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 چکیده

 

بخانه ادر این جستار نگارندگان برآنند که نقش اقدام پژوهی را بر توسعه حرفه ای معلمان مورد بررسی قرار دهند. شیوه کار بر اساس مطالعات کت

از منابع گوناگون می باشد. هدف از نگارش این جستار، بررسی و تحلیل نقش اقدام پژوهی بر است. این رویکرد بر اساس جمع آوری اطالعات 

اقدام پژوهی به طور خالصه تعریف شده و مورد بررسی قرار گرفته است و نگارندگان در ادامه اقدام  توسعه ی حرفه ای معلمان است در ابتدا

ی معلمان مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در این میان از منابع گوناگون و معتبر بهره برده پژوهی را به عنوان یکی از الگوهای توسعه ی حرفه ا

بررسی ها نشان می دهد که معلمان با بهره گیری از اقدام پژوهی و فاصله گرفتن از تدریس و  و همچنین نظرات خود را نیز اعمال کرده اند.

های ها به اصالح و بهبود فرآیندها و کاربرد بالفصل یافتهسوق پیدا می کند و با یافتن راه حل تربیت عادی شده،  به سوی تدریس و عمل فکورانه

 پردازد.آموزشی و پرورشی می

 

ایوهی، معلم، توسعه حرفهژاقدام پواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

دست اندرکاران  انیدر م یپژوهش هایمهارتکوشش در جهت توسعه  سیآموزش و پرورش و تدر تیفیتوسعه، ک یراهها نیتر یاز اساس یکی

هر کشور ، محسوب  یها هیسرما نیو ماهر بزرگتر ختهیفره یانسان یرویاست که ن یهمگان رشیاصل مورد پذ نیدر سطح مدرسه است. امروزه ا

 .کند یارت مدانش و مه دیتول ایدهد  یو پژوهشگر است که انسان پرورش م ختهیشود. انسان فره یم

که  میدازبپر یمعلمان تیداشت که به پرورش و ترب مینخواه یاست ، چاره ا یانسان یرویتوسعه آموزش و پرورش ن ،یکه محور اساس میریبپذ اگر

دارد. پس ضرورت دارد معلمان سراسر کشور ضمن  یکار معلمان آن بستگ تیفیبه ک یهر نظام آموزش تیفی. چرا که کندیمهم بر آ نیاز عهده ا

 باشند. زیپژوهشگر ن بودن،معلم 

 یآموزش تحقیقات از حاصل دانش از کننده استفاده " و " یاددهنده " نقش معلم نقش ترین اساسی مختلف آموزشی یهانظام در که سالهاست

 مولد نقش توانند می آورند می بدست خود فعالیت جریان در که دانشی و تجارب واسطة به معلمان که است درحالی این.  است بوده " تربیتی و

 هبوسیل عینی و آنی نیازهای به دهی پاسخ برای معلم تمایل به پژوهی اقدام جوهرة واقع در.  نمایند ایفا آموزشی یهانظام در را آموزشی دانش

 . دارد اشاره آموزشی اهداف موثرتر هرچه تحقق در یافته سازمان روشی بکارگیری

 این در. شودمی انجام کار در پیشرفت و فردی آگاهی منظور به که است زندگی و کار واقعی هایمیدان در تحقیق نوعی عمل ضمن پژوهش

 افراد خود توسط عمل ضمن پژوهش. گرددمی پذیرامکان و ساده آن انجام تحقیقاتی، اصول حفظ ضمن و آمیزدمیدر کار با تحقیق پژوهش،

 معلمان مشارکت به عمل ضمن پژوهش است تحقیق اساسی محور عمل، آن در که شودمی انجام آن کاهش یا حل برای و مسأله یك در درگیر

 را ودخ آموزشی عمل چگونه اینکه و کنند بیان درسی برنامه مورد در را هایشانایده چگونه بگیرند، یاد آموزشی مسائل مورد در چگونه اینکه در

 برای را زمینة تواند می رویکرد این بکارگیری(. 1382 آهنچیان، ترجمه همکاران، و نیف مك) کندمی کمك کنند، نقد را آن یا و دهند توسعه

 مهارتهای توسعة و یاددهی و یادگیری استراتژیهای تدوین تدریس، روشهای آموزشی، های برنامه آموزان، دانش یادگیری سطح ارتقاء و اصالح

 .نماید مهیا معلمان در ای حرفه

 دهد. می قرارتربیت و تعلیم کارانراند دست و معلمان فراروی تربیت و تعلیم مسائل حل در را فراوانی هایفرصت پژوهی اقدام هرچند

 این مقاله به بررسی نقش اقدام پژوهی بر رشد و توسعه ی حرفه ای معلمان می پردازد.

 

 ضرورت تحقیقاهمیت و 

 

رو در  نیدانش و مهارت معلمان، است. از ا شیو افزا یا آموزش و پرورش توسعه حرفه یبهساز نهیانجام شده در زم یتالش ها تیالزمه موفق

و  شتریمعلمان ، بوده است )ر یمتوجه توسعه حرفه ا شتریمدارس اثربخش، هرچه ب تیفیک رامونیدهه گذشته، کانون بحث و گفت و گو پ

انتظارات مردم از  شیو افزا یمعلمان در حرفه معلم یرو شیپ یچالش ها دیتشد لیبه دل «یتوسعه حرفه ا تیفیک» تی(. اهم2۰11همکاران، 

 (.Ganser, 2000است )« آموزش تیفیک»
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 این تصور و خیال که معلم به دیگران آموزش دهد و فاقد بینش علمی و آفرینندگی باشد و مجهز به بینش علمی و مساله یابی و روش حل مساله

 نباشد، خیالی است بس واهی و غیرعلمی.

 یازهایتحت عنوان ضرورتها و ن یدر مقاله ا( 1388الله،  ی، به نقل از نامور1382) نیتوسط معلمان مت یو ضرورت پژوهندگ تیاهم انیدر ب

 ت:اشاره کرده اس یمعلم پژوهنده به نکات

پژوهش و حل مسأله  ریها و مسائل خود درگپاسخ به پرسش یاست؛ بهتر است برا یآموزش یهادر معرض پرسش گرانیاز د شیمعلم ب .1

 گردد. 

