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Abstract
For many, conducting a research is a cumbersome activity and even thinking 
about such an activity can be terrifying since the common assumption is that in order to 
carry out a research project finding an intricate topic is a necessity. Moreover, many may 
believe that the topic should be genuine and never tackled before. The setting of the research, 
the participants, the procedure for data collection and interpretation of the data may add to 
the confusion. On the other hand, some may think that research is simply reporting what 
different scholars have stated about a subject and thus, collecting information from different 
sources and reporting it would suffice. However, one of the criticisms that educationalists 
often level against second language acquisition research is that it disregards teachers’ and 
learners’ needs in learning and teaching. One way proposed by scholars is to focus on the 
problems teachers have within their classroom settings through  employing action research. 
This article is intended to introduce action research and show how this kind of research 
can be done by teachers in their classrooms. It is an attempt to introduce the idea of action 
research to teachers of English and to persuade them to become teacher researchers. In order 
to accomplish the purpose, some language teaching problems are presented and the way they 
can be dealt with are exemplified.
Key Words: action research, teacher researcher, co-operative activity, classroom
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چكيده 
براي بسياري تحقيق كردن كاري سخت و وقت گير است و گاه حتي فكر كردن به آن هم ممكن است موجب بروز نگراني شود. شايد 
اولين مشكل جست وجوي موضوعي براي تحقيق باشد، چون اغلب تصور مي كنند كه موضوع تحقيق بايد پيچيده و كامًال جديد باشد، به 
طوري كه باعث تحير و تعجب ديگران شود. يافتن چنين موضوعي نه تنها به ساعت ها صرف وقت و مطالعه نياز دارد، بلكه مسائلي مانند 

محل انجام تحقيق، يافتن آزمودني ها، به دست آوردن داده ها و تفسير آن ها نيز به دشواري كار مي افزايد.
البته تصور ديگري نيز در مورد تحقيق وجود دارد. براي برخي تحقيق يعني جمع آوري مطالب از منابع گوناگون يا همان تحقيق كتابخانه اي 
كه غالبًا توسط دانشجويان و دانش آموزان به انجام مي رسد و به عنوان بخشي از ارزش يابي يك درس در نظر گرفته مي شود. هدف اين مقاله 
ارائه ي تصويري ساده و دقيق از اقدام پژوهي است؛ تحقيقي كه توسط معلمان در كالس هاي درس انجام مي شود و راهي است كه از طريق 
آن معلمان مي توانند عالوه بر تدريس به پژوهش نيز بپردازند. اقدام پژوهي روشى پژوهشي است كه معلمان را قادر مي سازد، عالوه بر استفاده 

از پژوهش هاي ديگران، از طريق مقاالت و كتاب ها، خود نيز به حل مشكالت آموزشي از طريق پژوهش  اقدام كنند. 
كليدواژه ها: اقدام پژوهي، تحقيق كالسي، معلم پژوهشگر، فعاليت مشاركتي، كالس درس.

مقدمه 
به طور كلي تحقيق يعني جست وجويي منظم و ساختمند 
مي شود  ايجاد  ذهن  در  كه  سؤالي  به  پاسخ  يافتن  براي 
را  مسئله اي  كند،  حل  را  مشكلي  مي تواند  آن  پاسخ  و 
روشن سازد يا دليل فرايندي را توجيه كند. پس تحقيق 
زماني شكل مي گيرد كه محقق با سؤالي روبه رو شود و 
پاسخ  يافتن  كار مي گيرد، درصدد  به  كه  مهارت هايي  با 
بر  احاطه  اين جا  در  مهارت  از  منظور  برآيد.  سؤال  اين 
روش هاي علمي براي حل مسائل و مشكالت آموزشي 
است. براي انجام تحقيق بايد به جمع آوري اطالعات و 
دسته بندي و تجزيه و تحليل آن ها دست زد و در پايان 
از  به هدف  دست يابي  ميزان  كردن  معين  تحقيق،  روند 

