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  چکيده

هاي حاضر با هدف بررسي تاثير روش حلقه هاي مشارکتي نوين در آموزش، تاثيري چندگانه بر يادگيري دارد. بر اين اساس، مطالعهکارگيري روشبه اهداف:

   پژوهي انجام گرفت. و عملي درس اقدامهاي ارتباطي، نگرش به تحقيق و يادگيري نظري پژوهشي بر بهبود مهارت

انجام شد. جامعه آماري شامل تمامي  ۱۳۸۹-۹۰آزمون در سال تحصيلي پس -آزمونيشگروه کنترل و پ طرح با يشيآزما روش نيمه اين مطالعه به ها:روش

گيري هدفمند انتخاب شدند. عمل آزمايشي  ها به روش نمونه نمونهدانشجو بودند.  ۴۴دانشجويان مرکز تربيت معلم شهيد مقصودي بود که دو کالس به تعداد 

نگرش به تحقيق،  نامهها انتساب داده شد. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشصورت تصادفي به يکي از گروه هاي پژوهشي) بهصورت حلقه (تدريس به

جلسه اجرا شد. نتايج با آزمون  ۱۲هاي پژوهشي پژوهي بود. روش حلقه هي و آزمون اقدامپژو هاي اقدامليست ارزيابي طرحهاي ارتباطي، چکمهارت نامه پرسش

  تحليل شدند. SPSS 18افزار مستقل به کمک نرم Tتحليل کوواريانس و 

) و نمره عملي p=۰۱/۰و  F=۲۳/۷)، نگرش به تحقيق (p=۰۰۱/۰و  F=۸۹/۷هاي ارتباطي (داري بر مهارت هاي پژوهشي، تاثير مثبت و معنيروش حلقه :هايافته

  ) داشت.p=۰۲۴/۰و  t=۳۳/۲( پژوهي ) داشت، اما اثر معکوسي بر نمره نظري اقدامp=۰۰۳/۰و  t=۱۸/۳( پژوهي اقدام

آموزش  هايشود نظام اي بر رشد دانشجويان دارد. بنابراين پيشنهاد ميتاثيرات چندگانهبوده که  يننو يروش ي،پژوهش هايروش حلقه گيري:نتيجه

  کار گيرند. ها را بهعالي، براي دستيابي به کيفيت اين گونه روش

  هاي ارتباطي، نگرش به تحقيقهاي پژوهشي، مهارتپژوهي، حلقه اقدام :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Applying new cooperative methods in instruction has multiple effects on learning. Therefore, this study 

was implemented with the aim of investigating the effect of research circles method on improving students' 

communicational skills, attitude toward research and performance in action research. 

Methods: This quasi-experiment study with control group and pretest-posttest design was performed in 2010-11 

academic year. The study population included all students in Shahid Maghsudi Teacher Training Center which where 

two 44-student classes were selected with purposive sampling method. The experimental action (Research Circles 

Method) was randomly assigned to one of the two groups. The attitude toward research questionnaire, the 

communicational skills questionnaire, the action research plans’ evaluation checklist and the action research test were 
used as data collection tools. Research circles method was implemented in 12 sessions. Results were analyzed by 

ANCOVA and independent T-test using SPSS 18 software.   

Results: Research circles had significant positive effect on communicational skills (F=7.89, p=0.001), attitude 

toward research (F=7.23, p=0.01) and the action research applying score (t=3.18, p=0.003), but had reverse 

effect on theoric action research score (t=2.33, p=0.024).  

Conclusion: Research circles method is a new method with multiple effects on students’ development. 

Therefore, higher education systems are suggested to apply such methods for gaining quality.  
Keywords: Action Research, Research Circles, Communicational Skills, Attitude Toward Research 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               1 / 7

https://edcbmj.ir/article-1-184-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران مهدي نامداري پژمان  ۱۱۴

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

پژوهش، روش علمي حل مسايل و مشکالتي است که در يک حوزه يا 
چون  هايي همدليل ويژگي رو هستيم. اين روش به سازمان با آن روبه

بودن، تخصص طلبي، دقت و صحت در مشاهده و  مند و تجربي نظام
بودن، معتبر و نتايج آن نيز قابل اطمينان است  توصيف، منطقي و عيني