 بزند. دست به پژوهش زیرود. پس بهتر است که خود معلم ن یپژوهش توسط خود معلمان به کار م یها افتهی .2

 .دینما یبه پژوهش رشد م زهیشود و در او انگ یاعتماد به نفس م جادیمشارکت معلم در پژوهش باعث ا .3

 .رود یم انیو عمل از م هینظر انیم ییشدن معلم در پژوهش مسأله جدا ریبا درگ .4

 است.  یحاصل از پژوهش معلمان در کالس درس کامال کاربرد جینتا .5

 کند.  یالزم را اعمال م یرهاییپژوهش، معلم هر جا الزم دانست تغ ندیدر فرآ .6

 .ابدی یاشاعه م ییو نوجو ینوآور ،یابیشود و چاره  یکند، بالفعل م یمعلم ضمن پژوهش رشد م .7

و عملکرد سازمان  تیفیبهبود ک یمتمرکز برا یهااست که قصد دارند در بستر تالش ییهاسازمان هیپژوهش در کل ندیفرا یهرچند که اقدام پژوه

از  یبه بخش الیاست که ذ یخاص تیاهم یو داراتر  یاما استفاده و گسترش آن در آموزش و پرورش ضرور(. 1383 ،ییرضا )خود اقدام کنند

 گردد: یو ضرورت ها اشاره م تیاهم

 است که یروش یاست. اقدام پژوه افتهیبارز آموزش و پرورش توسعه  یها یژگیاز و یتفکر مدار است: تفکر محور یکردیرو یپژوه اقدام .1

 شهیشناخته و با اند مسائل را شهیبا اند بیترت نیبه ا (. 1387کند)هاشم زاده،  یخود به طور مستمر تفکر م فهیمعلم پژوهنده در کار و وظ

 . دینما یکرده ونسبت به حل مساله اقدام م دایرا پ ییهاراه یعلم شورو

صورت که  نیبه ا(. 1382 ،یصاف)«برد یم نیو عمل را از ب هینظر انیم ییپژوهش در عمل، مسأله جدا: »ستبپژوهش و کار نیب وندیپ .2

 یاقاستفاده بماند، ب یکتابخانه ها دفن شود وب یدر قفسه ها قاتیتحق جیکه مبادا نتا ینگران نیا یبرا ییگسترش پژوهش در عمل، جا»

حداد «)است اندهعمل به اثبات رس دانیخود را، نخست در م ییو کارا یگذارد چراکه نوع پژوهش از متن عمل برخاسته و سودمند ینم

نهاست، انجام آ یصرف شده برا یو انسان یبه منزله اتالف منابع مال نکهیعالوه بر ا یپژوهش یها افتهی یریعدم بکارگ نیهمچن. (1383عادل،

 هشپژو نهیبه عمل آمده در زم یها یگذار هیسرما ینسبت به سودمند یها و مسئوالن امور مالدستگاه تیآثار سوء در ذهن جادیموجب ا

 (1377ل از نامی به نق ،یشده است )مهر محمد

 زین ییها یبه نوآور نکهیاحتمال ا م،یروش به دنبال حل مسأله هست نیچون در ا»است:  در آموزش و پرورش یموجب نوآور یاقدام پژوه .3

 «ابدی یاشاعه م ییو نوجو یشود و نوآور یم ابیمعلم ضمن پژوهش بالنده شده، چاره ( 1387 ،ینیمالحس«)است ادیز اریبس میابیدست 

 یشغل اتیآورد و به ح یکشف و ابداع در م یمنبع الهام بخش برا كیبه  یك حرفه عادیرا از صورت  سیتدر یاقدام پژوه(. 1382 ،ی)صاف

 کرهیبه پ یبر نوآور یمبتن کردیرو قیتزر» یتوان گفت که اقدام پژوه یم نیبنابرا(. 1383)حداد عادل، « بخشد یمعلمان نشاط و حرکت م

سحر  «)شود یمدرسه محسوب م یها تیو نوآورانه در فعال یبهبود علم یبرا یروش»و ( 1387 ،ینی)ام« است یریادگی ندیآموزش و فرآ

 (.1387 ز،یخ
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حل  یبرا زیکه با مسأله روبرواست خودش ن یچون کس یدر اقدام پژوه( 1382 ا،یپو یخدمت است )قاسم نیآموزش ح ینوع یاقدام پژوه .4

پژوهش به مهارت ها و دانش  نیدر ح رانیدر پژوهش، مثل معلمان و مد ریگردد، لذا افراد درگ یپژوهش م ریو درگ دینما یآن اقدام م

 (.1387 ،ینی)مالحس« که قبال با آن آشنا نبودند ابندی یدست م ییها

است. پژوهش در عمل نوعی از مطالعه و خوانده می شود به معنی پژوهش در عمل   (Action Research)اقدام پژوهی که در زبان انگلیسی

بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها در محیط شغلیشان به کار می 

 (.1389برند) قاسمی پویا، 

ی عرصه هایبسیاری را براین باور است که کار تحقیق و پژوهش، ویژه افراد خاصی است که تحصیالت و مدارج علمی خاصی را کسب کرده باشند وکارگزاران 

ا ه دانشگاهی،آن رمختلف جامعه تنها باید مسائل و نیازهای خود را به محققان و پژوهشگران دانشگاهی منعکس نمایند آنان بر اساس شیوه های پذیرفته شد

د به پذیرفته ای باش بررسی و نتایج حاصل از آن را به کارگزاران مربوطه منتقل نمایند. اگر این شیوه حل مسائل، برای سازمان های مختلف،شیوه کامالً مؤثر و

مر آموزش و پرورش ،نمی تواند نسخه واحدی در حل نظر می رسد در آموزش و پرورش بنا به ویژگیهای خاص تعلیم و تربیت و متغیرهای فراوان تأثیرگذار در ا

گاهی ران دانشمسائل و مشکالت بی حدوحصر آن باشد. در موارد بسیاری شنیده می شود که معلمان و دیگر دست اندرکاران آموزشی، به پژوهشگران و اندیشه گ

مدرسه رخ می دهد فاصله زیادی  دارد.پس چنانچه خود معلمان وهمه  خرده می گیرند که یافته ها و گفته های آنان با عمل آموزشی که در کالس درس و 

درگیر فعالیتهای پژوهشی شوند این فاصله بسار کم می فعاالن تعلیم و تربیت برای حل مسائل مدرسه و کالس هایشان دست به پژوهش بزنند و در عمل 