پيش تعيين شده ي تحقيق نيز ضرورت دارد.
هر تحقيقي شامل دو بخش است: يكي روند تحقيق و  
ديگري نتيجه تحقيق. روند تحقيق به فعاليت هايي اطالق 
مي شود كه در فرايند تحقيق به شكلي نظام مند به انجام 
مي رسد و زمينه را براي درك بهتر يك مسئله مهيا مي سازد. 
در حالي كه نتيجه تحقيق بصيرتي است كه از طريق تحليل 
داده هاي عيني حاصل مي شود و به دانش ما در يك زمينه ي 
به طور خالصه مي توان  [نونان، 1992].  خاص مي افزايد 
گفت، تعريف يك مسئله، مشخص كردن هدف تحقيق و 
بيان يك فرضيه، گام هاي نخست هر طرح تحقيق هستند 
را مشخص  بايد سؤال تحقيق  اول  آن ها  انجام  براي  كه 
بپردازيم و در آخر  كنيم، سپس به جمع آوري اطالعات 

اطالعات به دست آمده را تحليل و تفسير كنيم.

انواع تحقيق
در تعيين انواع تحقيق مي توان به تقسيم بندي زير كه بست 

و كان (2003) ارائه كرده اند، اشاره كرد: 
� تحقيق تاريخي: شامل بررسي اتفاقات يا وقايعي است 
كه در گذشته رخ داده اند و هدف آن يافتن قوانين كلي 

است كه مي تواند به درك گذشته و حال كمك كند.
� تحقيق توصيفي: به توصيف، تحليل و تفسير شرايطي 
مي پردازد كه وجود دارند، بدون اين كه بخواهد در شرايط 
موجود تغييراتي ايجاد كند يا متغيرهاي موجود را دستكاري 
كند. مثال چنين تحقيقي، توصيف رابطه ي بين هوش اجتماعي 

و توانايي خواندن كودكان كالس اول دبستان است.
� تحقيق آزمايشي يا شبه آزمايشي: به بررسي آن چه كه 
در نتيجه ي دستكاري هدفمند و عمدي متغيرهاي خاص 
خواندن  توانايي  سنجش  مثًال  مي پردازد.  مي افتد،  اتفاق 
كودكان دوم دبستان كه از طريق روشي جديد آموزشي 
ديده اند و مقايسه ي آن با توانايي خواندن گروهي همسان 
كه در آموزش آن ها از روش سنتي استفاده شده است را 
مي توان تحقيق آزمايشي ناميد. الزم به ذكر است كه وقتي 
تحقيق  نگيرد،  تصادفي صورت  به صورت  نمونه گيري 

شبه آزمايشي ناميده مي شود.

سه رويكرد تحقيقي
در انجام تحقيق سه رويكرد اصلي را مي توان مشخص 
به  دست يابي  هدف  با  تحقيق  انجام  اول،  رويكرد  كرد: 
نظر  در  را  آن  كاربرد  محقق  اين كه  بدون  است  دانش 
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بگيرد. به عبارت ديگر، اگرچه در اين نوع تحقيق هدف 
اما  است،  گوناگون  متغيرهاي  بين  موجود  ارتباط  يافتن 
اين يافته ها مستقيماً كاربردي براي افراد جامعه ندارند و 
از آن ها نمي توان بي واسطه براي حل مشكالت استفاده 
مي افزايند  بشري  دانش  به  پژوهش  نوع  اين  نتايج  كرد. 
و به شكل گيري نظريه هاي علمي مي انجامند. به اين نوع 
تحقيق، «تحقيق بنيادي» گفته مي شود [بست و كان، 2003] 
و اغلب در علومي مانند زيست شناسي، زمين شناسي و 
فيزيك انجام مي گيرند. در آموزش زبان نيز به موضوعات 
مثال،  براي  كرد.  اشاره  مي توان  رويكرد  اين  با  تحقيقي 
پژوهش هايي كه در زمينه ي ترتيب فراگيري قواعد دستور 
مي توان  را  رسيده اند  انجام  به  فراگيرندگان  توسط  زبان 

پژوهش بنيادي ناميد [مك كي، 2006].
است.  كاربردي  تحقيق  انجام  تحقيق،  در  دوم  رويكرد 
تحقيق  يافته هاي  كاربستن  به  تحقيق  نوع  اين  هدف 
بنيادي و آزمودن آن ها در عمل است. بهبود يك روند و 
يا آزمودن مفاهيم نظري در مسائل علمي از اهداف اين 
رويكرد تحقيقي است. تحقيق هايي كه در حيطه ي آموزش 
و يادگيري انجام مي شوند، معموالً تحقيق كاربردي هستند 
و هدفشان يافتن قوانين كلي و قابل تعميم در اين حيطه 
انرژي  يافتن  مثال،  براي   .[2003 كان،  و  [بست  است 
هسته اي پيامد تحقيق بنيادي است ولي كاربرد آن براي 
اهداف مخرب يا انسان دوستانه در چارچوب پژوهش هاي 

