیت

 در آموزش از راه دور شده است. 

فرایندهای درگیر کردن معلّمان در »در پژوهشی تحت عنوان  Liu & Wang (2017)چنین، هم

 عنوانهبپژوهی باید به این نتایج دست یافتند که اقدام« نگاری در پکن: یک مطالعه مردمپژوهیاقدام

یک کیفیت مطلوب جهانی مورد  عنوانبهای معلّمان در اشکال متنوعی رویکردی جهت توسعه حرفه

 استفاده قرار گیرد.

 Gibbs et al (2016)  پژوهی در آموزش اقداممروری بر ادبیات استفاده از »در پژوهشی تحت عنوان

تواند در یادگیری یک روش عملی می عنوانبهبه این نتایج دست یافتند که: اقدام پژوهی « عالی

 داشته و باعث بهبود عملکرد شود.  تأثیردانشجویان 

پژوهی: یک تجربه ای معلّم از طریق اقدامتوسعه هویت حرفه»چنین، در پژوهشی تحت عنوان هم

های تعامل با پژوهی با ایجاد فرصتنتایج نشان داد که اقدام ،Yuan & Burns (2016) نوشتۀ« چینی

 شود.ای معلّمان میاعضای مختلف جامعه، سبب توسعه هویت حرفه

 Edwards & Burns (2015)  پژوهی برای حمایت از توسعه مواد اقدام»در پژوهشی تحت عنوان

هی سبب بهبود مطالب درسی و افزایش انگیزه فراگیران پژونشان دادند که اقدام« درسی معلّمان

 شود. می

Banegas (2013)  پژوهی ای معلّمان از طریق اقدامتوسعه هویت حرفه»در پژوهشی تحت عنوان

 پژوهینشان داد که استفاده از اقدام« در آموزش و یادگیری انگلیسی زبان خارجی تأثیرمشترک: 

ای معلّمان و ها و توسعه مطالب، سبب پیشرفت حرفهانگلیسی در کالسجهت ادغام محتوا و زبان 

 شود.افزایش انگیزه و رشد زبان دانشجویان می
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 Abdiniaنوشتۀ « مانمعلّ یادر رشد و توسعه حرفه یپژوهنقش اقدام»در پژوهش دیگری با عنوان 

& Oprooz (2018) ایی هحلمعلّمان را در یافتن راه تواندپژوهی میبه این نتایج دست یافتند که اقدام

 جهت بهبود فرایندهای آموزشی سوق دهد.

Mohammad Aghaei (2016)  پژوهی: پیوند عمل و اقدام فکورمعلّم » در پژوهش خود با عنوان

ر میان یک استثنا د عنوانبهتواند پژوهی میبه این نتیجه دست یافت که اقدام« آموزشی با نظریه زنده

. پردازی واقع شودویژه در حوزه علوم تربیتی، پیوند بین عمل تربیتی و نظریهپژوهش بههای روش

Jafari, Sharifi & Jafari (2015)  نشان دادند که « تعالی معلّمان ابتداییدر  یپژوهنقش اقدام»در

ذیر ناپمنظور مرتفع ساختن مشکالت آموزشی، ضرورتی انکارپژوهی بهتجهیز معلّمان به مهارت اقدام

 است. 

بررسی ماهیت علمی »، با عنوان Ghaderi, Gholami & Khaterisefat (2015)چنین، پژوهشهم

بیانگر این مطلب است که با وجود تمایل « ابتداییپژوهی توسط معلّمان دوره شده اقدامتحقیقات انجام

ی دارند، امّا بررسی گزارشات پژوهزیادی که معلّمان برای استفاده از رویکرد تفسیری جهت انجام اقدام

 Zandavanian, Isavi & Jafari ahmadabadiپژوهی بیانگر کیفیت پایین این گزارشات بوده است.اقدام

 به این« پژوهی )معلّم پژوهنده(مطالعه بنیادهای فلسفی روش تحقیق اقدام»در پژوهش  (2011) 

 3و نظریه انتقادی 2، مارکسیسم1پراگماتیسمپژوهی، ریشه در سه مکتب نتایج دست یافتند که اقدام

 .باشدمی خاصیدارد. لذا، محدود به مبانی فکری 

Hassanmoradi (2010)   پژوهی های آموزش اقدامشرکت در دوره تأثیر» در پژوهشی تحت عنوان

پژوهی های آموزش اقدامنشان داد که برگزاری دوره« وپرورشآموزشای دبیران های حرفهبر مهارت

چنین برای معلّمان رشته تحصیلی علوم پایه نسبت به سال و هم 20تا  10بر معلّمان با سابقه کاری 

 ها، اثربخشی بیشتری دارد.سایر رشته

 پژوهش شناسیروش

 کمّی تحلیل محتوایتحلیلی و  -های توصیفیبه اقتضای هدف و سؤاالت، در این پژوهش از روش

تحلیلی، در قسمت ادبیات و  -. از منظر روش توصیفیبرده شدتوصیفی از نوع متن نوشتاری بهره 

های تحلیل هرکدام، به ها و زیر مالکها و مالکچنین بعد از شناسایی ساحتهم پیشینه پژوهش و

                                                      
1. Pragmatism. 

2. Marxism. 

3. Critical theory. 
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ن میدا توصیفی متن نوشتاری،. از منظر روش تحلیل محتوای پرداخته شدها توصیف و تحدید آن