پژوهش در عمل نوعی از ۰وهی یاد می شود.  اقدام پژوهی به معنی پژوهش در عمل استشود.روشی که برای این نوع تحقیقات بکار می برند به عنوان اقدام پژ

رند )قاسمی بمطالعه و بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب ورسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب ودرنهایت بهسازی کارها درمحیط شغلیشان بکار می

 (.1381پویا ،

 نیا زیاست. و در حوزه آموزش و پرورش ن یمختلف شغل یکارورزان در عرصه ها یها ییتوانا هت گسترشسازنده در ج یکردیرو یاقدام پژوه

همه  کردیرو نیرسد. با ا یبه ثمر م یو مشارکت عموم هاییبر توانا هیشود که با تک یجهت اصالح و بهبود محسوب م دری اساس یگام شهیاند

و به کار گرفته  یسازمانده یآموزش یها طیو حال آنها در مح لیمسا ییسازنده و فکور در جهت شناسا یتوانند به عنوان عنصر یکارکنان م

،با   برتیو ه گلریآنها در کالس درس است. است یازهایدر رفع ن یآموزش قاتیتحق یناکارآمد ،یاقدام پژوه شهیگسترش اند لیاز دال یکیشوند. 

انند. ممکن د یم یکاف سیبهبود آموزش و تدر یها را برا تیفعال نیمعلمان ، ا ازیبه ن ییپژوهش در پاسخگو یسنت یروشها یهایکاست یذکر برخ

و با اهداف  یواقع یکالس ها طیدر شرا یکه معلمان در مواجهه با دانش آموزان واقع یبه اطالعات مشابه یول دباهوش باشن اریاست محققان بس

بل درک معلمان قا یکه در حال حاضر برا یبه امور شتریب دیبهبود آموزش با یشوند، نداشته باشند. محققان برا یبا آنها روبرو م یواقع یریادگی

توسط  ینیدانش آفر یبرا یمناسب یقابل مشاهده است .در مقابل کشور ژاپن، فرصت ها کایدر کشور آمر ژهیبه و تیموقع نیببرند. ا یاست، پ

معلمان پرداخته شده است، بلکه دانش مرتبط با آموزش را  یها یستگیفرصتها نه تنها به توسعه شا نیا ریسنموده است، از م ینیب شیمعلمان پ

 پژوهش در یگروهها نیدهند. همچن یشوند را توسعه م میتوانند در آن سه یم زین یکه با کالس درس در ارتباط است و شاغالن به حرفه معلم

 تیمعلم با ذهن تیاز فعال ریناپذ ییپژوهش، بخش جدا ندیو نقد درس ها در فرا یطراح ندیدرس در همه مدارس فعال هستند و فرا هایکالس

 ردهبر خورد ک قیمسئله و موضوع تحق كیکه با آنها سروکار دارد، به عنوان  ینیع یها تیموقع شگریاز هنجار آزما یپژوهشگرانه و با برخوردار

رکت به آمار ش یکند. با نگاه دایپ یکار خود راه حل تیفیبه ک دنیارتقا بخش ایحل مشکل  یتواند برا یکه م دینما جادیباور را در خود ا نیو ا

نفر معلم در مقاطع مختلف  12۰۰۰مشاهده شده است که با وجودداشتن تعداد  84در سال  خراسان شمالی کننده در برنامه معلم پژوهنده استان
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 رانیبودند و دب ییبرنامه از معلمان مقاطع ابتدا نینفر در برنامه معلم پژوهنده شرکت داشتند و اکثر شرکت کنندگان در ا 5۰۰ فقط،  یلیتحص

 برنامه مشارکت نداشتند. نیاصال در ا ایکمتر  یلیمختلف تحص یدر رشته ها رستانیدب

 یحرفه ا تیشخص عیباعث ترف نیبه معلمان کمك کند و همچن یدر توسعه برنامه درس یبرنامه راهبرد كیبه عنوان  تواندی م یقدام پژوها

معتقد بود که اگر پژوهش  نی(. کورت لو Ferrance,2000آنان شود) شرفتیدانش آموزان و پ یریادگیرشد  یمعلمان و بهبود عملکردشان برا

ت. از اس دهیکند به مقصود خود نرس جادیا رییبهبود و تغ یاجتماع یها تیدانش گردد بدون آنکه در چرخه فعال دیتول بهصرفا منجر  یاجتماع

 نیبه ا لین یبرا رومندین یرا عامل یاقدام پژوه یباشد. و یم زیآن ن رییبلکه تغ ستیآن ن ریهدف پژوهش تنها شناخت جهان و تفس یو دگاهید

(.1389 ،یو)رض دانستیاهداف مهم م

معموال معلم خود پژوهشگر است و  ،یکند. در اقدام پژوه تیآن رعا یدر اجرا دیخاص خود را دارد که پژوهشگر با یاصول علم ینوع پژوهش هر

 یمعلم به عنوان مجر لهیوس نیمجهز باشد، چه به ا یاقدام پژوه یعلم یبه مهارت ها دیباشد. لذا معلم با یاو م یعهدهپژوهش به  ینقش اصل

 کردیرو که ییسازد. از آنجا سریامور را م یبهبود ایرو است حل کند  را که با آن روبه یملموس یتواند مسئله یم ،یاقدام پژوه قیتحق طرح یاصل

 یدر عمل به عنوان نوع قیو تحق یعمل هایپژوهشبه  هایحرفکار  كی یکه معلمان به جا رودمیبوده، گمان  دیجد اریمعلم پژوهنده بس

 کنند. یم گاهن یادار فیتکل

 و بهتر هرچه تدریس هایروش توانندمی یاحرفه توسعه الگوهای از گرفتنبهره با معلمان که است خاطر این به شما رویپیش پژوهش اهمیت

 پژوهش امروزه .بدهند یاد خود شاگردان به را آن و فراگیرند را کردن پژوهش همچنین و بگیرند کار کالس درس به در و بیاموزند را تریکامل

 و گرفت جدی را آن و داد بها امر این به باید رو این از کندمی ایفا پیشرفته کشورهای خصوص به جهان کشورهای در را مهمی و اساسی نقش

 چگونگی ضرورت و اهمیت .گیرندمی به کار درس کالس در را الگوها این و یابندمی دست نوینی الگوهای و هاشیوه به آن از استفاده با معلمان