هاي متنوعي دارد که هر کدام براي شرايط خاصي ]. پژوهش روش۱[
وجودآمدن روش  تواند عامل بهمناسب هستند. از اين رو، شرايط جديد مي

يکي از اين  (Action Research)پژوهي  ]. اقدام۲تحقيق جديد باشد [
هاي پژوهش، در اخير نسبت به ساير روش ت که طي دو دهههاسروش

ويژه در آموزش و پرورش رواج و شهرت بيشتري يافته است.  ها بهسازمان
ترين كه با انسان سروكار دارد، از مهم خاطر اين آموزش و پرورش به

بودن مسايل  دليل پيچيده هايي است كه پژوهش در آن الزم است. به حوزه
هاي خاصي انسان، پژوهش در اين زمينه داراي پيچيدگي نديشهمربوط به ا

منظور ارتقاي كيفيت تعليم و  رو، بهطلبد. از اين بوده و دقت زيادي را مي
هاي الزم در معلمان ها و توانمنديتربيت و اثربخشي آموزشي، بايد مهارت

ون اين امر، مجهزنمودن معلمان به بينش علمي، فن تقويت شود و الزمه
كه توليد انديشه نمايند و از آن در پايه پژوهش و انجام پژوهش است تا اين

جهت بهبود وضع كالس درس و مدرسه، استفاده الزم را به عمل آورند. 
طلبد كه محور اساسي آن بايد خود را مي آموزش و پرورش، پژوهش ويژه

يادگيري باشد. اين  -تغيير و تحول در كالس درس و جريان ياددهي
پژوهي نام دارد و معلمان در فرآيند اجراي آن، نقش  پژوهش ويژه، اقدام

  ].۳كنند [اساسي را ايفا مي
گردآوري و تحليل اطالعات براي  شامل پژوهي اقدام، راولياز ديدگاه 

پژوهي  اقدام ،پريو  زوبربه زعم بوده و  ]٤[ عمل آموزشي بهبود دانش و
اي ملموس است که در يک وضعيت  رويکردي موضعي براي حل مساله

وسيله خود افراد درگير  ]. اين نوع پژوهش به۵اضطراري قرار گرفته است [
شود كه در آن، عمل، در يك مساله و براي حل يا كاهش آن انجام مي

مسايل  كه چگونه درباره ه مشاركت معلمان در اين محور اساسي است و ب
درسي بيان كنند  هايشان را نسبت به برنامهآموزشي ياد بگيرند، چگونه ايده

] و ۲كند [و اين كه چگونه عمل آموزشي را توسعه دهند، كمك مي
 )يانهيزم نظريه( آوردميوجود  به قياز تحق هينظر جاديا يبرا هاييفرصت

کنند يم يرويپ يقبل يهاهيماً از نظريآنان که دا يفرصت برا نيا که
  .وجود نخواهد داشت

دهنده طوري که آن را کاهشهايي است، بهپژوهي داراي ويژگي اقدام
]، ۸] و رشد شخصي معلم [۷اي []، عامل رشد حرفه۶نظر و عمل [ فاصله

دانند. ] مي۱۰] و رواساز عمل آموزشي [۹غيرمتمرکزساختن برنامه درسي [
پژوهي دانش جديد مبتني بر کاوش اقدام تاگارت مکو  کميسبنا به نظر 

]. ۱۱کند [هاي خاص و عملي ايجاد ميشده و مشارکت در زمينههدايت
پژوهي يک چرخه حلزوني خودبازتاب است از  ايشان معتقدند اقدام

فرآيندها و پيامدهاي تغيير؛ تفکر در اين  ريزي تغيير؛ اقدام و مشاهده برنامه
ريزي دوباره، اقدام و مشاهده و تفکر فرآيندها و پيامدها و سپس برنامه

  ).۱(شکل 
  

 

  پژوهي حلزون اقدام) ١شکل 

  

ارايه  مک تاگارتو  کميسپژوهي که توسط ، الگوي حلزوني اقدام۱شکل 
ساختار عنوان يک  اند که آن را بهدهد. اگرچه توصيه کردهشده را نشان مي

پژوهي کار نبريم. ايشان تاکيد دارند در حقيقت فرآيند اقدام هميشگي به

ممکن است کامالً شبيه چرخه مذکور نباشد. در واقع، اين فرآيند، به 
پژوهي در  شود. اقدامتر و بازتر ميپذيرتر، حساساحتمال زياد، انعطاف