های درسی و ، در حوزه«منتشرشده»و « کشوری بودن»ها با دو مالک: پژوهیشامل اقدام پژوهش

پژوهی شناسایی شد. لذا مورد اقدام 20اساس، . براینگرفته شد در نظرآموزان، رفتاری دانش

هانه موارد یعنی انتخاب آگا بود؛ -پردازدکه به موارد خاص می – ایو کرانهمند گیری، هدفنمونه

رو، بعد از توسط پژوهشگر. ازهمین تحدیدکنندههای به مالک با توجهموجود در یک حوزه  خاص

 ایدقیق شناسنامه مشخصاتمذکور، در گام نخست،  دو مالکبه  با توجّه موردنظرشناسایی موارد 

رد کدگذاری (، ذکر و سپس مو1398تا سال  1384ها )براساس ترتیب سال چاپ از سال پژوهیاقدام

(، واقع شدند. در گام دوم، ضمن پژوهش در کتب و اسناد معتبر و مرتبط و شناسایی و Aتا  Tباز) از

نفر از اساتید  15پژوهی، )شامل ی اقدامبا متخصّصان حوزه چنین انجام مصاحبههم ها، واحصاء آن

ها و سپس چهار ساحت و چندین پژوهیدانشگاه فرهنگیان(، ابتدا مراحل مشترک بین تمام اقدام

ها مورد تحلیل قرار پژوهیها، اقداماصلی و زیرهسته، استخراج و استنباط شدند تا براساس آن هسته

وزه اساتید این ح تکتکحضوری، موضوع و هدف کار با  صورتبهیرند. برای تحقّق این منظور، ابتدا گ

کتبی دریافت و  صورتبهاز اساتید  هرکدامدر میان گذاشته شد. سپس نتایج حاصل از مشارکت 

عد ب بندی و تحلیل قرار گرفت، موارد مشترک و تکراری حذف شدند و موارد جدید، دستهموردمطالعه

: اند ازعبارتای حاصل شدند که های چهارگانهها، لحاظ شدند. در نتیجه، ساحتنهایی آن تأییداز 

ا ههای ساحتها و زیرهستهشناختی و محتوایی. در گام بعدی، هستهساحات ساختاری، نگارشی، روش

کیده، واژگان های ساحت ساختاری شامل: عنوان، چ. هسته1بندی واقع شدند: و مورد طبقه مشخص

 انیبها، اقدامات کاربردی، حل، راه1و2، بیان مسئله، توصیف وضع موجود، شواهد مقدمهکلیدی، 

بندی، عالئم نگارشی و های ساحت نگارشی شامل: پاراگراف. هسته2. وستنی و پیایمنابع پاع، موان

 اهفاصلهمین ها وفاصله، سطور نیب یهافاصله، ترهایسرتویرایشی، پانویس کلمات التین، فونت و سایز، 

شناسی پژوهش، شناسی شامل: تبیین مسئله، روشهای ساحت روش. هسته3متنی. دهی درونو ارجاع

های ساحت . هسته4ها. های جایگزین و نوع روشمسئله، اختصاصی بودن روش، روشروش حلّ

 موقعبه، اجرای مؤثرهای حلراه محتوایی شامل: شناسایی درست مسئله، درک درست علل مسئله، ارائه

های به واحد ثبت و هسته با توجهو اثرگذار و همچنین محتوای قوی، متوسط و ضعیف. در گام آخر، 

ها در جداول مختلف و مرتبط های چهارگانه صورت پذیرفت، یافتههر طبقه که براساس معیار توصیف

 منظوربهمجزا، صورت گرفت.  صورتبهاحت بندی نهایی برای هر سگردآوری شد و براساس آن، جمع

زه اساتید متخصّص در این حو تکتک عالوه بر انجام مصاحبه باپژوهش،  پذیریاطمینانتحقّق پایایی/ 
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چنین ها، همپژوهیهای اقدامجهت احصاء و استخراج ساحت در دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

ی هرکدام از مراحل مختلف کار، در کنار های دقیق و چندبارهصرف مدّت زمان طوالنی، بازنگری

ارسال و مورد  متخصصیننفر از  5یکی از اساتید این حوزه، نتایج کار برای  مرحلهبهمرحلهنظارت 

 نهایی قرار گرفت. تأیید

  هاپژوهیاقدام مشخصات. ۱جدول

ف
ردی

 

 کد محل نشر نویسنده عنوان

1 
آموزان در دانش فعاالنههای مشارکت پژوهی درس امال )بررسی راهاقدام

 درس امال(.
Parvin (2005)  ادب فارسیمجله رشد زبان و. A 

2 
ت های اوّل دبیرستان امامآموزان ضعیف کالسچگونه توانستم تعداد دانش

 درس مطالعات اجتماعی به حداقل برسانم؟را در 
Bakhtiari (2011) 

https://t.me/pajoheshedu، 

6/7/2020 
B 

3 
 آموزم را کاهش دهم؟ چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش

Khosrobeigy (2013) 
https://t.me/pajoheshedu، 

6/7/2020 
C 

4 
آموزش و ارزشیابی واژگان درس زبان انگلیسی در قالب بازی، تفریح و 

 سرگرمی.
Moradian Fard Junqani 

(2014) 
 D .آموزش زبانرشد 

5 
ذهنی انتوهای خلّاق به کودکان کمتوانم رایانه را به وسیله روشچگونه می

 آموزش دهم؟
Houleh Kian &  Houleh 

Kian (2014) 
 E مجله تعلیم و تربیت استثنایی.