 درس از را آنان فهم و شودمی آموزاندانش بهتر یادگیری موجب هوشمندانه و درست تدریس که است مهم رو این از کالس درس در تدریس

 الگوهای درس پژوهی و پژوهی اقدام پژوهی روایت از استفاده با و بکوشند خویش ای حرفه توسعه در باید معلمان دلیل همین به دهد می افزایش

 بهترین و ...است تازه هایروش خلق قابلیت دارای که است کسی معلم بهترین»کنند  استفاده درس کالس در ها آن از و بیابند را تدریس نوین

 جدید هایروش کشف قابلیت خویشتن در که کند تالش باید معلمی هر .هنرمندانه عمل به متکی است هنری بلکه  نیست خاصیی روش روش

 تولستوی(لئو «)بپرواند. را

 

 اهداف پژوهش 

 

 دنیجهت بهبود بخش یشنهاداتیراهکارها و پ یمعلمان و ارائه هایحرفتوسعه  یکردهایرو یجستار، مطالعه و بررس نیهدف نگارندگان از نگارش ا

باال رفتن  یبرا گریکدیآنان با  یشیهم اند یفضا جادیمختلف و ا یهاتیبا موقع ییارویرو یمعلمان، آماده کردن آنان برا سیتدر یبه نحوه 

 یارهداشتن دانش درب نیفهم و درک باال و همچن ت،یتفکر، خالق ییبا توانا یپرورش دانش آموزان ازمندی. جامعه امروز ما نباشدیم شانیها ییناتوا

در معلمان  ییتوانا جادیجهت ا ییکارهاراه دیگردد، لذا با یدرس ما باز م هایکالسمسئله به مدارس و  نیو ا باشدیانجام پژوهش م یچگونگ

معلمان  یو بهبود توسعه حرفه ا تیدر تقو یجستار سع نینگارندگان با نوشتن ا نیاتخاذ گردد. بنابرا یدانش آموزان نیچن میآموزش و تعل یراب

ا فکور و خالق باشند و ب یذهن یدارا ایباشند و ثان ینیبه اعتقادات د بندیاست که اوال پا یدر گرو پرورش فرزندان یاسالم رانیا ندهیدارند. آ

روست که  نیهستند. از ا یو انکار نشدن میعظ یگاهیجا یدارا یعلم هایپژوهشامروز  یایآشنا شده باشند چرا که در دن یپژوهش به خوب

 در در نظر گرفته شده است. سیتدر یبرا یو درس پژوه یاقدام پژوه ،یپژوه تیروا یدرس یواحدها
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نقش  شرفتهیآباد و پ یتوانند در ساختن کشور یم ندهیکه در آ ابندییدرس پرورش م یدر کالس ها یمعلمان، دانش آموزان یتوسعه حرفه ا با

آن و  رامونیپ لیمعلمان و بحث و تحل یاتوسعه حرفه نینو یالگوها یجستار به دنبال آن است که با مطالعه نیا جه،یکنند. در نت فایا ییبه سزا

آن پرورش دانش آموزان  یکه الزمه رانیا یاسالم یبه اهداف نظام جمهور دنیتحقق بخش یرا در راستا یبحث، گام یدرباره  یشنهاداتیپ یائهار

 یگام تواندیم یاهداف را تحقق ببخشد ول نیا یهمه  تواندیرا ندارند که نوشته شان م نیا ینخبه و با استعداد است، بردارد و نگارندگان ادعا

 راستا باشد. نیدر ا وچكک

 

 مبانی نظری

 

اربرد باشد که در اکثر علوم ک یگسترده م اریبس قیتحق یاز روشها یکی یفیاست. پژوهش توص یفیتوص قیتحق یاز روشها یکی یقدام پژوها

که  میاستفاده دارد. امروزه شاهد آن هست تیعلوم قابل هیبلکه در کل ردیگ یمورد استفاده قرار م تیو ترب مینه تنها در نظام تعل یدارد. اقدام پژوه

 .ابدی یاختصاص م قیروش تحق نیبه استفاده از ا ایمعتبر و بزرگ دن یهااز دانشگاه یاریبس یارشد و دکترا یکارشناس یهادوره یهانامه انیپا

 یررسبلکه ب ست،ین رهایبه اصطالح متغ ایو  پدیده هابردن به روابط  یهدف پ ،ی: در اقدام پژوهتیو ترب میتعل یدر گستره  یاقدام پژوه اهداف

س . پابدیو از راه پژوهش ب یپاسخشان را به صورت علم خواهدمیاست و  ریشغلش با آنها درگ طهیکار و در ح طیاست که فرد در مح یموضوعات

 (.138۰ ،ینراق فیو س یت )نادرپژوهش اس نیموجود هدف عمده در ا تیاصالح در وضع ای لیتعد ر،ییتغ جادیا

 مراحل پژوهش حین عمل به طور کلی شامل سه مرحله ی :

 تشخیص  -الف

 اجرا  -ب

 ( . 138۰ارزیابی و عرضه است ) قاسمی پویا،  -پ

 مختلفی رویکردهای توانند می افراد عمل، حین تحقیق جریان در.  ندارد خاص  ای رشته خصلت و است مختلفی انواع دارای عمل حین پژوهش

 .کنند انتخاب را. …و تاریخی ، سیاسی ، گرایانه پایدار ، انتقادی رویکرد چون

 .کند می تقسیم بخش رهایی ،عملی و فنی ی گونه سه به را عمل حین پژوهش گراندی

 مك.  دانند می فرآیندگی رویکرد و ، مشارکتی مشارکتی،تعاملی تکنیکی رویکردهای شامل را عمل حین پژوهش رویکردهای بارکوت و هالتر 

 : عنوان با را عمل حین پژوهش نوع سه نیز کرنان

  تکنیکی – علمی دیدگاه – الف

 تأملی – عملی رویکردی با عمل حین پژوهش -ب

 (. Masters, 1995) است کرده بندی فهرست بخش رهایی – انتقادی عمل تحقیق -پ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

 یستن رویکردها دیگر نفی معنای به رویکرد یك پذیرش که داشت توجه باید ، عمل حین پژوهش ی عرصه در گانه سه های رویکرد وجود رغم به

 .یابد می تفاوت عمل حین پژوهشگر نگاه گیرد، می صورت عمل حین پژوهش آن در که ای حوزه و هدف به توجه که معنا بدین