كاربردي صورت مي گيرد [فرهادي، 1378].
مكاشفه ي  نوعي  كه  است  اقدام پژوهي  سوم  رويكرد 
استداللي فردي محسوب مي شود و معلمان از آن براي 
يافتن دليل و توجيهي براي فعاليت هايشان استفاده مي كنند 
[براون و راجرز، 2002]. موضوع اين نوع پژوهش معموالً 
در  روزمره  و  عيني  به طور  معلمان  كه  است  مشكالتي 
كالس هاي خود با آن ها سروكار دارند و حل آن ها مي تواند 

به بهبود روند آموزش در كالس درس كمك كند.

اهداف اقدام پژوهي
توجه  مورد   1930 دهه ي  اواخر  از  تحقيق  نوع  اين 
متخصصين تعليم و تربيت قرار گرفته است و هدف آن 
جلب همكاري پژوهشگران و معلمان براي حل مسائل و 
مشكالت آموزشي متداول در كالس هاي درس و رواج 
تحقيق در مورد آن دسته از مسائل آموزشي است كه معلمان 
در عمل با آن ها مواجه هستند. اين تحقيق ابزاري است كه 

معلمان مي توانند از آن براي تفكر مستدل در مورد نحوه ي 
تدريس خود و در نتيجه بهبود و پيشرفت آن استفاده كنند 
[هيلي، ميجلي، اورتيز، رمانو، اشورث و سيوالد، 2005]. 
بايد خاطر نشان كرد كه هدف اين تحقيق توليد نظريه ي 
علمي يا بررسي كاربرد آن ها نيست و يافته هاي آن شمول 
عام ندارند و به كالس درس در محيطي خاص محدود 

مي شوند [بست و كان، 2003]. 
اين نوع تحقيق معموالً حاصل فعاليت جمعي معلمان است 
كه با انجام آن مي توانند در كار تحقيق مهارت يابند، عادات 
فكري خود را تغيير دهند و از اين طريق سطح يادگيري 
تحقيق  نوع  اين  عالوه  به  دهند.  افزايش  را  دانش آموزان 
به  افرادي است كه مي خواهند تدريس را  حاصل تالش 
فعاليتي تبديل كنند كه مكاشفه محور اصلي آن باشد و معلمان 
از طريق انجام آن به معلم ـ پژوهشگر تبديل شوند [نولن 
و وندرپوتن، 2007]. اقدام پژوهي پل ارتباطي بين تحقيق 

علمي و كاربردهاي روزمره آن است [دو زيو، 2003].
بايد توجه داشت معلمان بايد در مورد فعاليت هاي خود 
در كالس و مدرسه تصميم گيري كنند و در اين مورد بايد 
پيامد تصميم هاي خود را بپذيرند. مدرسه و والدين انتظار 
دانش آموزان  تحصيلي  پيشرفت  مقابل  در  معلمان  دارند 
تا  به معلمان كمك مي كند  اقدام پژوهي  باشند.  پاسخ گو 
كنند،  مطرح  را  سؤاالتي  دانش آموزان  نيازهاي  براساس 
اطالعاتي را در ارتباط با سؤال ها به دست آورند و پس از 
تجزيه و تحليل اطالعات، تصميم هاي دقيقي بگيرند كه به 

نتايج مورد نظر ختم شود [فرانس، 2000].
اين نوع تحقيق نقش ارزشمندي در تغيير رويكرد آموزش 
زبان ايفا مي كند، زيرا تصور بر اين است كه در چارچوب 
آن معلم مي تواند به تدريس خود معنا ببخشد، با شاگردان 
خود و مشكالتي كه در يادگيري با آن مواجه هستند، آشنا 
شود، و در روش هاي تدريس مرسوم تغييرات مطلوبي 
ايجاد كند. واتس (1985، رجوع شود به فرانس 2000) 

معتقد است اين نوع تحقيق به معلمان كمك مي كند تا: 
� مشكالتي كه شخصاً در حين تدريس با آن ها روبه رو 

شده اند را به روش بهتري حل كنند.
� به ارزيابي كار خود بپردازند، خود را تصحيح كنند و 