اما صرف نظر از فرآيند تکاملي خود، الگوهاي ديگري را نيز پذيرفته است 

 اقدام
 برنامه ريزی

 بازتاب

 مشاهده

 ريزی برنامه

 اقدام

 برنامه ريزی
 (طرح عملی راهبردی)

 

 اقدام (اجرا)

 تفکر
 (بازتاب انتقادی)

 مشاهده
 شواهد)(تحقيق/ گردآوری 

 مشاهده

 بازتاب
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شده (مانند الگوي فوق)، اهداف اين روش مهم است. از  الگوهاي مطرح
پژوهي الگويي مفيد و توانمند براي کارورزان است  ، اقدامکوشايديدگاه 
  چون 
  تواند در يک زمينه يا موقعيت خاص انجام شود؛مي •
ها جداي از موقعيت شود (آنکنندگان انجام مي با همکاري مشارکت •

  قيق نيستند)؛تح
رونده تلقي  عنوان طرحي پيش با ارزيابي مستمر و اصالح، به •

  شود؛ مي
هايي براي ايجاد نظريه از تحقيق وجود دارد. اين فرصت فرصت •

کنند وجود هاي پيشين پيروي ميبراي افرادي که هميشه از نظريه
  نخواهد داشت؛

زندگي تواند داستاني براي پژوهي، پژوهشگر مي از طريق اقدام •
 ].۲اي خود بيافريند [حرفه

-هاي کيفيت بخشي به فرآيند ياددهيشايد بتوان گفت يکي از راه
يادگيري، آموزش صحيح معلمان و تجهيز آنان به بينش پژوهشي و 

، در ۱۳۸۷هاي مورد نياز عصر دانايي است. بدين منظور از سال مهارت
پژوهي  نام اقدامهاي دانشگاهي، واحدي به درسي برخي رشته برنامه

تبع آن  پژوهي و به  گنجانده شد. اين تدبير، از نفوذ و گسترش روش اقدام
هايي همچون معلم پژوهنده و احساس نياز به تجهيز معلمان به اين برنامه

عنوان   اي ناشي شد. مراکز تربيت معلم بهروش در راستاي رشد حرفه
کز آموزش عالي بودند که ترين پايگاه علمي آموزش معلمي، اولين مرامهم

هايي مانند شرکت در اين زمينه اقدام نمودند. خروجي اين اقدام، در فعاليت
پژوهشي، تغيير نگرش آنان نسبت به  -هاي علميمعلمان در جشنواره

آموزش و  پژوهش، ارتقاي تحصيلي و غيره نمود پيدا کرده است. نحوه
اي بر ، تاثير عمدهکيفيت تدريس اين درس که مبناي عملياتي دارد

  ].۱۲يادگيري و کاربست آن دارد [
مأموريت يک دانشگاه در آموزش، پژوهش و خدمات  بوير بنا به گفته

باشند. اگر اين شود که اين سه بايد با کيفيت همراه اجتماعي خالصه مي
گاه به آن واحد دانشگاهي، اثربخش گفته  سه با هم حاصل شوند، آن

در  را يابعاد مختلفس، در کالس در يک مدرس ياثربخش]. ۱۳شود [ مي
 يدنچالش کش به در ييکه از آن جمله: احترام به دانشجو، توانا يردگبر مي

 يهادرس، مهارت يدهسازمان ذهن آنان، يکو تحر ياندانشجو
 يکي از ،يچيمک]. ۱۴هاي فعال تدريس [ا روشمطالب ب يهو ارا يسخنران
مصاحبه با  ي دردر آموزش عال يادگيريآموزش و  هنظران برجستصاحب

 يابيکند که در آموزش، ارزيه ميتوص يعلم ياته يبه اعضا يزوره ون
و  يمشارکت يادگيريپرسش،  يهاروش بحث و يان،ثر از دانشجووم

معتقد است  ينظر قرار دهند. و همکاران را مد سوي از يابيارز ياراهبرده
  ].۱۵ثرند [وم يزشکه موضوعات فوق در بهبود انگ

 دهد روش تدريس مناسب و نحوههاي ارايه شده، نشان ميمرور نظريه
اگر چهار رويكرد ارايه آن در يادگيري موضوعات درسي نقش اساسي دارد. 