 یم لیتشک ریطرح(، اقدام، مشاهده و بازتاب به شرح ز نیو تدو یآماده ساز ،ی)گام مقدمات یزیشامل چهار مرحله برنامه ر یاقدام پژوه ندیفرا

 باشد:

مرحله شامل سه گام به  نیاقدام جهت حل مسئله است. ا یبرا یزیمسأله و برنامه ر ییشامل شناسا یمرحله در اقدام پژوه نیمرحله اول( اول 

 : باشدیم ریشرح ز

آن است،  یبه بهبود لیمنظور نظر را که ما «تیفعال»از  یاژهیو نهیزم« اقدام پژوه»آن است که  یدر اقدام پژوه یمنظور از گام مقدمات -الف 

اسناد و مدارک مربوط به موضوع اقدام  یرا انتخاب کرده و به بررس «یموضوع اقدام پژوه»اقدام پژوه  ژه،یو نهیزم نیمشخص کند. با توجه به ا

کند و  یم ریتصو بهبود یو اقدام الزم برا هایژگیمورد نظر را از نظر و« موضوع»مرحله با استفاده از اطالعات موجود،  نیپردازد. در ا یم یپژوه

آن را فراهم کند.  یرسانده و مقدمات اجرا بیبه تصو آن را دیآماده شد، با یپردازد. پس از آنکه طرح اقدام پژوه یم یطرح اقدام پژوه نیبه تدو

 (.Costellom, 2003پرداخت ) یبه آماده ساز دیامر با نیا در انجام دادن

و  رانیموجود پرداخته و ضمن تماس با مد طیآن است که اقدام پژوه به درک شرا «یپژوه اماقد یبرا طیشرا یگام آماده ساز»منظور از  -ب 

ورد با موضوع م ربطیمستلزم مشارکت افراد ذ یگام آنجاست که اقدام پژوه نیطرح را فراهم کند. ضرورت ا یاجرا یالزم برا طیشرا استگذارانیس

 تسهیل یطرح اقدام پژوه یرا به عمل آورند، اجرا زمال یکه افراد همکار یدر صورت نیپژوهش است. بنابرا

مشخص کند و ضمن تماس با آنان، خواهند کرد از قبل  یطرح همکار یاجرا ندیرا که در فرا یکسان دیگام اقدام پژوه با نیشد. در ا خواهد

 مشارکت آنها را جلب کند. 

 فیمطلوب را تعر تیعوض نیبهبود اقدام بپردازد. همچن یمورد نظر برا یجنبه اصل صیگام آن است که اقدام پژوه به تشخ نیا یهدف از اجرا -ج 

 تیضعو سهیپرداخت تا با مقا هاداده یبه گردآور دیبا «نینامع تیموقع»کردن  ریگام به منظور تصو نی. در ادینما انیآن را ب یکند و نشانگرها

 ،یپژوه طرح اقدام نیدودر مرحله ت گر،یپرداخت. به عبارت د نهیاقدام به یممکن برا یها نهیگز یمطلوب بهتر بتوان به بازنگر تیموجود با وضع

 نییتع د،یبه عمل آ نهیدرباره آن اقدام به دیکه با نینامع تیموقع ( از)بعدی یجنبه اصل ،«نینامع تیموقع» كیگوناگون  یبا توجه به جنبه ها

 . شودیم

که در مرحله  ییهااقدام، با توجه به گام نی. ادیآ یشده است به اجرا در م دهیاقدام پژوه برگز لهیکه بوس نهیمرحله، اقدام به نیمرحله دوم( در ا

را  «نینامع تیموقع»شده و  تیآن موجب بهبود وضع یرود که اجرا یانتظار م نیبنابرا .باشدیبرداشته شده است، به طور بالقوه مؤثر م یقبل

خصا تواند ش یم ی. مثال اگر اقدام پژوه معلم باشد، ودیبه اجرا در آ یگروه ای یتواند در سطح فرد یکه اقدام بهینه م ستیبهبود بخشد. شك ن

. دیآ یدر سطح مدرسه به اجرا در م نهیمدرسه باشد، اقدام به ریکه اقدام پژوه مد یدر سطح کالس درس بپردازد. در صورت نهیاقدام به یبه اجرا

ه شرکت کنند یاعضا یبرا نهیحالت الزم است که ابعاد اقدام به نیخواهند بود. در ا میسه نهیاقدام به یمعلمان در اجرا هیکل یحالت نیدر چن

شود و رئوس اقدام مورد  انیطور مشروح ب به نهیاقدام به ،یهیتوج یهامنظور ضرورت دارد در جلسه نیا یشکار باشد. براطرح کام آ یدر اجرا

 (.Costello, 2003اقدام پرداخته شود) یگردد. سپس طبق برنامه به اجرا عیاعضاء توز انیانجام آن نوشته شده و در م ینظر و چگونگ

رد را گ یفیک ای یکم یهادادهتوان  یمنظور م نیا یپرداخت. برا نهیشواهد درباره تأثیر اقدام به یبه گرد آور دیمرحله با نیمرحله سوم( در ا 

 همکاران درباره اثرات انیتبادل نظر م لهیبوس یفیک یهاداده کهیشود، در حال یحاصل م رهایمتغ یریاندازه گ قیاز طر یکم یکرد. داده ها یآور
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 اهداده میتنظ یچگونگ ،یریگ هو نوع ابزار انداز یشود. در مرحله مشاهده الزم است نسبت به انتخاب روش گردآور یم یگرد آور نهیاقدام به

 شود.  یریگ میتصم

ام پژوهی اقد یتحلیل، گزارش مقدمات نیا جی. سپس بر اساس نتاردیگ یقرار م لیمرحله، شواهد تأثیر اقدام بهینه مورد تحل نیمرحله چهارم( در ا

مشارکت دادن ناظران،  قیتوان از طر یم رد،یگ یمنطقه آموزش و پرورش انجام م ایکه در سطح مدرسه  یاقدام پژوه یدر طرحها شودیم نیتدو

اقدام  یرااج ندینشانگر فرا (1)کرد. شکل  نیرا تدو ییقرار داد و سپس گزارش نها یرونیمورد قضاوت ب زیبدست آمده را ن جیاعتبار نتا زانیم

 (.Hopkins, 1993باشد ) یم یپژوه

 

 :فرایند اقدام پژوهی1شکل
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 یائلنشانگر مس لی. در واقع موارد ذندیاستفاده نما یروش اقدام پژوه ریمورد ز لیاز قب یلیتوانند در خصوص پاسخ به مسا یبطور کل معلمان م