شيوه هاي متفاوت آموزشي را به كار گيرند.
� در حين همكاري با ساير معلمان نه تنها از تجربيات 
يكديگر استفاده كنند، بلكه در پيشرفت حرفه ي خود نيز 

مؤثر واقع شوند.
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خصوصيتي كه اين نوع فعاليت تحقيقي را آسان مي كند، اين 
است كه اقدام پژوهي در كالس و مدرسه ي محل كار معلم 
انجام مي شود و لزومي ندارد كه وقت خاصي براي اين كار 
اختصاص يابد. نكته ي مهم تر اين است كه سؤال تحقيق هم 
به راحتي از همان مشكالت آموزشي كه معلم با آن ها مواجه 
است، استخراج مي شود. اين دو خصوصيت موجب مي شود 
كه معلم بتواند پيوسته در كار تحقيق فعال باشد. اما سؤال 
اين است كه چگونه اين كار امكان پذير است؟ اقدام پژوهي 

مراحلي را در برمي گيرد كه عبارت اند از: 
 يافتن مشكالت و مسائلي كه معلمان در امر آموزش  با 

آن ها مواجه هستند؛
و  مسائل  شدن  روشن  به  كه  داده هايي  جمع آوري   

مشكالت كمك مي كنند.
 بررسي داده ها و تأمل در مورد مسائل و مشكالت؛
 تصميم گيري در مورد نحوه ي برخورد با مشكالت.

تأثير  مدرسه  آموزشي  محيط  بر  تصميم  اين  يقين  به طور 
مي گذارد و شايد هم موجب شكل گيري سؤاالت جديدي 
شود. پس معلم به طور پيوسته درگير يك سلسله سؤاالت 
پژوهشي است و سعي دارد پاسخي براي آن ها پيدا كند. 
به طور كلي توجه به دستورالعمل هاي زير مي تواند روند 

اقدام پژوهي را تسهيل كند: 
دادن  رخ  حال  در  شما  كالس  در  آن چه  از  مشاهده:   
است، تصويري ذهني رسم كنيد و در مورد آن اطالعات 
جمع آوري كنيد. به ارزيابي رخداد بپردازيد و سعي كنيد 
مسئله ي موردنظر را براي خود توصيف كنيد. سپس سعي 
دارند،  ارتباط  شما  با  نوعي  به  كه  را  افرادي  تمامي  كنيد 

مشخص كنيد )متخصصين، آزمودني ها، مديران و غيره(.
انديشيدن: موقعيت را تفسير و تجزيه و تحليل كنيد.   
كنيد.  تأمل  مي دهند،  انجام  آزمودني ها  كه  آن چه  درباره ي 

نقاط قوت و ضعف را بررسي كنيد.
امتحان كنيد.   وارد عمل شدن: راه حل هاي مختلف را 
در مرحله ي اول كار شما به قضاوت در مورد ارزشمندي 
موضوع، سنجش مفيد بودن و مناسب بودن آن و بررسي 
پيامدهاي فعاليت هايتان محدود بود. اما در اين مرحله سعي 
كنيد راه حل هاي مناسب را انتخاب كنيد ]استرينگر، 1999 

رجوع شود به اسميت، 2007[.
براي شروع تحقيق الزم است معلمان براساس كنجكاوي 
خود در مورد آموزش در كالس هاي درس سؤال هايي را 
در نظر بگيرند. سپس به بررسي نظر خود در مورد آموزش 

و يادگيري بپردازند و با استفاده از روش هاي گوناگون، از 
و  اطالعات  كنند،  اطالعات جمع آوري  دانش آموزان خود 
طرح تحقيق خود را با ديگر معلم ـ پژوهشگران در ميان 
يافته هاي  بنويسند،  بگذارند، در مورد تحقيق خود مطلب 
گروه  اعضاي  ديگر  و  هم فكران  دانش آموزان،  با  را  خود 
آموزشي در ميان بگذارند و در مورد ارتباط نظريه، عمل، 
و تحقيق با همكاران گفت وگو كنند ]كروكس، 1993[. به 

مثال زير توجه كنيد: 