 F ابتدایی.آموزشمجله رشد  Shakeryan (2014) ؟پنجم را کاهش دادم هیآموز پادانش یچگونه پرخاشگر 6

7 
گی چگون درزمینهپژوهی ؛ اقدامشناسیجامعهآموزان به افزایش عالقه دانش

 .شناسیجامعهایجاد عالقه به درس 
Rezaei & Parvaneh 

(2015) 
 G اجتماعی.مجله رشد آموزش علوم

8 
 ب و صبحانه ترغیب کنم؟مناسی تغذیه بهرا  زانموآنشدا نستماتو چگونه

Adel (2016) 
https://t.me/pajoheshedu، 

6/7/2020 
H 

9 
ری به یادگی خالقانهآموزانم را با راهکارهای جدید و چگونه توانستم دانش

 مند کنم؟عالقه Adobe captivate6ای افزار چندرسانهنرم
Khezrnezhad (2016) 

https://t.me/pajoheshedu ،

6/7/2020 
I 

10 
 کنم؟ چگونه توانستم مشکل ترس فرزاد از آموزگار را کم

Allahabadi (2017) 
https://t.me/pajoheshedu ،

6/7/2020 
J 

11 
اهش های تلفیقی کآموزان را با روشچگونه توانستم اضطراب یکی از دانش

 و آن را برطرف سازم؟
n.d (2017) 

www.asemankafinet.ir ، 

17/5/2020 
K 

12 

نه آموزانم نهادیرا در دانش مؤثرچگونه توانستم فرهنگ مطالعه صحیح و 

 سازم؟
Nomani (2019) 

ای در های حرفهکنفرانس ملّی پژوهش

روانشناسی و مشاوره با رویکرد 

دستاوردهای نوین در علوم تربیتی و 

 رفتاری از نگاه معلّم

L 

https://t.me/pajoheshedu
https://t.me/pajoheshedu
https://t.me/pajoheshedu
https://t.me/pajoheshedu
https://t.me/pajoheshedu
http://www.asemankafinet.ir/
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 هاپژوهیاقدام نقادانهها: تحلیل یافته

 هاپژوهی. ساحت ساختاری اقدام۱-4

-ها شامل چه بخشپژوهیاقدامکند شود که تعیین میشامل قالب معّینی میساحت ساختاری، 

برای  مشخصهای . در اینجا، هستهگیرددر برمیها را پژوهش کلیقالب  طورکلیبههایی باشند و 

ها، حل، راه1و2، بیان مسئله، توصیف وضع موجود، شواهد مقدمهشامل: عنوان، چکیده، سنجش 

هایی از هسته، زیرهسته هرکدامباشد؛ برای می وستنی و پیایمنابع پاع، موان انیباقدامات کاربردی، 

 ها،های مذکور، میزان لحاظ شدن هستهپژوهیاین موارد در اقدام. اکنون با بررسی شده استتعیین 

. در هرمورد، در صورت دارا شده است مشخص( در هرکدام 1( و )2های )ها و زیر هستهزیر هسته

 ( قرار داده شده است. √( عالمت )1( و )2های )ها و زیرهستهبودن هسته، زیر هسته

 

13 
الق را با آموز طنفس دانشرویی و عدم اعتمادبهتوانستیم مشکل کمچگونه 

 های مناسب افزایش دهیم.استفاده از روش
n.d (2017) 

www.asemankafinet.ir ،

17/5/2020 
M 

 N .گذاریپژوهی و سیاستمطالعات آینده Rahmani (2017) های چندپایه.مدیریت زمان در کالس 14

15 
-آگاهی بر اضطراب امتحان دانشدرمانی مبتنی بر ذهناثربخشی شناخت

 پژوهی.آموزان ابتدایی با رویکرد اقدام
Nowruzi Dashtaki, 

Shabani & Imani (2017) 
 O تی.تربیعلوم و روانشناسی مطالعات

16 
 درس جغرافیا افزایشآموزان هنرستان را به چگونه توانستم انگیزه دانش

 دهم؟
Mirzaeizadeh Qeshmi 

(2018) 

چهارمین همایش علمی پژوهشی 

 «.از نگاه معلم»استانی 
P 

17 
عّال در حضور ف منظوربهآموزان اوّل دبستان را چگونه توانستم انگیزه دانش

 کالس درس افزایش دهم؟
Nasiri Zarandi (2019) 

علوم  مطالعات در نوین دستاوردهای

 .انسانی
Q 

18 

-ابتدایی: مطالعه اقدام پایه دومآموز دوزبانه درمان اختالل نارساخوانی دانش

 Moradipour (2019) پژوهی.

ای هالمللی پژوهشاولین کنفرانس بین

نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم 

 رفتاری.

R 
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ل کالس اوّآموزان پژوهی در بین دانشروش مقابله با اختالل خواندن: اقدام

 ابتدایی.
Seifali Abbasabadi 

(2019) 

-المللی پژوهشچهارمین کنفرانس بین

تربیتی و های نوین در حوزه علوم

 روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.

