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دانش معلمان درباره پژوهش و نياز آنان به          
 آموزش پژوهش
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  يدهچك
در اين مطالعه، ظرفيت جامع پژوهش براي كمك به حرفه معلمي در قالب مفهوم سواد 

هاي  است؛ همچنين سطوح نياز معلمان دوره شده پژوهشي و در شش سطح اساسي، تبيين
هاي  براساس يافته. است هاي پژوهشي، مشخص شده مختلف تحصيلي به دريافت آموزش

) 18 از 75/11(ها باالتر از متوسط  ش در همه دورهپژوهش، نياز معلمان به آموزش پژوه
سازد؛  مي گذاري آموزشي هرچه بيشتر را در اين زمينه مطرح شد كه ضرورت سرمايه اعالم

محور در  هاي پژوهشي معلم همچنين براساس نتايج پژوهش، نياز معلمان به آموزش روش
 اعالم نياز باالتر از متوسط با وجود. است عنوان اولويت اول، مطرح شده ها به همه دوره

همه معلمان به دريافت آموزش سطوح مختلف سواد پژوهشي، بين نياز معلمان در 
معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي، ميزان نياز خود را در . هاي مختلف تفاوت وجوددارد دوره

يشتر هاي مرتبط با سواد پژوهشي، ب مقايسه با معلمان دوره دبيرستان به دريافت آموزش
  .اند كرده اعالم

  
پژوهي، كارگزار فكور،  پژوهي، اقدام معلم پژوهنده، سواد پژوهشي، درس :ها واژه كليد

  .نيازهاي آموزشي
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  مقدمه
ترين منـابع شـناخت و        عنوان يكي از مهم     پژوهش به 
ها از ديرباز، نقشي مهم در توسعه جوامع و           آگاهي انسان 

عنـوان    وپرورش نيز بـه     ت؛ در آموزش  اس  ها داشته   سازمان
هاي   هاي فعاليت   ترين و دشوارترين عرصه     يكي از پيچيده  

بشري، پژوهش در توليد دانايي و هدايت امـور، نقـشي           
  .  دارد برجسته

وپرورش، بسيار فراتـر از       جايگاه پژوهش در آموزش   
هاي سطوح كالن اجرايي      گيري  حضور صرف در تصميم   

ــت ــژوهش در . و اداري اسـ ــا  پـ ــق بـ ــد عميـ پيونـ
تــوان تنهــا بــراي آن،  وپــرورش اســت و نمــي آمـوزش 

پـژوهش  . حضوري ساختاري و موردي را درنظرداشـت      
ترين روش آموزش، در عرصـه تـدريس و           عنوان مهم   به

ــاددهي  ــد ي ــايي و تعميــق فراين ــراي پوي ــادگيري، -ب  ي
آموزان با تكيه بر فرايند  دانش. ]1[حضوري برجسته دارد 

تر و  را براي نيل به يادگيري با معنيپژوهش فرصت الزم 
عنـوان    آورند؛ بنابراين، پژوهش بـه      مي  دست  العمر به   مادام

وپرورش نيز نقشي درخور در كاركردهاي        روش آموزش 
  . كند هاي درس ايفامي اساسي درون كالس

عنوان كارگزاران اصلي نظام آموزشـي،        معلمان نيز به  
  ، بخشي عمده  دراصل. با پژوهش، ارتباطي نزديك دارند    
 پژوهشي و   -هاي علمي   از تركيب حرفه معلمي را تعامل     

معلمان بـراي حـضور     . ]2[دهد    مي  فكورانه معلم تشكيل  
مؤثر در عرصه تدريس بايد در چندين بعد بـا پـژوهش            

عنوان مدرس پژوهش     مرتبط شوند؛ در بعد اول، معلم به      
در اين نقش، معلـم بـا    كند؛ آموزان، نقش ايفامي به دانش 

 يادگيري، تدريس خود    -سازماندهي مؤثر فرايند ياددهي   
ــش  ــق دان ــت تحق ــده   را در جه ــور و پژوهن ــوز فك آم

تـر    ؛ در اين نقش، معلم خود بايد پيش       ]3[كند    مي  هدايت
كرده، ماهيت و همچنين فـضاي مناسـب بـراي            پژوهش

كنــد؛ در بعـد دوم، معلــم   درسـتي درك  رشـد آن را بــه 
كور، بايد يك پژوهشگر    اي و ف    عنوان يك عنصر حرفه     به

 يـادگيري، نقـش   -باشد تا بتواند در مسير فرايند ياددهي  
پـژوهش، منبـع ايجـاد و       . ]4[درستي ايفاكنـد      خود را به  

هـاي فراينـد    هاي معلمان درباره پيچيـدگي   توسعه دانايي 

هـاي    واسطه ويژگي   معلم به . ]5[ يادگيري است    -ياددهي
عات خود را تنها    تواند منبع دانايي و اطال      شغل خود نمي  

هاي ديگران و پژوهشگران خـارج از كـالس           به كوشش 
اي بايد بتواند     عنوان فردي حرفه    او به . درس محدودسازد 

هاي ناظر بـر عمـل، ماننـد          هاي خاصي از پژوهش     روش
 را بـراي حـل مـشكالت    2پژوهـي  و درس 1پژوهي اقدام

كارگيرد و از نتـايج آنهـا در بهبـود تـدريس              تدريس به 
منظور انجـام     هاي فردي به    رد؛ اما با وجود كوشش    گي  بهره

هـاي    پژوهش، وي براي استفاده از دسـتاورد و كوشـش         
طور عمده، توسـط پژوهـشگران        پژوهشي ديگران كه به   

. شـود   نيـاز نمـي     شود بي   مي  خارج از كالس درس انجام    
پژوهشگران خارج از كالس درس، دانشي متراكم درباره     

اند كه معلم براي تكميل       دهكر  ابعاد مختلف تدريس توليد   
هاي خود و در سومين بعـد از ارتبـاط خـود بـا                آگاهي
كننده دسـتاوردهاي پژوهـشي       عنوان مصرف    به -پژوهش
عنـوان يـك      معلـم بـه   . كنـد   مي   به آنها مراجعه   -ديگران  

، در بعد سوم، دانش خود را در پيوند بـا           3كارگزار فكور 
 .]6و3[سازد  مي غني دانش ديگران

ــه ــن ب ــشتر     ت اي ــه بي ــايي هرچ ــراي پوي ــب ب رتي
وپــرورش، پــژوهش بايــد در ســطوح و ابعــاد  آمــوزش

محور،   وپرورش پژوهش   آموزش. مختلف آن جاري شود   
رود،   داند كجـا مـي      وپرورشي فكور است كه مي      آموزش
وپـرورش    در آمـوزش  . رود و چگونـه بايـدبرود       چرا مي 
محور، همه سـطوح شـغلي از فوايـد پـژوهش             پژوهش
ــره ــي به ــ م ــراي شــكل د وبرن ــه الزم ب ــه  زمين دهــي ب

عنوان يك سازمان يادگيرند، با تكيـه         وپرورش به   آموزش
  .شود مي بر پژوهش حاصل

نياز براي نيل به اين مهم، درك پژوهش و           اولين پيش 
. شرايط آن براي كارگزاران در سـطوح مختلـف اسـت          

هاي آن اسـت كـه        آشنايي با پژوهش و فوايد و ظرفيت      
ــي ــور م  مـ ــد موتـ ــتفاده از آن در  توانـ ــه اسـ حركـ
در ايـن ميـان، معلمـان بـيش از      وپرورش باشد؛ آموزش

                                                 
1 . Action Research  
2 . Lesson Study 
3 . Reflective practitioner  
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 دانش معلمان درباره پژوهش و نياز آنان به آموزش پژوهش

. ديگران به استفاده از پژوهش در كـار خـود نيازدارنـد           
معلمان، كارسازترين عناصر نظام آموزشي هستند كه بـا         
حضور در كـالس درس، دشـوارترين وظيفـه را بـراي            