مشاهده: پس از معرفي لغات تازه ي درس، به خواندن متن 
از دانش آموزان بخواهيد كه  بپردازيد. سپس  كتاب درسي 
متن را روخواني كنند. آن گاه به سؤاالت درك مطلب پاسخ 
دهيد. به اين فرايند دقت كنيد. فكر مي كنيد آيا مي توان كار 
ديگري هم انجام داد؟ به خود بگوييد اگر روش مؤثرتري 

است، بايد حتماً آن را به كار بگيرم.
به  بسنجيد.  را  خود  شاگردان  يادگيري  ميزان  انديشيدن: 
صورت آن ها نگاه كنيد. آيا حدستان اين است كه از نحوه  ي 
آموزش خود احساس رضايت مي كنند؟ از خود بپرسيد آيا 
اين روش بهترين روش است؟ تحقيقي در اين مورد انجام 
دهيد. با خود بگوييد بايد با همكاران ديگر اين مسئله را در 
ميان بگذارم و از دانش آموزان اين كالس و كالس هاي ديگر 

نيز استفاده كنم.
وارد عمل شدن: كارهايي را كه براي تحقيق خود مي توانيد 
انجام دهيد، فهرست كنيد: مطالعه پيرامون مسئله؛ مشورت با 
ديگران؛ جست وجوي اينترنتي؛ جست وجوي راه حل ابتكاري.

مك كي )2006( معتقد است، براي بسياري از معلمان اقدام 
باعث  انجام شدني است كه  كاماًل  مفيد و  پژوهي روشي 
مي شود معلمان در مورد مسائل مربوط به كالس هاي خود 
نوع  اين  در  مي كند  اضافه  كي  مك  بپردازند.  پژوهش  به 
تحقيق معلمان با موضوعات واقعي و قابل لمس سروكار 
دارند و پس از انجام تحقيق مي توانند مشكل آموزشي خود 
را حل كنند. اين نوع تحقيق از نظر كميس و مك تارگات 

)1988( داراي مشخصات زير است: 
 توسط معلمان در كالس درس انجام مي شود، نه توسط 

پژوهشگران بيرون از محيط كالس؛
 فعاليتی مشاركتی است؛

 هدفش ايجاد تغيير است.
كميس و مك تاگارت معتقدند اين تحقيق بايد دارای روش 
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تحقيق مشخص، سؤال تحقيق، جمع آوری داده ها و تجزيه 
و تحليل آن ها باشد. درحالی كه به نظر نونان )1992(، معلم 
می تواند آن را بدون همكاری با ديگران، در كالس خود و با 
هدف توصيف يك پديده و نه تغيير آن انجام دهد. به عبارت 
ديگر، اقدام پژوهی را می توان به دو صورت تعريف كرد: از 
يك سو می توان آن را فعاليتی در نظر گرفت كه بيشتر بر 
تأمل معلم بر آموزش و يادگيری استوار است تا انجام كاری 
سوی  از  و  باشد،  دقيقی  تحقيقی  روش شناسی  دارای  كه 
ديگر می توان آن را نوعی پژوهش به حساب آورد كه دارای 
روش شناسی مشخص، سؤال و فرضيه های تحقيق است و 
از روش خاصی در جمع آوری داده ها استفاده می كند. به طور 
كلی، برای درك بهتر جوهر و هدف اقدام پژوهی بهتر است 
طيفی را در نظر بگيريم كه در منتها اليه هر سوی آن يكی 
از اين دو تعريف قرار دارد كه در اين حالت پژوهش های 

بينابينی هم ممكن خواهد شد.
از نظر نونان )1992(، اگرچه يكی از مشخصه های بارز اين 
نوع تحقيق مشاركتی بودن آن است، اما ممكن است بعضی 
از معلمان به خاطر مشكالت عملی و يا بنا به داليل شخصی 
نخواهند اين تحقيق را به صورت مشاركتی انجام دهند. او 
معتقد است نبايد فكر كنيم چون كاری به صورت مشاركتی 
انجام نشده است يا نتوانسته است تغييری ايجاد كند، پس 
كم ارزش است و يا اقدام پژوهی نيست. اين تحقيق در صورتی 
كه دارای سؤال تحقيق، داده ها و تفسير آن ها باشد و تو سط 
معلمی انجام شود كه در مورد موقعيت و حيطه ی كالسی 
خود تحقيق می كند، می تواند محدود به يك كالس درس 
يا گروهی از دانش آموزان يا حتی يك دانش آموز 
و  آموزش  پيشبرد  برای  و  باشد 
هم  مؤثر  بسيار  يادگيری 
معلمانی  شود.  واقع 
را  تحقيقی  چنين  كه 
معلمان  می دهند،  انجام 
كه  هستند  انديشمندی 
پيشرفت  به  می توانند 
كنند  كمك  آموزش 

]سوتر، 2006[.