S 
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 روش تدریس انشا در کالس پنجم ابتدایی. خالقیتافزایش 

Pouryazdan (2019) 

المللی چهارمین کنفرانس بین

-نوین پژوهشی در علوم دستاوردهای

 تربیتی و روانشناسی.اجتماعی، علوم

T 

http://www.asemankafinet.ir/
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 :۱. معیارهای  ساحت ساختاری۱-۱-4

ابتدا سه هسته شامل:  پژوهی، در ایناقدامبه گستردگی معیارهای بخش ساحت ساختاری  باتوجه

 . شده استعنوان، چکیده و واژگان کلیدی بررسی 

 .هاپژوهی(. ساحت ساختاری اقدام۲جدول )

 

چکیده ها شامل عنوان، پژوهیاقدامهای ساحت ساختاری (، سه مورد از هسته2در جدول شماره )

ا هها، زیرهستهو واژگان کلیدی مورد واکاوی قرار گرفته است. که نتایج از منظر هر یک از این هسته

 باشد:( به شرح زیر می1( و )2های )و زیرهسته

(. %45(، نامرتبط بودن: )%55(، مرتبط بودن: )%35(، مبهم بودن: )%65عنوان: دقیق بودن: )

(، %25(، بیان نشدن روش: )%75(، بیان روش: )%45نشدن هدف: )(، بیان %55چکیده: بیان هدف: )

(، بیان نشدن پیشنهادات: %10(، بیان پیشنهادات: )%30ها: )(، بیان نشدن یافته%70ها: )بیان یافته

(، بیان واژگان %35(، بیان نشدن واژگان کلیدی: )%65(. واژگان کلیدی: بیان واژگان کلیدی: )90%)

 (.%69(، بیان واژگان کلیدی براساس ترتیب در عنوان: )%31ا: )کلیدی براساس الفب
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 :۲. معیارهای  ساحت ساختاری۲-۱-4

و 2، بیان مسئله، توصیف وضع موجود، شواهدمقدمههای: پژوهی، هستهاقدامساحت ساختاری  ادامهدر 

 . شودمی دادهقرار  موردبررسیها حلو راه 1

 ها.پژوهیام(. ادامه ساحت ساختاری اقد3جدول )

 

ها های مربوط به آنها و زیرهستهها از منظر هر یک از هستهپژوهینتایج ساحت ساختاری اقدام

 باشد:به شرح زیر می

(، %40(. بیان مسئله: داشتن بیان مسئله: )%10: )مقدمه(، نداشتن %90: )مقدمهمقدمه: داشتن 

(. توصیف وضع موجود: داشتن %75مرتبط نبودن: )(، %25(، مرتبط بودن: )%60نداشتن بیان مسئله: )

: 1و2: داشتن شواهد1و2(. شواهد%20(، نداشتن توصیف وضع موجود: )%80توصیف وضع موجود: )

های حل(، اجرای راه%55های قدیم: )حلها: اجرای راهحل(. راه%10: )1و2(، نداشتن شواهد90%)

 (.%45جدید: )
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 :3ساختاری. معیارهای انتخاب ساحت 3-۱-4

ها بررسی پژوهیاقدامباشد ادامه ساحت ساختاری ( می2( و )3های )در جدول زیر که ادامه جدول

 باشد.هسته: اقدامات کاربردی، بیان موانع، منابع پایانی و پیوست می 4شود که شامل می

 ها.پژوهی(. ادامه ساحت ساختاری اقدام4جدول )

 

ها، (، نتایج از منظر هر یک از هسته4ها در جدول )پژوهیدر بررسی ساحت ساختاری اقدام

 ( به شرح زیر است:1( و )2های )ها و زیرهستهزیرهسته

(. بیان موانع: بیان موانع در اختیار %0(، صورت نگرفتن: )%100اقدامات کاربردی: صورت گرفتن: )

ن موانع خارج از اختیار پژوهشگر: (، بیا%70(، بیان نکردن موانع در اختیار پژوهشگر: )%30پژوهشگر: )

درست  صورتبه( منابع پایانی: منابع پایانی %45(، بیان نکردن موانع خارج از اختیار پژوهشگر: )55%)

./.(،  منابع پایانی 27.2: )APAنادرست با روش  صورتبه(، منابع پایانی 7%/72: )APAبا روش 

: Vancouverدرست با روش نا صورتبه یانیامنابع پVancouver%( :0 ،)درست با روش  صورتبه

(، %66.6ها: )(، مرتبط بودن پیوست%85(، نداشتن پیوست: )%15(. پیوست: داشتن پیوست: )100)%

 (.%33.3ها: )نامرتبط بودن پیوست
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 ها:پژوهی.ساحت نگارشی اقدام۲-4

-ی: پاراگرافهسته 8شامل شوند که ها بررسی میپژوهیاقدام( ساحت نگارشی 5( و )6در جداول )

، سطور نیب یاهفاصله، ترهایسرتبندی، عالئم نگارشی و ویرایشی، پانویس کلمات التین، فونت و سایز، 

ده شهایی نیز تعیین زیرهسته هرکدامباشد که برای متنی میدهی درونو ارجاع اهفاصلهمیها و نفاصله