  . دارند هدايت يادگيري برعهده
ميتـي كـه كـار معلمـان روي         با توجه به نقش و اه     

آموزان و درمجموع بـر جامعـه دارد بايـد آنهـا را         دانش
كرد كه در مسير تدريس، كمترين خطـا را           گونه آماده   آن

 و دراصــل، خطـايي نتوانــد در مــسير  ]6[باشــند  داشـته 
ــش ــادگيري دان ــت   ي ــد؛ درس ــان بروزبياب ــوزان امك آم

هـايي فـراوان      طـور نمونـه، كوشـش       كـه بـه     گونه  همان
گيرند تا خطاي احتمـالي خلبـان را در مـسير            مي  رتصو

پرواز به صفر برسانند؛ بايد براي معلم نيز اين حساسيت          
تر مطرح و سازوكارهاي تأمين آن هم         صورتي برجسته   به

تواند به انجام اين هـدف،        شوند كه پژوهش مي     بيني  پيش
مندي از سواد     معلمان با بهره  . كند  توجه كمك   ميزاني قابل 
تـر در     هايي مناسـب    ، قادر خواهندشد تا تصميم    پژوهشي

ترتيب با تسلط بر      اين  عرصه كالس درس اتخاذكنند و به     
 يــادگيري -امــور، مــديريتي بهتــر بــر فراينــد يــاددهي

  .  ]8 و 7[باشند  داشته
وپرورش، چنين نقـشي      اگر براي پژوهش در آموزش    

هاي پـژوهش در      گيريم، تبيين مؤلفه     را درنظرمي   برجسته
تر  يافته تواند رويكردهايي سازمان    ب سواد پژوهشي مي   قال

وپــرورش  را در اسـتفاده مـؤثر از پـژوهش در آمـوزش    
؛ پژوهش حاضر نيز درپي توجه بـه ايـن          ]3[سازد    مطرح

عنـوان    پژوهش براي معلمان به   . است  اجرادرآمده  هدف به 
هـاي    وپرورش در سـطح كـالس       راهبران اصلي آموزش  

ديگـر،    عبـارت   يابد يا بـه     مي  درس و مدرسه چه وجوهي    
 اند؟ هاي سواد پژوهشي براي معلمان كدام ابعاد و مؤلفه

كوشد تـا بـا بيـان و تحليـل ابعـاد و       اين مطالعه مي 
وپـرورش، سـواد پژوهـشي        سطوح پژوهش در آموزش   

هـاي پژوهـشي آنهـا        مورد نياز معلمان را در قالب نقش      
ل سازد با اين اميـد كـه بتوانـد سرفـص            تبيين و برجسته  

وپـرورش    جديدي از توجه بـه پـژوهش را در آمـوزش          
  .بگشايد

ترين ركـن نظـام آموزشـي در فراينـد            معلمان، مهم 

آيند و بنابراين آنهـا بايـد         شمارمي  آموزان به   تربيت دانش 
هاي دشـوار خـود، آمـاده         بيش از پيش براي ايفاي نقش     

سـازي    يكي از مسيرهاي اصـلي بـراي آمـاده        . ]9[شوند  
هـاي دشـوار      از نقش، وظايف و رسالت    معلمان، آگاهي   
هاي مختلـف و درنتيجـه تعيـين دانـش،            آنها  در حوزه   

هاي مورد نياز بـراي ايفـاي مـؤثر           ها و توانمندي    مهارت
عبـارتي بـراي تربيـت مـؤثر          ؛ بـه  ]4[وظايف آنان است    

ــين   ــدا بايــد ماهيــت شــغلي آنهــا و همچن معلمــان ابت
كرد تا بتوان     هاي متناسب با اين ماهيت را درك        نيازمندي

هاي آموزشي الزم را در ايـن زمينـه           براساس آن، برنامه  
  .]5[كرده، به مرحله اجرادرآورد  طراحي

هايي كـه ماهيـت حرفـه معلمـي را            ازجمله ويژگي 
كند، موقعيت پيچيده آن براي عمل است كه در           مي  نمايان

هايي پيچيده و     نتيجه مواجهه دايمي معلمان با بروز پديده      
آيـد؛ ايـن      وجـودمي   وظهور در كالس درس به    نسبت ن   به

گيري در اين عرصه را بسيار ظريـف و           موقعيت، تصميم 
  .]9[است  دشوار ساخته

گيـري مـؤثر در       ترتيب، معلمان بـراي تـصميم       اين  به
 نيازمندند؛ آنها بخـشي از       كالس درس، به دانشي بايسته    

ــد از دســتاوردهاي پژوهــشي  ايــن دانــش را مــي توانن
عنـوان    ارج از كالس درس و مدرسـه بـه        پژوهشگران خ 

ــت   ــدريس درياف ــشترك ت ــول م ــا و اص ــرده،  بنياده ك
تواننـد    هـاي ديگـران نمـي       دراختيارگيرند؛ اما پـژوهش   

هـا    پاسخگوي نيازهاي معلمـان در همـه ابعـاد و زمينـه           
هاي روزانـه در      نياز معلم به دانش مديريت پديده     . باشند

يـده، يعنـي    ترين موقعيـت بـه پد       كالس، بايد از نزديك   
براي تـدريس   . شود  كارگرفته  توسط خود معلم توليد و به     

معلمـان بـراي    . خوب، فرمـولي تجـويزي وجودنـدارد      
گيرند كه بسياري از      مي  ها تصميم   تدريس خود، روزانه ده   

آينـد؛    شـمارمي   طور كامل جديـد بـه       هايي به   آنها تصميم 
گيـري در كـالس       توانند فرايند تصميم    رو آنها نمي    ازاين
ــي  در ــشگران بيرون ــش از پژوه ــت دان ــه درياف س را ب

عنوان كارگزاراني فكـور، خـود در         كنند و بايد به     متوقف
مسير پژوهشگري و توليد دانـش بـومي مـورد نيـاز در             

 .]10[كنند  كالس درس حركت
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با توجه به اين موقعيت، دشوار است كه مفهوم معلم          
 .يابـد  جايگاه اساسي خود را بـازمي   و پژوهشگر،1فكور

انديـشي    منزلـه ژرف    هاي اخير، مفهوم بازتاب به      طي دهه 
عنوان ضرورتي اساسي در تربيت معلم در         در تدريس، به  

؛ اين موضوع   ]7[است    گرفته  سرتاسر دنيا مورد توجه قرار    
دنبال جنبش جهاني براي احياي معلم فكور و از دهـه             به

عنـوان يـك      است؛ تا پيش از اين معلم به         آغازشده 1970
ها را    داشت كه بايد قاعده      مورد توجه قرار   2ار فني كارگز

كرد؛ امـا جنـبش       گيري عقالني به وي منتقل      براي تصميم 
اي در   عنوان يك عنصر حرفه     تفكر در تدريس، معلم را به     

كند كه خـود بايـد در مقـام يـك             مي  عرصه عمل مطرح  
در رويكرد  . كند  كارگزار فكور در مسير رشد فردي عمل      

بر اين اسـت كـه سـاختارهاي ذهنـي          معلم فكور، اصل    
دارنـد و     معلم، نقشي اساسي در عمل تـدريس برعهـده        

رو، معلم بايد با پژوهش در مسير نقد و بازانديشي            ازاين
از طريـق   3بازتـاب . گيـرد  و بازسازي اين ساختارها قرار  

كند كه معلم، ساختارهاي      مي  پژوهش اين امكان را فراهم    
هـاي انتقـادي    ليـل ذهني خود را در معـرض دايمـي تح    

ترتيب، مرتب خود را رشد و ارتقادهد؛         اين  دهد و به    قرار
عنـوان    نظران بازتاب را بـه      رو، امروزه همه صاحب     ازاين