همه ی  در  بايد  معلمان  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته ی 
و  باشند  داشته  پژوهشگر  معلم ـ  نقش  خود  كالس های 
پژوهشی  يافته های  و  داده ها  براساس  را  خود  تصميمات 
بگيرند. پيشنهاد می شود معلمان در ابتدای هر سال تحصيلی 
مسائل و مشكالت آموزشی را مشخص سازند و برای يافتن 
راه حل آن ها برنامه ريزی كنند و در اين راه از همه ی منابع 
موجود انسانی )مثل همكاران، دانش آموزان و مدير( كمك 

بگيرند.

انواع اقدام پژوهی
به طور كلی اين نوع تحقيق می تواند به چهار شكل انجام 

پذيرد:
به  باشند  داشته  تمايل  معلمان  برخی  است  ممكن  الف( 
تنهايی و بدون مشاركت ديگران به مطالعه ی مسائل خاص 
يك  بر  تحقيق  صورت،  اين  در  كه  بپردازند  خود  كالس 
مسئله ی كالسی خاص متمركز می شود. امكان دارد معلم در 
جست و جوی راه حلی برای اداره ی كالس، به دنبال راهبردهای 
آموزشی، يا عالقه مند به يافتن مطالب درسی يا كمك درسی 
باشد، يا بخواهد سطح يادگيری دانش آموزان را در كالس 
باال ببرد. اولين كاری كه معلم می تواند انجام دهد جمع آوری 
داده هاست كه اين كار را می تواند به روش های متفاوتی انجام 
با پرسش از دانش آموزان و استفاده  دهد. ازجمله می تواند 
از ايده های آن ها جست و جوی خود را آغاز كند. چون اين 
تحقيق به تنهايی انجام می شود، نحوه ی اطالع رسانی به ساير 
همكاران يكی از موضوعاتی است كه بايد مورد توجه قرار 
از موضوعاتی كه ممكن است  به برخی  برای مثال،  گيرد. 

معلمان با آن ها مواجه شوند، توجه كنيد:
 توجه نكردن شاگردان به درس، انجام تكاليف كالس های 
بعدی در ساعت درس زبان، خستگی، نداشتن حضور ذهن، 

ايجاد سر و صدا در كالس و پچ پچ كردن
 انجام ندادن تكاليف كالسی در منزل

  ياد نگرفتن لغات درس، نكات دستوری خاص
و پيروی نكردن از الگوی درست تكيه 

در كلمات
 مشكل در خواندن و درك 

مطلب
 مشكل در نگارش 
ساده ی  جمالت 

انگليسی



به مثال زير برای اين نوع تحقيق توجه كنيد:
جدول 1. اقدام پژوهی فردی

مسئله ی 
آموزشی

معلمی متوجه می شود كه دانش آموزان در يادگيری 
واژگان ضعيف هستند.

با چه روشی می توان يادگيری لغت را برای دانش آموزان سؤال
آسان تر كرد؟

جمع آوری 
داده ها

در مورد موضوع يادگيری واژگان در اينترنت جست و جو 
می كند.

با شاگردان ضعيف و قوی و متوسط كالس به طور 
جداگانه صحبت می كند و نظر آن ها را جويا می شود.

از آن ها می خواهد راهبردشان را برای يادگيری واژگان 
توضيح دهند.

تأمل در 
مورد 

موضوع و 
تصميم گيری

در يكی از كالس های درس خود، به جای ترجمه ی لغات 
به فارسی، از شاگردان می خواهد به عنوان تكليف منزل 

لغات جديد را در فرهنگ لغت يك زبانه پيدا كنند و 
جمله ی مربوط به آن لغت را در دفتر خود بنويسند.

نمرات دانش آموزان را قبل و بعد از تغيير روش با هم نتيجه گيری
مقايسه می كند.