 ایم(.( قرار داده√عالمت ) موردنظرهای . )در صورت دارا بودن تمامی زیرهستهاست

 :۱. معیارهای انتخاب ساحت نگارشی ۱-۲-4

، و 2، پانویس کلمات التین1عالئم نگارشی و ویرایشیبندی، ( ساحت نگارشی: پاراگراف5در جدول )

، درست لحاظ شدن دارا بودندارا بودن یا نبودن و در صورت  ازلحاظها را پژوهیاقدامفونت و سایز 

  .شده استها بررسی آن

 ها.پژوهی(. ساحت نگارشی اقدام5جدول )

 

                                                      
 باشد.. منظور تمام  عالئم نگارشی و ویرایشی مانند: نقطه، عالمت سؤال و... می1

 ها.ها: شروع شدن با حرف بزرگ، فاصله، و داشتن نقطه در آخر پانویس. مالک2
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-شد که نتایج از منظر هسته قرار داده موردبررسی هاپژوهیاقدام( ساحت نگارشی 5در جدول شماره )

 باشد:( در این ساحت به شرح زیر می1( و )2های )ها و زیرهستهها، زیرهسته

(، زنجیروار %5: )زنجیروار بودن(، %60(، منسجم نبودن: )%40بندی: منسجم بودن: )پاراگراف

(، %20(، درست لحاظ کردن: ) %0(، عدم لحاظ: )%100(. عالئم نگارشی: لحاظ کردن: )%95نبودن: )

(، پانویس %10(. پانویس کلمات التین: پانویس کردن کلمات التین: )%80نادرست لحاظ کردن: )

(، نادرست نوشتن پانویس %0(، درست نوشتن پانویس کلمات التین: )%90ت التین: )نکردن کلما

(، صحیح بودن: %30بودن: ) غیر یکدست(، %70(. فونت و سایز: یکدست بودن: )%100کلمات التین: )

 (.%45(، ناصحیح بودن: )55%)

 :۲. معیارهای ساحت نگارشی ۲-۲-4

ها و های بین سطور، فاصلهی: سرتیترها، فاصلههسته 4ها در پژوهیاقدامادامه ساحت نگارشی 

شوند؛ الزم به ذکر است که در این ساحت براساس متنی بررسی میدهی درونها و ارجاعفاصلهنیم

موردنظر در اکثر موارد درست لحاظ  زیر هسته؛ به این صورت که اگر هسته و شده استاکثریت عمل 

 .شده استگرفته  در نظرشده باشد، زیرهسته درست 

 ها.پژوهی(. ادامه ساحت نگارشی اقدام6جدول )

 

که نتایج از منظر  داده شدقرار  موردبررسیها پژوهیاقدام( ساحت نگارشی 6در جدول شماره )

 باشد:های این ساحت به شرح زیر میها و زیرهستههسته
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(، بولد بودن عنوان %15عنوان سرتیترها: )(، مبهم بودن %85سرتیترها: دقیق بودن عنوان سرتیترها: )

(، %85(، مرتبط بودن عنوان سرتیترها: )%15(، غیر بولد بودن عنوان سرتیترها: )%85سرتیترها: )

(، رعایت نکردن: %25های بین سطور: رعایت کردن: )(. فاصله%15غیرمرتبط بودن عنوان سرتیترها: )

ها و (. فاصله%0، نادرست بودن فاصله بین سطور: )(%100(، درست بودن فاصله بین سطور: )75%)

های فاصلهها و نیم(، رعایت نکردن فاصله%35های بین کلمات: )فاصلهها و نیمها: رعایت فاصلهفاصلهنیم

دهی (، نداشتن ارجاع65متنی: )%دهی درونمتنی: داشتن ارجاعدهی درون(.  ارجاع%65بین کلمات: )

 (.%46(، ارجاع غلط: )%54ارجاع صحیح: )(، %35متنی: )درون

 ها:پژوهیمسئله اقدامشناسی و روش حلّ. ساحت روش3-4

 موردبررسیی هسته 6شوند؛ ها بررسی میپژوهیشناسی اقدام( ساحت روش7( و )8در جدول ) 

مسئله، اختصاصی بودن روش، شناسی پژوهش، روش حلّدر این جداول شامل: تبیین مسئله، روش

پژوهی اتّخاذ اقدامهایی جهت نقّادی شود. برای هرکدام، زیرهستهها میهای جایگزین و نوع روشروش

  شده است

 :۱شناسی. معیارهای انتخاب ساحت روش۱-3-4

شناسی های: تبیین مسئله، روشها، هستهپژوهیشناسی اقدام( از ساحت روش7در جدول )

 مسئله بررسی شد. پژوهش و روش حلّ 

 ها.پژوهیشناسی اقدام(. ساحت روش7جدول )
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ها ها مورد نقد واقع شد که نتایج از منظر هستهپژوهیشناسی اقدام(، ساحت روش7در جدول شماره )

 های این ساحت به شرح زیر است:و زیرهسته

 (، درستی تبیین مسئله:%10(، تبیین نکردن مسئله: )%90تبیین مسئله: تبیین کردن مسئله: )

(، %10شناسی: )شناسی پژوهش: داشتن روش(. روش%38.8(، نادرستی تبیین مسئله: )61.1%)