 :ردیقرار گ یتواند موضوع اقدام پژوه یاست که م

 دانش آموزان یریادگیاصالح و ارتقاء  -1

 تدریس یهااصالح و ارتقاء برنامه -2

 مطالب یاددهی یبرا یآموزش یهایاستراتژ نیانطباق و تدو  -3

 .(Ary, Jacobs, Razavieh and Sorensen, 2006) یحرفه ا هایمهارتتوسعه و اصالح  -4

 .ردیفوق مورد سؤال و اصالح قرار گ لیممکن است تمام مسا یاقدام پژوه كیبه ذکر است که در  الزم

 

 پژوهی اقدام درگیر های حیطه: 2شکل

 

 

 

 

 

 

صان متخص ن،یدارد، کاربرد داشته باشد. بنابرا انیجر یو آموزش تیهر جا که ترب یعنی ،هایحرف یزندگ یتواند در همه عرصه ها یم یاقدام پژوه

 ،یمذهب یسازمانها ریمتخصصان شاغل در سا زیو ن یو نظام یسیخدمات پل یآموزش و پرورش، و حت ،یامور رفاه ،یشاغل در خدمات بهداشت

 .رندیبهره بگ یاز اقدام پژوه توانندیم یو اجتماع ،یفرهنگ

 :گفت دیبا یاقدام پژوه یگستره یدرباره

صنعت، زندان و  مارستان،یکالس، ب كیمانند:  آورد،یم شیافراد پ یبرا یاکه مسئله ییهاتیدر تمام موقع بایعمل نگر ممکن است تقر قیتحق

از  یمدرسه، تعداد كیاز معلمان  یمعلم، گروه كیروش ممکن است توسط  نیآمده را حل کند. ا شیبه کار گرفته شود تا مسئله پ لیقب نیاز ا

مورد  شتریب ریز هایحوزهدر  یعمل نگر اقدام پژوه قیاز استادان دانشگاه انجام شود. تحق یمعلمان و تعداد یپژوهشگران، و همکار ومعلمان 

 :ردیگ یاستفاده قرار م

 یبرا کپارچهی روش كیمثال، اتخاذ  ی. براسیتدر یراهبردها. 2 ؛یبا روش اکتشاف یکردن روش سنت نیگزیمثال، جا ی. براسیتدر یروش ها

روش  یتوسعه س،یتدر هایمهارتمثال، بهبود  یو مداوم معلمان. برا هایحرفرشد . 5؛ هاارزشنگرشها و . 4 ؛یابیارزش یروشها. 3 ؛یریادگی

 .(1382معلمان )حسن زاده،  یو باالبردن خودآگاه لیقدرت تحل شیافزا ،یریادگی دیجد یها
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 تعریف اقدام پژوهی

 

 می توان به تعاریف زیر اشاره نمود:اند که از آن جمله محققان و متخصصان تعلیم وتربیت برای اقدام پژوهی تعاریف متفاوتی ارائه نموده

اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده ، رویکردی آموزشی و پژوهشی است که هدف از آموزش و بکارگیری آن حل چالشها و مسائلی است که معلمان در 

در فرآیندی نظام مند ، ضمن یادگیری با آن مواجه می شوند.یعنی معلم به شیوه ای علمی و پژوهشی -حین عمل و به ویژه طی فرآیند یاددهی

ن بگذارد تمرکز بر چالشهای پیش رو ، با پرورش فرضیاتی درباره آنها در ذهن خود ، به جمع آوری اطالعات درباره آنها پرداخته و آنها را به آزمو

بهسازی فرآیند آموزش ، به  مناسب و بکارگیری آن ، به حل مشکالت و موانع موجود بپردازد و هایراه حلو بدین وسیله ضمن دسترسی به 

 (1382. )بازرگان ، دست یابد ترمطلوبو  ترمناسبتحقق یادگیری 

 (.Hopkins, 1985یك بررسی منظم است که به درک، بهبود و اصالح یك پدیده در عمل کمك می کند)

 

 های اقدام پژوهیویژگی

 

دست  یانتقاد یها لی( به تحلهانظامکنند )کالس درس، مدرسه،  یکه در آن کار م یهایموقعیتشود که افراد درباره  یموجب م یاقدام پژوه»

 (1383)رؤوف،  «شناسدمیآن را  یهایژگیآورد و و یبه دست م ینیخود نگرش ع یحرفهپژوهشگر نسبت به  نیبزنند و همچن

 (.1382و همکاران،  اقدام پزوهی روشی است که در آن به جای تولید دانش، بهبود کار مطرح است) مك نیف

تحقیق در عمل) اقدام پژوهی( معلمان را درگیر مسئله می کندو معلمان در عمل مهار تمام مراحل پزوهش را در دست می گیرند و به دوباره 

 (.1383سازی مهارت های حرفه ای خود می پردازند) رووف، 

 .آنچه در پی می آیدخالصه ای از ویژگی های  عمده اقدام پژوهی  است

 تعهد نسبت به بهبود امور آموزشی (1

 نوع ویژه ای از پرسش پژوهشی (2

 در مرکز پژوهش "من"قرار دادن  (3

 نوعی ویژه از اقدامی آگاهانه ، تعهدآور و ارادی (4

 پایش و کنترل نظامداربرای تولید دادهای معتبر (5

  توصیف های موثق و صحیح درباره اقدام (6

 تبیین کردن اقدام (7

 ارایه یافته های اقدام پژوهی یافتن راه هایی جدید برای (8

 ارزیابی اعتبار داعیه های حاصل از نتایج پژوهش (9

 عمومیت بخشیدن به نتایج اقدام پژوهی (1۰
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 فواید اقدام پژوهی

 

 : است مثبت پیامدهاى این داراى معلمان براى عمل نگر تحقیق که معتقدند (Noffke & Zeichner) زیچنر و نوفك

 . کندمی ایجاد تغییرات نقششان و اىحرفه هاىمهارت از معلمان برداشت و تعریف در -

 . دهد می افزایش را آنها اطمینان و خودارزشی احساسات -

 . دهد می افزایش کالس هاىازموضوع را آنها یآگاه -

 . بخشد می بهبود تعمق و تفکر براى را آنها آمادگی -

 . دهد می تغییر را باورهایشان و هاارزش -

 جمله: از نمود؛ اشاره توان می نیز روش این از استفاده فواید از دیگر برخ به البته

 بلکه شودصادر نمی مدرسه و کالس بیرون یا باال از پژوهش نتایج که است این معلم پژوهی( اقدام( عمل در پژوهش فایده تریندلنشین -