ب( نوع دوم اين نوع پژوهش، می تواند به صورت مشاركتی 
باشد كه به موضوع  يا چند معلم  انجام شود و شامل دو 
خاصی عالقه مند هستند. اين موضوع خاص می تواند به يك 
كالس محدود باشد يا شامل چندين كالس شود. ممكن است 
معلمان در انجام تحقيق خود حتی از متخصصين آموزش 
زبان نيز كمك بگيرند. اين موضوع ممكن است حتی مورد 

توجه مراكز علمی و پژوهشگران نيز قرار بگيرد.

جدول 2. تحقيق اقدام پژوهی مشاركتی

معلمی متوجه می شود، دانش آموزان كالسش در يادگيری طرح مسئله
همكاران  ساير  با  را  موضوع  و  هستند  ضعيف  واژگان 
مطرح می كند. موضوع به مشكلی مشترك بين همكاران در 
مدرسه تبديل می شود و هريك از همكاران در مورد تجربه 

و روش خود صحبت می كند.

با چه روشی می توان يادگيری لغت را برای دانش آموزان سؤال
آسان تر كرد؟

جمع آوری 
داده ها

گفت و گو  يكديگر  با  واژگان  يادگيری  موضوع  مورد  در 
يادگيری  متفاوت  راهبردهای  يافتن  برای  و  می كنند 
در  جست و جو  می گيرد:  انجام  مسئوليت  تقسيم  واژگان، 
اينترنت برای يافتن مقاالت؛ مرور كتاب های آموزش زبان 
و  مدارس  ديگر  در  همكاران  با  مشورت  دست رس؛  در 

متخصصين آموزش زبان.
دانش آموزان  از  نظرخواهی  برای  يكديگر  همكاری  با 

پرسش نامه تهيه می كنند.
از قوی ترين شاگردان در كالس ها در مورد راهبردی كه برای 

يادگيری لغات استفاده می كنند، اطالعات گرد می آورند.
در صورت لزوم، كالس هايی را كه معلمان آن ها اجازه بدهند، 

مورد مشاهده قرار می دهند.

تشكيل 
جلسه

متفاوت  روش های  برای  می كنند،  جمع بندی  را  يافته ها 
راهبردهای  مورد  در  می دهند،  پيشنهاد  واژگان  آموزش 
آموزشی گوناگون گفت و گو می كنند. در مجموع سه روش 
متضاد،  و  مترادف  كنند:  انتخاب  می توانند  تدريس  برای 

كلمات كليدی، دسته بندی كلمات.

تجربه ی 
آزمايشی

انتخاب  را  روشی  سايرين  هماهنگی  با  معلمان  از  هريك 
می كند و در آموزش لغات از آن بهره می گيرد. در مورد روش 

تدريس هماهنگی های الزم بين معلمان انجام می شود.

تشكيل 
جلسه

پس از چند هفته تدريس، هر معلم برداشت ها و مشاهدات 
خود را با ديگران درميان می گذارد.

حاضرين برای 15-10 دقيقه در مورد مشاهدات همكاران 
به گفت و گو و تأمل می پردازند.

تصميم گيری
برگزار  دانش آموزان  همه ی  بين  يكسانی  واژگان  آزمون 
می توان  آماری،  ابزار  به  دست رسی  صورت  در  می شود. 
ميانگين كالس ها را مقايسه كرد و در غير اين صورت، با 
محاسبه ی ساده، معدل هر كالس را به دست آورد. می توان 
قوی،  تفكيك  به  دانش آموزان  از  نظرخواهی  به  دوباره 
با توجه به  متوسط و ضعيف پرداخت. هم چنين می توان 

نظرات معلمان بهترين روش را برگزيد.

سطح  در  پژوهش  می تواند  اقدام پژوهی  سوم  نوع  ج( 
مدرسه باشد. مثاًل ممكن است بخواهيم در مدرسه موضوع 

 

مشاركت  نكردن والدين در فعاليت های آموزشی دانش آموزان 
را بررسی كنيم و با استفاده از راهكاری منطقی، والدين را 
تشويق  فرزندانشان  آموزشی  امور  در  بيشتر  مشاركت  به 
با  مدرسه  در  آموزشی  متفاوت  گروه های  بنابراين،  كنيم. 
تشويق  به  می كنند،  كار  موضوع  روی  يكديگر  كمك 
حل  برای  و  می پردازند  داده ها  دسته بندی  و  جمع آوری 
موضوع به برنامه ريزی و تصميم گيری دست می زنند. مثال 
ديگر، بررسی لزوم برگزاری كالس های جبرانی در مدرسه 
می تواند باشد. برای اين كار، گروه های آموزشی با هماهنگی 
دانش آموزان  درسی  مواد  همه ی  از  آزمونی  يكديگر، 
می گيرند، نمرات دانش آموزان را بررسی می كنند و در مورد 
برگزاری كالس های جبرانی و موادی كه بايد تدريس شوند، 