تـدريس  . ]11[داننـد     جزء اصلي يك تدريس خوب مي     
  بـه  گرايانـه   سـازنده رويكـردي   ،  )عمل فكورانه (بازتابي  

  ].12[تدريس و حل مسئله است 
ــان در   ــين معلم ــه  همچن ــالس درس و در عرص ك

 يــادگيري، در مقــام مدرســان -هــاي يــاددهي  فعاليــت
كنند؛ آنها بايـد بـا        آموزان، نقش ايفامي    پژوهش به دانش  

آموز فكور و پژوهنده و شـرايط مـورد           هاي دانش   فرضيه
باشـند؛ چگونـه      نياز براي تحقق آن، آگاهي كافي داشـته       

 در مـسير توسـعه تـوان     تـوان  شرايط كالس درس مـي 
  يابد؟    آموزان جريان ژوهشي دانشپ

سـازي    ترتيب بـر نهادينـه      اين  سواد پژوهشي معلم به   
هايي بسيار بااهميـت، نظيـر عقالنيـت، جـديت،            ويژگي

                                                 
1 . Reflective teacher 
2 . Technical practitioner 
3 . Reflection 

عنـوان      بـه   -گرايي، پشتكار و پويـايي        پرسشگري، نظام 
 در ميـان  -عناصر اصلي سـازنده يـك فعاليـت پيـشرو      
مندسـازي  معلمان، متمركـز اسـت؛ بنـابراين بـراي توان         

معلمان بايد بيش از پيش، ارتباط آنهـا را بـا پـژوهش و         
  .]13و3[كرد  ابعاد آن تقويت

با اين همه، چارچوب نيازهاي پژوهشي معلمـان بـا          
وجود اهميت باالي خود، تـاكنون كمتـر مـورد توجـه            

طرح مفهوم سواد پژوهـشي     . است  گرفته  پژوهشگران قرار 
شـي بـراي تبيـين      و مطالعه پيرامون آن از اين منظر، تال       

  .]3[قلمرو نيازهاي پژوهشي معلم است 
سازي سواد پژوهشي، موجب بهبـود قـدرت          نهادينه

. شـود   گيـري معلـم در تـدريس مـي          انتخاب و تـصميم   
، ونـگ و ونـگ  ها و نتايج پـژوهش   بندي از ديدگاه    جمع

 و ر.مارزانو  وهيدمن و تيوكر، استرانج، كوكران و اليتل
قــش برجــسته پــژوهش در ، نپايكرينــگو مــارزانوس 

؛ ]15 و14[سـازد   مي اثربخشي كاركردهاي معلم را نمايان  
ـ       به -درواقع، بينش علمي    از  - معلمـي  ةعنوان بنيـاد حرف

هاي متعدد مورد نياز آموزش و تـدريس و           رهگذر دانش 
  .  گيرد مي با محوريت پژوهش شكل

هاي اصلي دانش پژوهش      در اين مطالعه، ابتدا مؤلفه     
كننـد در قالـب       د به معلم در تدريس كمـك      توانن  كه مي 

شوند؛ سپس ابعاد نياز      مي  سواد پژوهشي شناسايي و تبيين    
  .شود معلمان به آموزش آنها مشخص مي

  هاي پژوهش پرسش
هاي مختلف تحصيلي      نيازهاي آموزشي معلمان دوره     .1

  به سواد پژوهشي چگونه است؟
،  آيا نياز معلمان به سطوح مختلـف سـواد پژوهـشي            .2

  متفاوت است؟
در » هـا   مؤلفـه « آيا نياز معلمان به آموزش هريـك از           .3

متفـاوت  » محـور   هـاي پژوهـشي معلـم       روش«سطح  
  است؟

 آيا ميان نياز آموزشي معلمان درزمينه سواد پژوهشي          .4
  هاي مختلف، تفاوت وجوددارد؟ در دوره
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  يريگ  برآورد نمونه و روش نمونه،يجامعه آمار
ين بخـش، شـامل همـه معلمـان         جامعه آماري در ا    

مدارس دولتي سه دوره شهر تهران بود كه با توجـه بـه             
ــه  ــه از روش خوش ــضاي جامع ــوع اع اي  وســعت و تن

ترتيب، نمونه مورد     اين  است؛ به   شده  اي استفاده   چندمرحله
نياز از پنج منطقه آموزشي واقع در پنج ناحيه جغرافيايي          

) رقشمال، جنـوب، مركـز، مغـرب و مـش         (شهر تهران   
در هر منطقه از هـر دوره       . شد  صورتي تصادفي انتخاب    به

پنج مدرسه دخترانه، پـنج مدرسـه       (آموزشي، ده مدرسه    
 مدرسه  150و درمجموع،   (، درجمع، سي مدرسه     )پسرانه

شـدند؛ نمونـه      صورت تصادفي انتخاب    به) از شهر تهران  
معلمان مورد نياز نيز به تناسب تعداد و جنسيت آنـان از            

اسـت؛    شـده   صورت تصادفي انتخـاب     ها و به    هاين مدرس 
 حجم نمونه نيز براسـاس جـدول كرجـسي و مورگـان           

)d=0/05( نمونه آماري معلمان در هـر      . است  شده   انتخاب
 نفـر   420دوره با قـدري افـزايش بـراي جبـران افـت،             

نامـه در      پرسش 397است كه درنهايت، پس از اجرا         بوده
 387ره راهنمايي و    نامه در دو      پرسش  384دوره ابتدايي،   

ــل  پرســـش ــطه قابـ ــه در دوره متوسـ ــتخراج نامـ  اسـ
  .  شدند داده تشخيص

 ابزار پژوهش

ساخته  نامه محقق ابزار گردآوري اطالعات يك پرسش
است كه به ترسيم چارچوب سواد پژوهـشي معلـم            بوده
نامه پس از آنكه براساس  هاي اين پرسش پردازد؛ گويه   مي

نظر درباره    تعدادي صاحب هاي    پيشينه موضوع و ديدگاه   
شـد در مرحلـه اول بـا شـش            سواد پژوهشي معلم تهيه   
ــي  ــراي رواي ــار، ب ــدادي از   معي ــار تع ــازي در اختي س

ــرار صــاحب ــار  نظــران ق ــا براســاس آن، اعتب گرفــت ت
سـازند؛    نويس چارچوب سواد پژوهشي را مشخص       پيش

نامـه در قالـب       ماحصل اين اقدام، طراحي مجدد پرسش     
 مؤلفه تأييدشده حاصل از داوري 36شش سطح اصلي و 

  .نظران بود صاحب
اي   نامـه در نمونـه      براي تعيين پايـايي نيـز، پرسـش       

آزمايشي، متشكل از معلمان سه دوره اجراشد كه نتيجـه          

است؛    برآوردشده /.89آن برحسب ضريب آلفاي كرونباخ،      
نامه نهايي براي شناسايي نياز معلمان بـه          سرانجام پرسش 

رخصوص سواد پژوهشي، در اختيـار      دريافت آموزش د  
گرفت؛ اجراي  نمونه مورد بررسي معلمان شهر تهران قرار     

هاي   صورت حضوري و با ارائه توضيح       نامه نيز به    پرسش
  . است مورد نياز به معلمان همراه بوده

 ها شيوه تحليل داده

هــاي ســواد  در اعتباريــابي ســطوح و مؤلفــه) الــف
وافـق داوران بـا     پژوهشي در قالب چـارچوب اوليـه، ت       

 درصد درمجمـوع معيارهـا،      75فراواني بيش از متوسط     
نظرهاي كيفي داوران هـم     . است  گرفته  مالك پذيرش قرار  

  . اند شده  استفادهبرحسب موضوع در اصالح چارچوب
نامه   وتحليل اطالعات حاصل از پرسش      در تجزيه ) ب

هـاي سـواد      نيازسنجي معلمان، درباره سـطوح و مؤلفـه       
فراواني، درصـد، ميـانگين و      ( آمار توصيفي    پژوهشي از 