شناسی (، نامرتبط بودن روش%0شناسی با مسئله: )(، مرتبط بودن روش%90شناسی: )نداشتن روش

(، %15نادرست: ) مسئله حل(، روش %85درست: ) مسئله حلمسئله: روش (. روش حلّ %10با مسئله: )

 (.%15: )حل مسئله(، موفّق نبودن روش %85: )حل مسئلهفّق بودن روش مو

 :۲شناسی. معیارهای انتخاب ساحت روش۲-3-4

که شامل اختصاصی بودن  شده استشناسی پرداخته ( به ادامه ساحت روش8در جدول شماره )

 باشد.های جایگزین و نوع روش میروش، روش

 ها.پژوهیاقدامشناسی (. ادامه ساحت روش۸جدول )

 

-و زیرهسته ها است، نتایج از منظر هستهپژوهیشناسی اقدام( که ادامه ساحت روش8در جدول )

 باشد:های آن در این ساحت به شرح زیر می
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(، عملکرد موفّق روش مسئله: %25(، خاص نبودن روش: )%75روش مسئله: خاص بودن روش مسئله: )

(، %60های جایگزین: دارا بودن روش جایگزین: )(. روش%0روش مسئله: ) ناموفق(، عملکرد 100%)

(، %60(، تجربی: )%0(، همبستگی: )%0ها: کیفی تفسیری: )( روش%40نداشتن روش جایگزین: )

 (.%40(، موردی: )%0(، تاریخی: )%0منطقی: )

 ها:پژوهی. ساحت محتوایی اقدام4-4

 ها وپژوهیی اقدامگانه فوق و بررسی و مطالعه چندباره 3هایبه ساحت با توجهدر این ساحت 

، مند بودن/ نبودنها، جدید بودن یا نبودن نتایج، هدفچنین کیفیت متن از منظر حجم انسجام آنهم

موقع و های مؤثر و جدید، اجرای بهحل، درک درست علل مشکل، ارائه راه1شناسایی درست مشکل

آمده ( 9( و )10پذیرد که در جدول شماره )کیفی صورت می صورتبهها آناثرگذار، ارزیابی نهایی از 

  .است

 ها.پژوهی(. ساحت محتوایی اقدام9جدول )

 

                                                      
وزان آمی تحدید نشده، بود. تعداد دانشخوبعنوان نمونه: مفهوم انگیزه بهها وجود داشت. بهپژوهیهایی در  ساحت محتوایی اقدام. در این مورد، ابهام3و  1

و نه مقدار آن در  ها، نه علّتی آنکه به فرض پذیرش کاهش انگیزه تحصیلی در  میان همهصورتیها زیاد بودند. بهپژوهیمورد بررسی در این اقدام

، روهای آن، دقیقاً معلوم  نشده بود. از همینو شاخصه ، عبارتی مبهم و گسترده بوده«حضور فعّال»ها یکسان نیست. از طرف دیگر، عبارت: ی آنهمه

 ی اقدام پژوهی را حل نماید.خوبی نتوانسته بود مسئلهبه
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 رتصوبهواقع شدند و نتایج جدول مذکور نیز  موردبررسیها پژوهیاقدام( ساحت محتوایی 9در جدول )

 باشد:در این ساحت به شرح زیر می هاها و زیر هستهکمی ذکر شد. این نتایج از منظر هسته

(. درک علل مسئله: %5(، شناسایی نادرست مسئله: )%95شناسایی مسئله: شناسایی درست مسئله: )

های حلها: ارائه راهحل(. ارائه راه%20(، درک نادرست علل مسئله:)%80درک درست علل مسئله: )

موقع و اثرگذار: و اثرگذار: اجرای به موقعبهاجرای . (%25: )مؤثرهای غیر حل(، ارائه راه%75: )مؤثر

 (. %15و اثرگذار: ) موقعبه(، عدم اجرای 85%)

 ها.پژوهی(. ادامه ساحت محتوایی نقد اقدام۱0جدول )

 

مؤلفۀ کیفیت و انسجام متن در سه مقولۀ  ازنظرها پژوهی( ساحت محتوایی اقدام10در جدول )

کمّی در این جدول بیان شد که نتایج  صورتبهاوی قرار گرفت و نتایج قوی، متوسط و ضعیف مورد واک

 باشد:به شرح زیر می

 (.25(، و ضعیف: )%%60(، متوسط: )%15از منظر محتوایی: محتوای قوی: )

 گیری نتیجه بحث و

همچون یک روش آموزشی در  صورت گرفتههای کشوری پژوهیاقدامهدف پژوهش حاضر، تحلیل 

شناسی و محتوایی منظر ساختاری، نگارشی، روش 4آموزان از های درسی و رفتاری دانشحوزه

تحلیلی و تحلیل محتوای کمّی  -های توصیفییابی به این هدف، از روش پژوهشباشد. برای دستمی

 گفت: توانهای پژوهش می. براساس یافتهبرده شداز نوع متن نوشتاری بهره 

های کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدام. در پاسخ به بخش نخست سؤال پژوهش: چگونه می1

های این ساحت که دارای براساس یافتهتوان گفت که را از منظر ساختاری تبیین نمود، می شدهچاپ

، بود، در بیشتر موارد تحقّق و مطرح نمودن عناصر 2و 1زیر هسته 10زیر هسته،  34هسته اصلی،  12

ها پژوهی در حدّ بین متوسط تا زیاد قرار دارند. هرچند که ساختار همه اقدام پژوهیاصلی ساختار اقدام
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ی و ها از جریان، چیستسندگان از مسئله و البته تصوّر آنیکسان نبودند و براساس نوع برداشت نوی

در  نوشتن عنوان اقدام پژوهی،  مثالعنوانبهچگونگی پژوهش، قالب ساختاری کارها متفاوت بودند. 