 آید.دست می به او همکاران و معلم خود همت به

 به دست خود یمدرسه یا کالس مشکالت حل براى فقط معلم چون کند؛می پیدا کاربردى یجنبه کامال معلمان پژوهشهاى حاصل -

 . برد خواهد کار به معلم نهایت در را آموزشی هاىپژوهش هاىیافته نتیجه در و زندپژوهش می

و نوخواهی  نوجوی او گرایانه پژوهش هاى فعالیت طریق از و شیودمی یابچاره رسدمی بالندگی به و کندمی رشد پژوهش ضمن معلم -

 . یابدمی اشاعه

می اى پیدا حرفه تعلّق احساس خود هاىیافته به نسبت کندمی حل را خودش یمسئله یا مشکل و زندمی پژوهش به دست معلم وقتی -

 . کند

 تر ومنطق مناسب بسیار هستند هم ناموفق اغلب که گوناگون ىهازمینه در هنگفت هاىهزینه با مقایسه در پژوهنده معلم هاىپژوهش -

 . است

 . شود تقویت آنان خودباورى و نفس به اعتماد شودمی سبب پژوهش در معلمان مشارکت -

یابد)قاسمی می دست اىحرفه توانمندى به زودتر گیردمی انجام معلم خود یوسیله به پژوهش نادرستی یا درستی مورد در داورى چون -

 (.1381پویا،

 کاستی های اقدام پژوهی چالش ها، موانع و

 

 یبه طور کلی در فرآیند اقدام پژوهی ، پژوهشگران و معلمان ممکن است با چالش هایی مواجه شوند که به طور خالصه به آنها در زیر اشاره م

 گردد:

  قصور در جدا کردن توصیف از تبیین 

  اشتباه در تمایز شناختن اقدام با اقدام پژوهی 

 خلط داده ها با شواهد 

 ارائه داده های خام به جای داده های خالصه شده 

 اشتباه در ضبط مذاکرات جلسه 
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 .اشتباه در مورد تعیین اعتبار و عدم اعالم آن به عنوان بخشی از فرایند پژوهش 

 ره نمودند:اشا لیذ یها یکه با چند نفر از معلمان )که دوره مذکور را گذرانده بودند( انجام شد. آنها به کاست یدر مصاحبه اکتشاف

قبول  یشتریمشارکت ب ییاجرا یو بخش ها یآموزش یرسد اگر معاونت ها یبرنامه معلم پژوهنده، به نظر م شهیو اشاعه اند جیدر ترو یکاست-1

 شود. یبرخوردار م یشتریب یبرنامه از گستره  نیکنند ،ا

و  یلیتحص یها یژگیضرورت دارد با توجه به و یشده است، ول فیترجمه و تال ییکتاب ها نهیزم نی: گرچه در ا یدر منابع آموزش یکاست-2

 گردد. نیتدو یدانش معلمان در سطوح مختلف، منابع مناسب زانیم

 لیمواقع به دل یندارند و در برخ نهیزم نیدر ا یو مهارت کاف یاز دوره ها خود مدرسان آگاه ی: در برخ یآموزش یها در دوره ها یکاست-3

 کنند. یم سیرا تدر كیآکادم قیتحق یاز مفهوم و فلسفه پژوهش در عمل، روش ها یناآگاه

مطالعه  قیاز طر شتریب یابیندارد. در حال حاضر ارز یپژوهش در عمل همخوان کردیکار با فلسفه معلم پژوهنده و رو نی:ایابیارز وهیدر ش یکاست-4

 یابیشود. در ارزش یدر سر کالس و مدرسه و مشاهده آن چندان توجه نم یعمل یها تیبه موفق ی. ولردیگ یصورت م قیتحق یگزارش ها

آموزان  در دانش یعمل رییکرد. فلسفه معلم پژوهنده تغ یتلق یتوان آن را معتبر و علم یاست که نم یبه قدر قهیاختالف سل یگاه همگزارش ها 

 شود. یم یابیاست ارز یکه به صورت گزارش کتب قیتحق جهینت ،یفعل یابیدر ارز یاست ول

 شود.  یاجرا م یا رهیگوناگون بدنه آموزش و پرورش و به صورت جز یبخش ها یبرنامه بدون مشارکت جد نیا-5

 پژوهش در عمل یمراحل و چرخه ها ژهیپژوهش و مراحل آن به و یمعلمان با روش ها یینا آشنا-6

 برنامه ، بعد از گذراندن دوره کمتر در برنامه معلم پژوهنده شرکت نموده اند. نینشدن ا نهینهاد-7

 همکاران . یپژوهش هیبن تیعدم تقو -8

 آن یایاز مزا یریبه منظور بهره گ یتوسط برخ یکاذب اقدام پژوه یگزارش ها میتنظ-9

 یقدام پژوها یشرکت کنندگان در کالس ها یلیعدم وجوه اشتراک درنوع رشته و مدرک تحص-1۰

 تواند مثمر ثمر باشد. ینفر( ،اگر تعداد شرکت کنندگان کمتر باشد مدرس بهتر م 4۰کالس ) كیشرکت کنندگان در  ادیتعداد ز -11

 یم اشاره ها آن از تعدادی به که هست نیز تنگناهایی و موانع با مواجه نماید، می فراهم پرورش و آموزش در پژوهیاقدام که هایی فرصت علیرغم

 :گردد

 و داریا بوروکراسی و مراتب سلسله متمرکز، مدیریت شیوه به توان می ستادی کارکنان میان در پژوهی اقدام به انگیزه عمده موانع از (1

 .نمود اشاره اختیار تفویض در محدودیت و مقررات و قوانین از تبعیت به الزام

 اداری و آموزشی کارکنان اجرایی های مسوولیت و وظایف تراکم (2

 .ها آن به یافته سازمان دهی جهت عدم و پژوهان اقدام پژوهشی های یافته پراکندگی (3
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 .عمل در پژوهش نه باشد می ذهنی تراوشات از حاکی که است گزارشاتی تنظیم معنای به: پژوهی اقدام جای به پژوهی ذهن (4