آزمـــون ( آمـــار اســـتنباطي و) انحـــراف اســـتاندارد
هـاي جفتـي،       اسميرنف، آزمـون مقايـسه     -كولموگروف

ــوكي   ــب ت ــون تعقي ــانس و آزم ــل واري ــون تحلي ) آزم
  .است شده استفاده

 ها يافته

  نياز معلمان دوره ابتدايي شهر تهـران       : پرسش اول
ح سـواد پژوهـشي چگونـه    به آموزش هريـك از سـطو    

  است؟
گانـه سـواد      درزمينه بـاال هريـك از سـطوح شـش         

 اسـميرنف   -ي با استفاده از آزمون كولمـوگروف      پژوهش
  .آمدند دست به) 1ابق با جدول مط(شدند و نتايج  بررسي

دهند، تمامي    مي   نشان 1 كه نتايج در جدول     گونه  همان
سـتون    ( k-sشـده بـراي    داري مـشاهده  هاي معني سطح
 درصـد  99تر است؛ بنـابراين بـا    ، كوچك 01/0از  ) آخر

گانـه سـواد      گفت كه تمامي سطوح شش      توان  اطمينان مي 
  .پژوهشي، مورد نياز معلمان دوره ابتدايي هستند

نياز معلمان دوره راهنمايي شهر تهران :  پرسش دوم
  به آموزش هريك از سطوح سواد پژوهشي چگونه است؟
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گانـه سـواد      ح شـش  درزمينه بـاال هريـك از سـطو       
 اسـميرنف   -ي با استفاده از آزمون كولمـوگروف      پژوهش
  ).2جدول(آمدند  دست شدند و نتايج زير به يبررس

 2كــه نتــايج در جــدول  گونــه در اينجــا نيــز همــان

شـده    داري مـشاهده    هاي معني   دهند، تمامي سطح    مي  نشان
 ترند؛ بنابراين بـا  ، كوچك01/0از ) ستون آخر  ( k-sبراي

گانه   ششگفت كه تمامي سطوح توان د اطمينان مي درص99
 .پژوهشي، مورد نياز معلمان دوره راهنمايي هستندسواد 

            
 نياز معلمان دوره ابتدايي به آموزش هريك از سطوح سواد پژوهشي. 1جدول 

انحراف   ميانگين سطوح
 k-s بيشترين كمتريناستاندارد

داري  سطح معني
 شده مشاهده

  000/0>01/0  29/2 18 0  42/3  32/11  ومي درباره پژوهشدانش عم) الف
دانش عمومي درباره پژوهش در ) ب

  پرورش و آموزش
43/11  62/3 3 18 92/1  01/0<001/0  

  001/0>01/0  93/1 18 2 29/3 16/13  محور هاي پژوهشي معلم روش) ج
هاي  استفاده از دانش كالسيك و پژوهش) د

  ديگران
54/12  77/3 0 18 88/1  01/0<002/0  

  005/0>01/0  72/1 18 0 74/3  62/12 آموز پژوهنده تربيت دانش) ه
  002/0>01/0  85/1  18 1 38/3 54/11 اي پژوهش هاي پايه مهارت) و
              

  نياز معلمان دوره راهنمايي به آموزش هريك از سطوح سواد پژوهشي. 2جدول 

انحراف   ميانگين سطوح
 k-s بيشترين كمتريناستاندارد

داري  ح معنيسط
 شده مشاهده

  000/0>01/0  34/2 18 3 063/11382/3  دانش عمومي درباره پژوهش) الف
  005/0>01/0  74/1 18 3 613/3 167/11  پرورش و آموزشدانش عمومي درباره پژوهش در ) ب
  003/0>01/0  80/1 18 1 28/3 94/12  محور هاي پژوهشي معلم روش) ج
  008/0>01/0  67/1 18 0 310/12854/3  هاي ديگران پژوهشاستفاده از دانش كالسيك و ) د
    70/1 18 0 432/12725/3 آموز پژوهنده تربيت دانش) ه
  005/0>01/0  73/1 18 1 297/11341/3 اي پژوهش هاي پايه مهارت) و
              

  نياز معلمان دوره متوسطه شهر تهران      : پرسش سوم
  ونه  است؟به آموزش هريك از سطوح سواد پژوهشي چگ
گانـه سـواد      درزمينه باال نيز هريك از سـطوح شـش        

 اسـميرنف   -ي با استفاده از آزمون كولمـوگروف      پژوهش
  ).3جدول(آمدند  دست شدند و نتايج زير به يبررس

دهنـد،   مـي   نـشان 3 كـه نتـايج در جـدول      گونه  همان
) ستون آخر  ( k-sشده براي داري مشاهده هاي معني سطح

تر و براي سطوح  ، كوچك01/0ز ا» ب و د«براي سطوح  

ــف، ج، ه و و« ــك05/0از » ال ــابراين   ،  كوچ ــد؛ بن ترن
گانـه   از سـطوح شـش  » ب و د«گفت كه سطوح   توان  مي

ــا   ــشي ب ــواد پژوه ــطوح  99س ــان و س ــد اطمين        درص
گانه سواد پژوهـشي بـا        از سطوح شش  » الف، ج، ه و و    «

 اطمينان، مورد نيـاز معلمـان دوره دبيرسـتان         درصد   95
  .هستند
  آيا نياز معلمان به آمـوزش سـواد        : پرسش چهارم

  پژوهشي در سطوح مختلف متفاوت است؟
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آيا نياز معلمان دوره ابتـدايي شـهر تهـران بـه           . 1-4
  آموزش سطوح مختلف سواد پژوهشي متفاوت است؟

درخصوص نياز آموزشي معلمـان دوره ابتـدايي بـه          
ـ          وع سطوح مختلف سواد پژوهشي، ابتـدا ميـانگين مجم

گانــه ســواد  نمــرات آنــان در هريــك از ســطوح شــش
ــون    ــتفاده از آزم ــا اس ــپس ب ــبه و س ــشي، محاس پژوه

ــسه ــون هــاي جفــت مقاي ــارامتري  شــده در آزم هــاي پ
  .آمدند دست  به4جدول شدند و نتايج  مقايسه

              
 نياز معلمان دوره متوسطه به آموزش هريك از سطوح سواد پژوهشي. 3جدول 

نحراف ا  ميانگين سطوح  
 k-sبيشترين كمترين استاندارد

داري  سطح معني
 شده مشاهده

  013/0>05/0  59/1 18 1 496/10259/3  دانش عمومي درباره پژوهش) الف
  000/0>01/0  15/2 18 0 576/10532/3  پرورش و آموزشدانش عمومي درباره پژوهش در ) ب
  033/0>05/0  43/1 18 1 29/3 34/12  محور هاي پژوهشي معلم روش) ج
  008/0>01/0  66/1 18 0 743/11905/3  هاي ديگران استفاده از دانش كالسيك و پژوهش) د
  017/0>05/0 55/1 18 0 810/11857/3 آموز پژوهنده تربيت دانش) ه
  012/0>05/0 60/1 18 3 753/10239/3 اي پژوهش هاي پايه مهارت) و
            