تصميم گيری می كنند.
د( نوع چهارم تحقيق در سطح منطقه است كه از انواع قبلی 
كمی پيچيده تر است و به منابع بيشتری نياز دارد و ممكن 
است شامل تعدادی از مدارس منطقه شود. معلمان می توانند 
مسئله ای را در چند مدرسه بررسی كنند و يافته های خود را 
با يكديگر درميان بگذارند. در اين نوع تحقيق بايد از تمام 
آزمودنی ها اطالعات جمع آوری شود و تمامی معلمان زبان 
در انجام وظايف محوله بكوشند و احساس مسئوليت كنند. 
برای مثال، می توان در مورد علل افت تحصيلی دانش آموزان 
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منطقه در يك دوره ی تحصيلی و يا نگرش دانش آموزان به 
موضوعی را مورد بررسی قرار داد.

در حين انجام تحقيق بايد به نكات زير توجه كنيم:
از  مناسب  استفاده ی  كنيم و در عين  را مديريت   زمان 
زمان، در زمان كوتاه انتظار كارهای بزرگ را نداشته باشيم.

 در طول تحقيق در مورد پيشرفت كار با همكاران مشورت 
كنيم.

 از تجربيات خود و ديگران استفاده كنيم.
مانند  كار  محيط  از  خارج  افرادی  از  نياز  صورت  در   

متخصصان آموزش زبان و تعليم و تربيت كمك بگيريم.
 نكات مثبت و منفی كار را يادداشت كنيم و با استفاده از 
خبرنامه، روزنامه ی ديواری يا آگهی به اطالع معلمان دروس 

ديگر برسانيم.

نکات مثبت اقدام پژوهی
اقدام پژوهی دارای نكات مثبت متعددی است كه به بعضی 

از آن ها در زير اشاره می كنيم:
با همکاران: فعاليت گروهی  همکاری و تشريك مساعی 
و  می شود  يكديگر  به  همكاران  شدن  نزديك تر  موجب 
روحيه ی جمعی را باال می برد. درميان گذاشتن مشكالت 
كمك می كند تا برای مشكل مشترك راه حل مشترك بيابيم.

آسان تر شدن تدريس: با يافتن تكنيك های جديد آموزشی، 
يادگيری برای دانش آموزان آسان می شود و همين كار امر 

تدريس را آسان تر می كند.
راه حل های  يافتن  دانش آموزان:  درسی  مشکالت  حل 
و  می كند  حل  را  دانش آموزان  درسی  مشكالت  جديد، 

انگيزه ی آن ها را برای يادگيری باال می برد.
افزايش دانش و آگاهی در مورد برنامه ی درسی، آموزش 
در  انديشيدن  و  تبادل نظر  و  بحث  مطالعه،  يادگيری:  و 
مورد برنامه های درسی موجب باال رفتن آگاهی های معلم ـ 

پژوهشگران می شود.
اين نوع تحقيق به اندازه ی ساير روش های تحقيق اهميت 
دارد. می تواند نيازهای آموزشی معلمان را برطرف كند و 
يادگيری  تا در مورد تدريس خود و  آنان ياری رساند  به 
دانش آموزان عميقاً فكر كنند. بايد توجه داشت اين كار در 
آموزش و پرورش ضرورت دارد. اين نوع فعاليت پژوهشی 
می تواند معلمان را تشويق كند تا به انواع ديگر تحقيق نيز 
بپردازند، قوانين پذيرفته شده ی كالسی را كه بين همكاران 
و  دهند  قرار  سؤال  مورد  است،  رايج  غلط  يا  به درست 

نوين آموزشی و  به وجود آمدن روش های  باعث  درنتيجه 
تغيير روش های مرسوم غيركارامد شوند. شرط شروع اين 
فعاليت كنار گذاشتن بدبينی و ترس از انجام تحقيق است؛ 
اگرچه ممكن است اين كار ابتدا كمی دشوار، غيرعملی و 

وقت گير به نظر آيد.
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