 .پژوهان اقدام از معنوی و مالی پشتیبانی عدم (5

 .ای حرفه پژوهان اقدام با آنان های پژوهش های کاستی مقایسه دلیل به کار تازه پژوهان اقدام انگیزه کاهش (6

 .پژوهانه اقدام فعالیت و فرآیند نه باشد می تجربه با معلمان قبلی تجارب حاصل که پژوهی اقدام گزارشات تنظیم (7

 .تکراری های پروژه اجرای گاهاً و معلمان به پژوهی اقدام نتایج مناسب رسانی اطالع عدم (8

 

 راهکارهای اقدام پژوهی

 :گردد می پیشنهاد راهکارهایی مهم این توسعه راستای در پژوهان، اقدام و پژوهی اقدام فراروی تحدیدهای و ها چالش به توجه با

 .مساله حل جهت همفکری و همکاری جو ایجاد و معلمان شورای در پژوهی اقدام مسأله تصویب و طرح (1

 به مدارس ارزشیابی در ویژه امتیاز اختصاص و تحصیلی سال هر در "مشارکتی پژوهی اقدام یك مدرسه هر" برنامه اجرای و طراحی (2

 .شده اجرا های طرح

 .تجربیات تبادل و پژوهی اقدام های یافته و ها روش کارها، سازو انتشار جهت هااستان و مناطق در پژوهی اقدام هایهمایش برگزاری (3

 پژوهی اقدام طریق از شاهد و روزی شبانه تیزهوشان، مدارس جمله از خاص مدارس مسائل حل بر تاکید (4

 .پژوهی اقدام طریق از خود آموزان دانش تربیتی و آموزشی مسائل حل به معلمان موظف ساعات اختصاص (5

 .پژوهی اقدام اطالعات بانك و ملی سایت طراحی (6

 .تجربیات تبادل و یکدیگر با پژوهان اقدام ارتباط سهولت جهت پژوهان اقدام باشگاه تشکیل (7

 .پژوهان اقدام از تجربی و علمی تجهیزاتی، مادی، حمایت جهت الزم کار و ساز تدارک (8

 .مدت میان و مدت کوتاه برنامه یك در ها استان تحقیقات شورای توسط مدارس و معلمان پژوهی اقدام استراتژی تبیین (9

 .مناطق و نواحی شهرستانها، در پژوهی اقدام آموزشی گروه تشکیل (1۰

 .ساالنه ارزشیابی در پژوهنده معلم امتیازات احتساب برای ای گزینه بینی پیش (11

 .پرورش و آموزش در اداری و آموزشی کادر به اختیار تفویض و زدایی تمرکز سوی به حرکت (12

 .پژوهان اقدام های یافته کاربست (13

 .نو های اندیشه به گذاری ارزش و ترغیب (14

 .تجربیات تبادل و پژوهی اقدام شناسی روش توجیهی و آموزشی های کارگاه برگزاری (15
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 بحث و نتیجه گیری

 روند تحوالت در دنیای امروز اصالحات آموزشی را اجتناب ناپذیر ساخته و آن را به ضرورتی جهانی تبدیل کرده است. بر این اساس کشورهایی

نی با تاکید بر معلمان را در اولویت راهبردهای خود قرار داده و هماهنگ با که به دنبال تحول در نظام آموزشی هستند، به سازی منابع انسا

 پژوهشی نقش پذیرش تغییرات بوجودآمده در الگوی توانمند سازی منابع انسانی از روش ها و الگوهای رایج در توسعه حرفه ای بهره می گیرند.

 آموزش یوظیفه و دیگران توسط شده تولید پژوهشی هاییافته از استفاده یوظیفه بر مبنی او دیگر مهم یوظیفه دو کنار در معلم سوی از

 . سازدمی روشن را پژوهی اقدام یحوزه در آنها کردن توانا و دانا ضرورت آموزاندانش به پژوهش

 که نحوی به برود پیش فکورانه عمل و تدریس سوی به و گرفته فاصله شده عادی تربیتی عمل و تدریس از باید معلم که است معنا بدان امر این

 بازخورد اخذ و هایافته بالفصل کاربرد ها،حل راه یافتن به اندیشی ژرف و پژوهشی اقدام با و بکاود را مدرسه ئل کالس و مسا پژوهشی بینشی با

در این میان اقدام پژوهی)پژوهش حین عمل( به عنوان الگوی موثر در رشد و  .بپردازد پرورشی و آموزشی فرآیندهای بهبود و اصالح به مداوم

 حرفه در کنونی شرایط در بخواهند که معلمانی برای « پژوهش در عمل» رسدمی نظر به توسعه ی حرفه ای معلمان نقش مهمی ایفا می کند.

 آن نتایج و کرده چاره جویی را خود آموزشی مشکالت میتوانند آن وسیله به که چرا .است کارا و نوین رویکرد یك عنوان به باشند، موفق خویش

 .نماید ارائه دارند، قرار مشابه موقعیتی در که خود همکاران برای تجربه یك عنوان به را

 پیشنهادات کاربردی

 یپژوهش محور در سطح اقدام پژوه یآموزش یدوره ها یبرگزار -

 یبا حضور پژوهشگران برتر و ممتاز کشور یاستان یپژوهاقدام  یها و فراخوانها ییها، گردهما شیهما یبرگزار -

 یاستانها و کشور ریسا یشهایو شرکت گسترده آنان در فراخوانها و هما اقدام پژوهان یبرا یپژوهش یعلم یسفر ها یبرگزار -

 اقدام پژوهانبه  یپژوهش یها ارانهیپرداخت  -

 هیدوسو یکیالکترون یاطالع رسان گاهیپا یراه انداز -

 ...و یکیالکترون یاطالع رسان گاهیو پا هیمعلمان پژوهنده در قالب کتاب ، نشر اتیچاپ و انتشار تجرب -

 .گریکدیبا  شترین به منظور تبادل اطالعات ارتباطات باقدام پژوها یو کشور یاستان یشهرستان نیب یها دیبازد یبرگزار -

 معلمان اقدام پژوهی یاز دستاوردها ییو شکوفا یجشنواره نوآور یبرگزار -

 شهرستان و استان یدرس یگروهها ریدر کنار سااقدام پژوهی  یگروه آموزش لیتشک -

 در انتخاب معلم نمونهاقدام پژوهی شاخص  تیو تقو جیترو -
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