  سطوح مختلف سواد پژوهشيتفاوت نياز معلمان ابتدايي به . 4جدول 
 ها تفاوت جفت

  فاصله اطمينان 95%
 ميانگين  شده سطوح جفت

انحراف 
 معيار

خطاي 
 باال پايين استاندارد

 نمره تي
درجه 
 آزادي

سطح 
داري معني

 511/0 396 -657/0 22064/0 -44230/0 16860/0 35941/3 -11083/0  ب – الف

-49042/1 -19724/2 17976/0 58177/3 -84383/1 ج - الف 257/10- 396 000/0 

-87366/0 -58477/1 18085/0 60350/3 -22922/1 د - الف 797/6- 396 000/0 

-95990/0 -64463/1 17415/0 46983/3 -30227/1 و - الف 478/7- 396 000/0 

 147/0 396 -545/1 07901/0 52737/0 15422/0 07279/3 -22418/0 ه - الف

-41669/1 -04931/2 16089/0 20578/3 -73300/1 ج - ب 771/10- 396 000/0 

-78410/0 -45268/1 17004/0 38797/3 -11839/1 د - ب 577/6- 396 000/0 

-87089/0 -51198/1 16305/0 24872/3 -19144/1 و - ب 307/7- 396 000/0 

 495/0 396 -683/0 21307/0 -43977/0 16603/0 30820/3 -11335/0 ه - ب

 002/0 396 100/3 00440/1 22482/0 19827/0 95046/3 61461/0 د - ج

 004/0 396 889/2 91010/0 17302/0 18746/0 73509/3 54156/0 و - ج

 000/0 396 905/0 94112/1 29818/1 16352/0 25808/3 61965/1 ه - ج

 552/0 396 -595/0 16828/0 -31438/0 12275/0 44582/2 -07305/0 و - د

 000/0 396 165/6 32553/1 68454/0 16302/0 24815/3 00504/1 ه - د

 000/0 396 004/7 38069/1 77548/0 15392/0 06684/3 07809/1 ه - و
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هـاي    آيد، ميان جفـت      برمي 4 طوركه از جدول    همان
از نظـر آمـاري،   » و – د و ه – به،  – الـف ، ب – الـف «

مانده در سطح     قيهاي با   تفاوت وجودندارد و ميان جفت    
  .  درصد تفاوت وجوددارد1

يـا  » ج«گيريم كه تنها سطح     مي  از اين اطالعات نتيجه   
است كه تفـاوت    » محور  هاي پژوهشي معلم    روش«سطح  

دار اسـت؛     ميانگين در آن با كليه پنج سطح ديگر معنـي         
هاي پژوهـشي     روش«يا  سطح    » ج«بهتر، سطح     عبارت  به

موزشي معلمان دوره ابتـدايي     ، باالترين نياز آ   »محور  معلم

 .گيرد داده، در مقام اول قرارمي را به خود اختصاص

آيا نياز معلمان دوره راهنمايي شهر تهـران بـه          . 2-4
  آموزش سطوح مختلف سواد پژوهشي متفاوت است؟

درخصوص نياز آموزشي معلمان دوره راهنمايي بـه        
سطوح مختلف سواد پژوهشي، ابتـدا ميـانگين مجمـوع          

گانــه ســواد  آنــان در هريــك از ســطوح شــشنمــرات 
ــون    ــتفاده از آزم ــا اس ــپس ب ــبه و س ــشي، محاس پژوه

ــسه ــون هــاي جفــت مقاي ــارامتري شــده در آزم  هــاي پ
  ).5جدول(آمدند  دست شدند و نتايج زير به همقايس

    
 تفاوت نياز معلمان راهنمايي به سطوح مختلف سواد پژوهشي. 5جدول 

 ها تفاوت جفت

 فاصله اطمينان 95%
 ميانگين  شده سطوح جفت

انحراف 
 معيار

خطاي 
 پايين پايين استاندارد

 نمره تي
درجه 
 يآزاد

سطح 
داري معني

 549/0 383 -600/0 23737/0 -44571/0 17371/0 40397/3 -10417/0 ب - الف

-52213/1 -24870/2 18477/0 62071/3 88542/1 ج - الف 204/10- 383 000/0 

-88503/0 -60976/1 18430/0 61152/3 24740/1 د - الف 768/6- 383 000/0 

-03213/1 -70745/1 17173/0 36527/3 36969/1 و - الف 976/7- 383 000/0 

-15130/0 96494/2 -23438/0 ه - الف 53187/0- 06312/0 549/1- 383 122/0 

-46068/1 -10182/2 16304/0 19498/3 78125/1 ج - ب 925/10- 383 000/0 

-79835/0 -48811/1 17541/0 43729/3 14323/1 د - ب 518/6- 383 000/0 

-94402/0 -58723/1 16357/0 20529/3 26562/1 و - ب 738/7- 383 000/0 

 433/0 383 -784/0 19629/0 -45671/0 16606/0 25404/3 -13021/0 ه - ب

 002/0 383 052/3 04909/1 22695/0 20907/0 09696/4 63802/0 د - ج

 008/0 383 649/2 89839/0 13286/0 19468/0 81488/3 51562/0 و - ج

 000/0 383 889/9 97930/1 32279/1 16695/0 27154/3 65104/1 ه - ج

 301/0 383 -035/1 11003/0 -35482/0 11821/0 31650/2 -12240/0 و - د

 000/0 383 907/5 35019/1 67585/0 1748/0 36040/3 01302/1 ه - د

 000/0 383 515/7 43247/1 83837/0 15108/0 96056/2 13542/1 ه - و
        

آيــد، ميــان بــين   برمــي5 طوركــه از جــدول همــان
از نظر »  و – د  و ه – به،  – الف، ب – الف«هاي  جفت

  .آماري، تفاوت وجودندارد
 درصـد، تفـاوت     1هاي ديگـر در سـطح         ميان جفت 

گيريم كه تنها سطح      مي  تيجهوجوددارد؛ از اين اطالعات ن    
است كـه   » محور  هاي پژوهشي معلم    روش«يا سطح   » ج«

دار   تفاوت ميانگين در آن با تمام پنج سطح ديگر، معنـي          
هـاي    روش«يـا سـطح     » ج«بهتر، سـطح      عبارت  است؛ به 

،  باالترين نيـاز آموزشـي معلمـان         »محور  پژوهشي معلم 
ـ     دوره راهنمايي را به خود اختـصاص       ام اول  داده، در مق

  .گيرد قرارمي
آيا نياز معلمان دوره متوسطه شـهر تهـران بـه           . 3-4
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  آموزش سطوح مختلف سواد پژوهشي، متفاوت است؟
در ارتباط با نياز آموزشي معلمان دوره دبيرستان بـه          
سطوح مختلف سواد پژوهشي، ابتـدا ميـانگين مجمـوع          

گانـه، محاسـبه و       ن در هريك از سطوح شـش      نمرات آنا 
شـده در     هـاي جفـت     سپس با استفاده از آزمون مقايـسه      

ــون ــس آزم ــارامتري مقاي ــاي پ ــر  هه ــايج زي ــدند و نت ش
  .آمدند دست به

هـاي    آيد، ميان جفـت      برمي 6 طوركه از جدول    همان
از نظـر آمـاري،   » و – د و ه – ب، ه – الـف ، ب – الـف «

   5در سـطح  » و – ج «تفاوت وجودنـدارد؛ ميـان جفـت   
مانده نيز  هاي باقي   درصد، تفاوت وجوددارد و ميان جفت     

  .  درصد، تفاوت وجوددارد1در سطح 
يـا  » ج«گيريم كه تنها سطح    مي  از اين اطالعات نتيجه   

است كه تفـاوت    » محور  هاي پژوهشي معلم    روش«سطح  
دار است؛    ميانگين در آن با تمامي پنج سطح ديگر، معني        

هاي پژوهـشي     روش«يا  سطح    » ج«هتر، سطح   ب  عبارت  به
دبيرستان ، باالترين نياز آموزشي معلمان دوره       »محور  معلم