کیفیت زیاد مطلوب نبود. امّا در نوشتن واژگان کلیدی براساس یک زیرهسته، مانند ترتیب الفبایی و 

وجود نداشت. این تفاوت شاید عالوه بر اختالف در نگرش  ایجدیعنوان، عزم در  شدنمطرحیا ترتیب 

و نبود ساختار/ قالب از پیش تعیین شده معیار  شدهمطرح، بستگی به نوع مسئله/ مشکل پژوهشگران

در  شدهمطرح هایو زیرهستهها  ها بیانگر این امر بود که هرچه هستهچنین یافتهو جهانی است. هم

ز بیشتر ی آن نیها بیشتر بود، بیان جزئیات و توجه به ابعاد مختلف مسئلهپژوهیاختار اقدامقسمت س

، Abdinia & Oprooz (2018) های کارپژوهش در این قسمت، با یافتههای یافتهتر بود. تر و علمیو دقیق

ها همسویی دارد چراکه به این یافته «.مانمعلّ یاحرفه توسعهو  رشددر  یپژوهاقدام نقش»با عنوان

هایی جهت بهبود فرایندهای حلتواند معلّمان را در یافتن راهپژوهی میدست یافتند که ساختار اقدام

 .آموزشی سوق دهد

های کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدام. در پاسخ به بخش دوم سؤال پژوهش که چگونه می2

ین های ابراساس یافته توان اظهار داشت کهشی تحلیل نمود، میرا از منظر نگارشی و ویرای شدهچاپ

ها در این زمینه پژوهیبود اکثر اقدام 2و  1زیرهسته 2زیر هسته و  30هسته اصلی، 8ساحت که دارای 

ها، بسیار ضعیف ها و ارتباط درونی آنی زنجیروار بودن پاراگرافاند. مثاًل در هستهضعیف عمل کرده

ها، درج عالئم را مراعات پژوهیی اقدامی درج عالئم نگارشی، همهچنین در هستههم .عمل شده است

اس اند. براین اسنادرست. مثالً عالئمی مانند ویرگول به حرف ماقبل خود نچسبیده طوربهاند، امّا کرده

ها، ضعیف عمل به زیرهسته با توجهها، متوسط و به هسته با توجهقسمت  در اینتوان گفت که می

تحلیل محتوای کتاب »، با عنوان Hassanmoradi (2010)شده است. بخشی از نتایج کار ما با نتایج کار 

های موجود در مسیر اجرای دقیق و کامل ، همسویی دارد چراکه نشان داد که آسیب«درسی

پژوهی است که بر آموزش اقدام هایهای تخصّصی و کمبود دورهها، ناشی از عدم آموزشپژوهیاقدام

 نگارش کار معلّمان در این حوزه اثربخشی دارد. 

 شدهچاپهای کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدام. در پاسخ به بخش سوم سؤال پژوهش: چگونه می3

 6های این ساحت که دارایبراساس یافتهتوان گفت که: شناختی، تحلیل نمود، میرا از منظر روش

شناسی پژوهش یکسان عمل نشده. مثاًل در قسمت روش طوربهزیرهسته هستند،  24 هسته اصلی و

( نیز %90ها، روش پژوهش بیان شده، مرتبط با مسئلۀ پژوهش نیستند، و در )پژوهی( اقدام%10در )

، انداند و یا اگر بیان شدهها بیان نشده. لذا در این حوزه یا هستهنشده استروش پژوهش جداگانه بیان 
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-های ساحت روشهای این بررسی نشان داد که پژوهشگران مالککم ارتباط هستند. درنتیجه، یافته

 »با عنوان:  Ghaderi et al (2015)های ها با یافتهاند. این یافتهشناسی را در حّد ضعیف رعایت کرده

همسو و سازگار « ابتدایی دورۀ هایمعلّم توسط پژوهیاقدام شدهانجام تحقیقات علمی ماهیت بررسی

است. چراکه بیانگر این مطلب است که با وجود تمایل زیادی که معلّمان برای استفاده از رویکرد 

پژوهی بیانگر کیفیت پایین این پژوهی دارند، اّما بررسی گزارشات اقدامتفسیری جهت انجام اقدام

  گزارشات بوده است. 

های کشوری پژوهیتوان کیفیت اقدامچگونه می . در پاسخ به بخش آخر سؤال پژوهش که4

 7های این ساحت که دارایتوان گفت که براساس یافتهرا از منظر محتوایی تحلیل نمود، می شدهچاپ

ها و زیر توان از دو جهت تبیین شوند. از جهت اوّل، اگر هستهزیر هسته هستند، می 8هسته اصلی و 

وب ها قوی و یا در سطح کیفی مطلمحتوایی، بیشتر اقدام پژوهی رازنظها به تفکیک لحاظ شوند، هسته

ها متوسط و یا پژوهیالمجموع، لحاظ شوند، بیشتر اقدامحیثها و منبودند. اّما بدون تفکیک هسته

 اساس، پژوهشگرانبر اینکمی باالتر بودند، تعدادی ضعیف و تعداد بسیار محدودی هم قوی بودند. 