  .گيرد داده، در مقام اول قرارمي را به خود اختصاص
          

  تفاوت نياز معلمان دوره متوسطه به سطوح مختلف سواد پژوهشي. 6جدول 
 ها تفاوت جفت

سطوح  فاصله اطمينان 95%
 شده جفت

انحراف معيار ميانگين خطاي استاندارد
 پايين پايين

 نمره تي
درجه 
 آزادي

سطح 
داري معني

-07969/0 ب - الف 21984/3 16325/0 40066/0- 24128/0 488/0- 388 626/0 

-84833/1 ج - الف 42371/3 17359/0 18962/2- 50704/1- 648/10- 388 000/0 

-24679/1 د - الف 23253/3 16390/0 56902/1- 92455/0- 607/7- 388 000/0 

-40360/1 و - الف 06024/3 15516/0 70866/1- 09854/1- 046/9- 388 000/0 

-25707/0 ه - الف 59574/2 13161/0 51583/0- 00169/0 953/1- 388 52/0 

-76864/1 ج - ب 04992/3 15464/0 07267/2- 46461/1- 437/11- 388 000/0 

-16710/1 د - ب 04610/3 15444/0 47075/1- 86344/0- 557/7- 388 000/0 

-32391/1 و - ب 68020/2 13589/0 59108/1- 05673/1- 742/9- 388 000/0 

-17738/0 ه - ب 82421/2 14319/0 45891/0- 10415/0 239/1- 388 216/0 

60154/0  د - ج 99395/3 20250/0 20341/0 99968/0 971/2 388 003/0 

44473/0 و - ج 75955/3 19062/0 06996/0 81950/0 333/2 388 020/0 

59126/1 ه - ج 88437/2 14624/0 30373/1 87879/1 881/10 388 000/0 

-15681/0 و - د 75822/1 08915/0 33208/0- 01846/0 759/1- 388 079/0 

98972/0 ه - د 03245/3 15375/0 68743/0 29201/1 437/6 388 000/0 

14653/1 ه - و 95003/2 14957/0 85246/0 44060/1 665/7 388 000/0 
                

  آيـا نيـاز معلمـان شـهر تهـران بـه            : پرسش پنجم
هــاي  روش«در ســطح » هــا مؤلفــه«آمــوزش هريــك از 

  ، متفاوت است؟»محور پژوهشي معلم
آيا نياز معلمان شهر تهران به آموزش هريك از         . 1-5
محـور بـه      ژوهـشي معلـم   هاي پ   ها در سطح روش     مؤلفه

  ها متفاوت است؟ تفكيك دوره
درخــصوص نيــاز آموزشــي معلمــان بــه هريــك از 

محـور، ابتـدا      هاي پژوهشي معلم    ها در سطح روش     مؤلفه
هـاي يادشـده توسـط آنـان در هـر دوره،              ميانگين رتبه 

 هــاي محاســبه وســپس بــا اســتفاده از آزمــون مقايــسه
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ج شدند و نتاي    همقايس هاي ناپارامتري   شده در آزمون    جفت
 .اند  آمده8 و 7هاي  در جدول

كرد كه در هر      ها بايداشاره   با توجه به نتايج در جدول     

» 4 -6 و   6 -2،  4 -2،  3 -1«هـاي     سه دوره، ميان جفت   
دار وجودنـدارد امـا ميـان         از نظر آماري، تفاوتي معنـي     

. درصد، تفاوت وجوددارد   1مانده در سطح      هاي باقي   جفت
          

  ها محور به تفكيك دوره هاي پژوهشي معلم ها در سطح روش اوت نياز معلمان آموزش هريك از مؤلفهتف. 7جدول 
  دوره دبيرستان  دوره راهنمايي  دوره ابتدايي

ف
ردي

  

هاي پژوهشي  هاي سطح روش مؤلفه
انحراف ميانگينتعداد  محور معلم

انحراف ميانگينتعداد استاندارد
اف انحرميانگينتعداد استاندارد

 استاندارد
 780/0 36203/2 798/0 15/2 357 37428/2789/0  اشكال ارتباط پژوهش با حرفه معلمي 1

 737/0 3652/02 731/0 34/2 357 37545/2726/0 عنوان پژوهشگر نقش معلم به 2

3 
محور و   معلمهشيپژوهاي  روشتفاوت بين 

 )دانشگاهي ( كالسيك يژوهشهاي پ روش
36922/2778/0 353 10/2 784/0 35997/1 758/0 

 759/0 35426/2 748/0 38/2 347 36445/2743/0 پژوهي و مراحل آن اقدام  4

 674/0 37343/2 629/0 62/2 364 38180/2632/0 درس پژوهي و مراحل آن  5

 802/0 37119/2 793/0 32/2 365 38149/2788/0 موردپژوهي و مراحل آن 6
          

  ها شده درخصوص تفاوت هاي جفت مون مقايسهآز. 8جدول 
هاي  مؤلفه دوره متوسطه  دوره راهنمايي دوره ابتدايي

  نمرهz  شده جفت
  داري سطح معني

  نمرهz  )دو دامنه (
  داري  سطح معني

 )دو دامنه (
zنمره  

  داري  سطح معني
  )دو دامنه (

)1-2( 043/3- 002/0  847/2- 004/0 069/3- 002/0 

)1-3( 930/0- 352/0 648/0- 517/0 086/1- 278/0 

)1-4(  586/3- 000/0 586/3- 000/0 637/3- 000/0 

)1-5(  938/7- 000/0 812/7- 009/0 078/8- 000/0 

)1-6(  402/2- 016/0 630/2- 000/0 592/2- 010/0 

)2-3(  720/4- 000/0 465/4- 000/0 175/5- 000/0 

)2-4(  924/1- 054/0 803/1- 071/0 047/1- 295/0 

)2-5(  830/6- 000/0 629/6- 000/0 901/6- 000 

)2-6(  196/0- 844/0 335/0- 738/0 093/0- 926/0 

)3-4(  438/5- 000/0 970/4- 000/0 597/5- 000 

)3-5(  389/9- 000/0 951/8- 000/0 780/9- 000 

)3-6( 859/3- 000/0 350/3- 001/0 913/3- 000 

)4-5(  746/5- 000/0 146/6- 000/0 432/6- 000/0 

)4-6(  785/1- 074/0 504/1- 133/0 514/1- 130/0 

)5-6(  535/6- 000/0 208/6- 000/0 924/6- 000/0 
              

» پنجم«گيريم كه تنها مؤلفه       مي  از اين اطالعات نتيجه   
اسـت كـه تفـاوت      » پژوهي و مراحل آن     درس«يا مؤلفه   

دار است؛     معني ميانگين در آن با تمامي پنج مؤلفه ديگر،       
پژوهـي و     درس«يـا مؤلفـه     » پنجم«بهتر، مؤلفه     عبارت  به
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هـاي    ، باالترين نيـاز آموزشـي معلمـان دوره        »مراحل آن 
هـاي    در سـطح روش   مختلف را در ميـان شـش مؤلفـه          

داده، در مقام اول       به خود اختصاص   محور پژوهشي معلم 
پژوهي، رتبـه دوم    پژوهي پس از درس     گيرد؛ اقدام   قرارمي

 .است داده ازها را به خود اختصاصني

آيا نياز معلمان شهر تهران به آموزش هريـك         . 2-5
محور   هاي پژوهشي معلم    ها در سطح روش     از مؤلفه 

  دركل، متفاوت است؟
درخــصوص نيــاز آموزشــي معلمــان بــه هريــك از 

محـور، ابتـدا      هاي پژوهشي معلم    ها در سطح روش     مؤلفه
ن در كـل دوره،     هـاي يادشـده توسـط آنـا         ميانگين رتبه 

هــاي  محاســبه و ســپس بــا اســتفاده از آزمــون مقايــسه
دند و شـ   هـاي ناپـارامتري مقايـسه       شده در آزمـون     جفت
  .آمدند دست  به10 و 9هاي  جدول

هـا    دهد در كل دوره     مي   نشان 10كه جدول     گونه  همان
از نظر آماري، تفاوت    » 6  -2  و      3  -1«هاي    ميان جفت 

 1مانـده در سـطح        اي باقي ه  وجودندارد ولي ميان جفت   

  .درصد، تفاوت وجوددارد
با توجه به اطالعات يادشده در باال و بـا توجـه بـه              

 درصـد اطمينـان، تفـاوت       99 با   5 و   4اينكه ميان مؤلفه    
بـاالتر از   » پـنجم «وجوددارد و اينكه ميانگين در مؤلفـه        

گرفـت  كـه  مؤلفـه          نتيجه  توان  است، مي » چهارم«مؤلفه  
، بـاالترين  »پژوهـي و مراحـل آن       درس «يا مؤلفه » پنجم«

هاي مختلف را در ميان شـش         نياز آموزشي معلمان دوره   
 بـه خـود     محور هاي پژوهشي معلم    در سطح روش  مؤلفه  

  .گيرد داده، در مقام اول قرارمي اختصاص
   

   آيـا ميـان نيـاز آموزشـي معلمـان       : شـشم پرسش
هـاي مختلـف، تفـاوت        درزمينه سواد پژوهشي در دوره    

  دارد؟وجود
درخصوص نياز آموزشـي معلمـان درزمينـه سـواد          
پژوهشي، ابتدا ميـانگين مجمـوع نمـرات آنـان در كـل             

ها محاسبه و سپس بـا اسـتفاده از آزمـون تحليـل               دوره
 آمدنـد   دست  شدند و نتايج زير به      واريانس بررسي و مقايسه   

  ).11جدول(
      

  محور هاي پژوهشي معلم تفاوت نيازها در سطح روش. 9جدول 
  دركل

ف
ردي

  

  محور هاي پژوهشي معلم هاي سطح روش مؤلفه
  انحراف استاندارد ميانگين تعداد

 791/0 12/2 1093  اشكال ارتباط پژوهش با حرفه معلمي 1

 733/0 30/2 1097 عنوان پژوهشگر اهميت نقش معلم به 2

 775/0 06/2 1081)دانشگاهي(هاي كالسيك  ژوهشپمحور و  هاي معلم  پژوهشميانتفاوت  3

 752/0 34/2 1065 پژوهي و مراحل آن اقدام  4

 647/0 59/2 1118 پژوهي و مراحل آن درس  5

 796/0 27/2 1117 موردپژوهي و مراحل آن 6
            

 ها شده درخصوص تفاوت هاي جفت آزمون مقايسه. 10جدول 

 دركل

 داري عنيسطح م Z ها جفت داري سطح معني Z ها جفت داري سطح معني  Z  ها جفت

)1-2( 167/5- 000/0 )2-3(  281/8- 000/0 )3-5( 238/16 000/0 

)1-3( 533/1- 125/0 )2-4(  763/2- 006/0 )3-6( 412/6 000/0 

)1-4(  235/6- 000/0 )2-5(  737/11- 000/0 )4-5(  546/10 000/0 

)1-5(  752/13- 000/0 )2-6(  026/0- 979/0 )4-6(  782/2 005/0 

)1-6(  396/4- 000/0 )3-4(  233/9- 000/0 )5-6(  34/11 000/0 
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  هاي مختلف تفاوت نيازها در دوره. 11جدول 

انحراف   ميانگين تعداد  ها دوره
 بيشترين كمترين استاندارد

 00/18 1050/1281124/250/3 397  ابتدايي

 00/18 8694/1180247/233/3 384راهنمايي

 83/17 3021/1191382/267/4 389 دبيرستان

 00/18 11707607/1186050/233/3  كل
          

براساس تفسير نتايج آزمون تحليل واريـانس، ميـان         
هـا    نياز آموزشي معلمان درزمينه سواد پژوهشي در دوره       

از نظر آماري در سـطح      )  راهنمايي و دبيرستان   -ابتدايي(
شـد؛ همچنـين نتـايج آزمـون           درصد تفاوت مـشاهده    1

داد كه ميان نياز آموزشي معلمـان         شانتعقيب توكي نيز ن   
با ) ابتدايي و راهنمايي  (درزمينه سواد پژوهشي در دوره      

دبيرستان از نظر آماري تفاوت وجوددارد؛ اما ميان نيـاز          
آموزشي معلمان درزمينه سواد پژوهشي در دوره ابتدايي        
ــدارد؛    ــاوت وجودن ــاري، تف ــر آم ــايي از نظ ــا راهنم ب

گرفت كه نياز آموزشـي       نتيجه  وانت  بهتر، ديگر مي    عبارت  به
 -ابتــدايي(معلمــان درزمينــه ســواد پژوهــشي در دوره 

شرح تفصيلي  (، باالتر از دوره دبيرستان است       )راهنمايي
 ).نتايج در گزارش نهايي موجود است

  گيري بحث و نتيجه
اي خود و همچنـين بـراي         معلمان براي توسعه حرفه   

ابعاد گوناگون با   نيل به تدريسي اثربخش، الجرم بايد در        
عرصـه   عبـارتي،  ؛ بـه ]16[كننـد   پژوهش ارتباط برقـرار 

اي پيچيده براي عمل اسـت و      تدريس و يادگيري، عرصه   
عنوان راهبـران اصـلي ايـن         به همين دليل نيز معلمان به     

عرصه بايد بـا تكيـه بـر ظرفيـت پـژوهش از دانـش و                
معلمـان، بخـشي از     . ]17[مند شوند     هايي باال بهره    آگاهي

هــاي خــود را بــا مراجعــه بــه نتــايج  دانــش و آگــاهي
ــژوهش ــسب   پ ــران ك ــاي ديگ ــي ه ــد م ــستره . كنن گ
اي وسيع و جذاب براي       وپرورش، همواره عرصه    آموزش

است كه به همين ترتيـب نيـز تـاكنون،            پژوهشگران بوده 
هاي مختلف مـرتبط بـا آن         دانشي متراكم درباره موضوع   

معلمـان بـا   . اسـت  گرفته توليد و در دسترس معلمان قرار 
مندي از اين دانش به اصول مشترك حرفه معلمي و            بهره

توانـد بنيـان رشـد        اصولي كه مي  . يابند  مي  تدريس دست 
  .بخشد كرده، تداوم اي معلم را ايجاد تقويت حرفه

ــين عرصــه ــه معلمــي، همچن ــراي ظهــور  حرف اي ب
گيري است كه     هايي نوظهور براي عمل و تصميم       موقعيت

 استفاده از دانش ديگران، كمتر مؤثر واقع        براي درك آنها  
طور روزمره نيز در      هايي كه به    شود؛ در چنين موقعيت     مي

آيند، معلم بايد خـود       عرصه تدريس و يادگيري پديدمي    
د تا بتوانـد فراينـد      در مقام عنصري فكور وارد عمل شو      

ــاددهي ــه-دشــوار ي ــادگيري را ب ــربخش   ي صــورتي اث
معلـم  «مفهوم پـرآوازه   دركند؛ اين نقش اساسي  مديريت
عنـوان    يابد؛ در اين نقش، معلمـان بـه         مي  تجلي» پژوهنده

شوند تا    پژوهشگران آموزشي به ميدان پژوهش، وارد مي      
ارو و درك پيچيـدگي     خود بتوانند براي رفع موانـع فـر       

 يـادگيري، دانـش الزم را توليـدكرده،         -فعاليت ياددهي 
هـاي     بـر روش   ترتيـب بـا تكيـه       ايـن   كاربندند؛ آنها به    به

اي داراي    عنـوان فـردي حرفـه       محور و به    پژوهشي معلم 
ترين دانـش مـورد       استقالل رأي و انديشه به توليد بومي      

  . پردازند آموزان مي نياز كالس درس و دانش
كـه    نحـوي   اند، بـه    معلمان همچنان با پژوهش مرتبط    

هش دانـست؛   توان حرفه معلمي را درآميخته بـا پـژو          مي
 يـاددگيري نيـز بـا پـژوهش در          - ياددهي آنها در فرايند  

اند؛ اين بار، معلمان، نقش مدرس پژوهش را براي           تعامل
ترتيب آنهـا بـا تكيـه بـر           اين  كنند؛ به   آموزان ايفامي   دانش
محور، مانند روش حل مسئله       هاي تدريس پژوهش    روش