که مرحله شناسایی  روستازایناین امر اند. محتوایی را در حدّ ضعیف رعایت کردههای ساحت مالک

ها محدود، کمتر قابل اجرا، فاقد تبیین مراحل، عدم حلمسئله از مرحله درک آن تفکیک نشده، راه

نوان: با ع Zandavanian et al (2011)نتایج کار . بوده استبیان بازنگری در اجرا و شاید اجرای دیرهنگام 

با کار ما همسو است. هردو به  «پژوهنده( معّلم)پژوهیاقدام تحقیق روش فلسفی بنیادهای مطالعه»

مانند  ایباشد. مثاًل ریشه در مکاتب فکریپژوهی، محدود میاین نتایج دست یافتند که منابع اقدام

 پراگماتیسم، مارکسیسم و نظریه انتقادی دارد.

هایی در زمینه تحقّق این پژوهش وجود داشت، ازجمله محدود محدودیتهایی، زمینه نیبر چن

 هایدر این پژوهش، زیاد بودن تعداد شاخصه موردنظرهای کشوری با دو مالک پژوهیبودن تعداد اقدام

نویسی مانند مقاله خاصهای بر بودن اجرای پژوهش. قائل بودن به محدودیتچنین زمانارزیابی و هم

 یکشور»پژوهش براساس دو مالک  نیاجاکه درنتیجه، ازآن تعداد کلمات و صفحات.محدود بودن 

آن با محدودیت همراه است. درنتیجه،  هاییافتهتعمیم نیصورت گرفت؛ بنابرا، «شدهچاپ»و  «بودن

ساحت  4، دارای نواقصی از شدهتحلیلهای پژوهیاقدامهای این پژوهش حاکی از آن است که یافته

تر تر و نتیجه محورتر و کاربردیمحورتر، منسجمتر، مسئلهباشند که اگر بخواهند علمیمی مذکور

ی تههای صورت گرفدر پژوهش هرچند کههای خود دارند. باشند، نیاز به بازنگری کلی در بیشتر قسمت

لب حلی که اغبه مرا چنین باتوجهپیشین در این حوزه، از این منظر به موضوع پرداخته نشده است. هم
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، 1ها، در داشتن مراحل: عنوان، چکیده، شواهدپژوهیاقدامی نظران در آن توافق نظر دارند، همهصاحب

ها از مراحلی مانند: مقدمه، توصیف وضع پژوهیاقدامنتایج و منابع مشترک بوده؛ امّا در بعضی از این 

در ارائه گزارش و پیشنهادات استفاده  دنظرتجدی، موقتحل ها، انتخاب راهوتحلیل دادهموجود، تجزیه

 اند.ننموده

ن هنگام نگاشتشود که بهپژوهی پیشنهاد میی اقدامحوزه محققانهای پژوهش، به براساس یافته

-مقاالت علمی چارچوب. لحاظ نمودن 1های خود، به این موارد دقّت نظر داشته باشند: پژوهیاقدام

های کشوری که باعث پژوهیدست در ساحت ساختاری اقدامیک ایجاد روندی منظوربهپژوهشی 

های ها و زیرهستهی ساحت نگارشی و نگارشی، هسته. در حوزه2ها نیز خواهد شد. آن بار علمیافزایش 

مورد کاربست قرار گیرد. این امر باعث سلیس بودن، انسجام، هماهنگی بین  امروزیدانش نگارشی 

همراه ذکر . اتّخاذ و انتخاب روش پژوهشی مناسب و علمی به3خواهد شد. متن و تکرار گریزی مطالب

. از منظر محتوایی، تبیین علل رخداد 4مراحل پژوهش آن مانند چگونگی انتخاب میدان تحقیق. 

های مناسب و مرتبط با آن، تبیین چگونگی حل، چگونگی انتخاب راهحل مسئلههای مسئله، شیوه

تواند پژوه می. اقدام5بیان شود  مسئله حلراهچنین چگونگی و مراحل اجرای هم گردآوری شواهد،

بررسی کند و مطالب علمی حاصل از پژوهش خود  تولید محتوادست یافتن  منظوربهیک ایدۀ بدیع را 

ر گ، باعث رشد علمی و محتوایی دیاین کاررا با زبان گویا و به دور از ابهام برای خواننده روشن کند. 

پژوهی، با شناسایی خطاهای عنوان رکن اصلی در فرایند اجرای اقدام. معّلم، به6شود. ها میپژوهیاقدام

ها را های کار خود اقدام کند، آنها و روش، نسبت به ارتقای دانش، نگرش، مهارتاحتمالی پژوهش

به فرایند حل مسئله مبذول های آتی توجه بیشتری کار گیرند و در پژوهشدر فرایند پژوهش خود به

 عمل شود. مؤثرتریی پیش رو به شیوه حل مسئلهدارند تا در بهبود و 

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه



 1400 25 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

 تعارض منافع

ن مقاله قبالً در هیچ ای. بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس نشریه

 پژوهی ارسال شده است.
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