بر پـژوهش، در جهـت        هاي يادگيري مبتني    و روش طرح  
ــش   ــت دان ــادگيري و تربي ــق ي ــده   تعمي ــوز پژوهن آم

گيري از فرايند پژوهش قـادر        معلم با بهره  . دارند  برمي  گام
 يـادگيري در  -هاي يـاددهي   به طراحي و اجراي فعاليت 

  .]17 و3[باالترين سطوح خود خواهدبود  
مندساختن معلمان به دانش      ترتيب ضرورت بهره    اين  به

شود كه در ايـن       هاي پژوهشي الزم، مطرح مي      و مهارت 
 قالب سواد پژوهشي معلم و در شش سـطح          پژوهش در 

  .است شده بيان
در اين پژوهش، همچنين سطوح نياز معلمـان شـهر          

براسـاس  . اسـت   تهران به سواد پژوهشي، مشخص شـده      
هاي پـژوهش، نيـاز معلمـان بـه كـسب دانـش و                يافته

هـا بـاالتر از متوسـط     هاي پژوهشي در همه دوره    مهارت
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ضـــرورت اســـت كـــه  شـــده اعـــالم) 18 از 75/11(
گذاري آموزشي هرچـه بيـشتر را در ايـن زمينـه              سرمايه
ــي مطــرح ــت. ســازد م ــم، محــور كيفي ــه  معل بخــشي ب
وپرورش است كه با برقراري هرچه بيشتر ارتباط          آموزش

  . شود وي با پژوهش، فرصت تحقيق اين هدف، بيشتر مي
براساس نتايج پـژوهش، نيـاز معلمـان بـه آمـوزش            

عنـوان    ها به   ر همه دوره  محور د   هاي پژوهشي معلم    روش
 دانـا است؛ اين يافته بـا نتـايج          اولويت اول، مطرح شده   

احتمال، بيـانگر آن اسـت    اين يافته به. ]17[ همراستاست
هـاي    هاي تربيـت معلـم و آمـوزش         كه معلمان در دوره   

هـاي پژوهـشي      ضمن خدمت، كمتر بـا آمـوزش روش       
هـاي پژوهـشي      آموزش روش . اند  محور مواجه بوده    معلم

طـور معمـول بـه آمـوزش          محور در كشور مـا بـه        علمم
صورت آموزش    است كه تنها به     پژوهي، محدود بوده    اقدام

آمده   دست  هاي پژوهشي به    ضمن خدمت و براساس يافته    
اسـت؛    شده   با تأثير ناچيز بر روش كار معلمان ارائه        ]18[

عنوان يكي ديگر از      پژوهي به   در اين ميان، آموزش درس    
وجـه    هـيچ   محور بـه    هاي پژوهشي معلم   ترين روش   اصلي

عنـوان    كه معلمان نيز بـه      نحوي  نگرفته، به   مورد توجه قرار  
يك مفهوم و رويكرد جديد، بيشترين نيـاز خـود را بـه             

پژوهـي اكنـون      روش درس . انـد   كـرده   آموزش آن اعالم  
اي معلمـان،     عنـوان رويكـردي بـراي توسـعه حرفـه           به

  . ]19[است  كاربردي فراوان يافته
 وجود اعالم نياز باالتر از متوسط همه معلمـان بـه            با

دريافت آموزش سطوح مختلف سـواد پژوهـشي، ميـان          
معلمان . هاي مختلف، تفاوت وجوددارد     نياز معلمان دوره  

دوره ابتدايي و راهنمايي ميزان نياز خود را در مقايسه با           
هاي مرتبط بـا      معلمان دوره دبيرستان به دريافت آموزش     

اند؛ اين موضوع، ممكن      كرده  ، بيشتر اعالم  سواد پژوهشي 
بودن تدريس    است به دليل حجم كتب درسي، تخصصي      

و درنتيجه كمبود زمان مورد نياز بـراي انجـام پـژوهش            
طـور    توسط معلمان دوره متوسـطه باشـد؛ همچنـين بـه          

تـر در     رنـگ   معمول، معلمان دوره متوسطه، حضوري كم     
ه سـال اجـرا     برنامه كشوري معلم پژوهنـده، طـي دوازد       

هـاي جهـاني نيـز، حـضور          ؛ در گـزارش   ]20[اند    داشته
اسـت    ها كمتـر بـوده      معلمان دوره متوسطه در اين برنامه     

ــن  ]22 و 21[ ــل قطعــي اي ؛ درهرحــال، شناســايي دالي

  . هاي تكميلي، نيازمند است موضوع به انجام پژوهش

  پيشنهادها
اي   با توجه به نقش برجسته پژوهش در توسعه حرفه         . 1

علمان و با عنايت به اعالم نيـاز آنهـا بـه دريافـت              م
هـــاي مـــرتبط بـــا ســـواد پژوهـــشي،  آمـــوزش
گذاري هرچه بيشتر در      وپرورش براي سرمايه    آموزش

  .كند اين زمينه اقدام
هـاي مـرتبط بـا سـواد          در طراحي و اجراي آموزش    . 2

محور در    هاي پژوهشي معلم    پژوهشي، آموزش روش  
اينكه معلمان نياز خود بـه      ويژه    گيرد؛ به   اولويت قرار 

پژوهي را بـيش      پژوهي و اقدام    دريافت آموزش درس  
  .اند كرده از ساير موارد اعالم

هاي آموزشي، ابتدا به تأمين و تربيـت          در تمهيد برنامه  . 3
اي و    هـاي علمـي و حرفـه        مدرس واجد صـالحيت   

  .شود همچنين تهيه منابع آموزشي مناسب اقدام
ـ    . 4 شتر معلمـان بـا قلمـرو سـواد     براي ارتباط هرچه بي

اي بـا همكـاري معلمـان در مـسير            پژوهشي، نشريه 
  . تقويت ارتباط پژوهش با مدرسه منتشرشود

هاي آموزشي موجـود در مهندسـي مجـدد بـا             گروه . 5
شوند؛ در اين زمينه الزم       پژوهي تعريف   اهداف درس 

است تمهيدهايي براي اصالح ساختار كنـوني آنهـا،         
هـاي    مـورد نيـاز و تهيـه برنامـه        هـاي     ارائه آموزش 
 .آيد عمل پشتيباني به

انديـشي درخـصوص      تشكيل جلسات گفتگو و هـم      . 6
توانـد بـه    هـاي توسـعه آن مـي    سواد پژوهشي و راه   

افزايش مفاهمه و توسعه فرهنگ مورد نيـاز در ميـان        
  .كند مدارس و معلمان كمك

هاي انتخاب معلمـان و    نقش و سهم پژوهش در برنامه     . 7
  .يابد ان  برتر افزايشمدير

هايي فراوان بـراي آمـوختن        هاي جهاني، درس    تجربه. 8
شود تجربيات جهاني در اين زمينه،        دارند؛ پيشنهادمي 

صورتي   پژوهي معلمان ژاپني به     ويژه تجارب درس    به
  .گيرد شده و در اختيار معلمان كشور قرار جامع تهيه

هـشي در   داليل تفاوت ميان نياز به آموزش سواد پژو       . 9
معلمان دوره ابتدايي و راهنمـايي بـا معلمـان دوره            

ويـژه    كنـد؛ بـه     مي  متوسطه، پژوهشي مستقل را طلب    
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ــضور در    ــراي ح ــطه ب ــان دوره متوس ــه معلم آنك
هاي معلم پژوهنده نيز اقبـال كمتـري از خـود             برنامه
  .اند داده نشان

هــاي پژوهــشي خــود  هريــك از ســطوح و مؤلفــه . 10
تـر در     ي انجام مطالعاتي عميق   تواند موضوعي برا    مي

 .اين زمينه باشند
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