هاي تدريس درنظر هاي اصلي روشقطبيادگيري را  -اصلي ياددهي
آن است كه با درنظر گرفتن  يباور نهايي متخصصان علوم رفتار ،بگيريم

مزايا و معايب هر يك از اين رويكردها، تنها در صورتي خواهيم توانست از 
 ،يك رويكرد خاص بركيد اجاي ت مند شويم كه بهها بهرهمزاياي همه آن

 ،ه محتواي درسي، موقعيت و مخاطبينرويكردي تلفيقي و با توجه ب
 يتهران يامان .]۱۶[ بهترين رويكردها را به مقتضاي حال انتخاب كنيم

رويكرد تعاملي را تركيبي از اجزاي هر يك از رويكردها (انتقالي، اكتشافي، 
هاي ) كه با دانسته۲ (شکل ستفرآيندي) در يك چهارچوب عنوان نموده ا

االت علمي تشويق ئوس يدنها را به پرسآنشروع شده و  فراگيرانقبلي 
ها از طريق كار آنان براي يافتن و ساخت مفاهيم و پاسخ نموده و همياري

  .]۱۷[طلبد مشترك و تعاملي در بحث و تحقيق و تفحص گروهي را مي
آن، روش  شده و فرآيند توصيف ۲هاي منطبق بر شکل يکي از روش
روش، دانشجويان با عاليق و  هاي پژوهشي است. در اينتشکيل حلقه

شوند، هايي سازماندهي ميموضوعات پژوهشي مشابه و يا يکسان در گروه
دستاورد پژوهشي (مقاله،  اي که در رسيدن به هدف خود يعني ارايهگونه به

نامه) بتوانند همديگر را حمايت کنند. اين روش اولين بار طرح يا پايان
هاي چندفرهنگي براي کالس ارونسوناليوت شناس تربيتي،  توسط روان
محور رشد  هاي آموزش عالي پژوهشسرعت در نظام ] و به۱۸ابداع شد [

پيدا کرد و منجر به ايجاد سبکي نوين در آموزش روش تحقيق شد و 
است يادگيري از طريق  معتقد رينولدز]. ۱۹طرفداران زيادي پيدا کرد [

ولوژيكي، آموزشي و ئيداصول ا ثر ازانفره متپژوهشي چندهاي گروه
هاي زندگي يادگيري مهارت هکانگيزشي است. او در تحقيق خود دريافت 

هاي تعامل با ديگران از مهارت سبکهمكاري با ديگران و  نحوه مانند
، کالهونو  ويل، جويس]. ١٩گيرد [مي ور بهتر صورتکطريق روش مذ

را عامل استقبال دانشجويان يب عوامل انگيزشي (اجتماعي) و آموزشي کتر
تدريس به اين شيوه را عامل يادگيري بهتر  سالوينا] و ٢٠از اين شيوه [

  .]۱۶[ شودداند، چون "همکاري" جايگزين "رقابت" مي مي
  

  يادگيري -رويكرد تلفيقي در فرآيند ياددهي )٢شکل 
  

هاي مشارکتي بر فرآيند هاي متعددي درباره تاثير روشپژوهش
اين  به تحقيقي در دانلاو  بوتلهويادگيري صورت گرفته است.  -ياددهي

وچك کهاي از نوع گروه پژوهشروش تدريس  که نتيجه رسيدند
ايجاد محيط فعال يادگيري براي تمام دانشجويان، در هر  تواند به مي

شد  توانايي ذهني، منجر شود. در اين پژوهش مشخصو هوش  سطح از
ه مستلزم مبادله دانش و اطالعات به ک حلقه پژوهشينوع  ه تدريس ازک

و  هالمسترند]. ۲۱[ است، براي دانشجويان مفيدتر است صورت دو طرفه
هاي پژوهشي بر در پژوهشي به تاثير مثبت روش حلقه هارنستن

آموزان پايه هشتم سوئدي اشاره کردند و آن را روشي مفيد براي  دانش

 رويكرد تعاملي

 (مبتني بر همياري)

انتقالي رويكرد  اكتشافي رويكرد   
 رويكرد فرآيندي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران مهدي نامداري پژمان  ۱۱۶

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

نفس  هاي ارتباطي، پيشرفت تحصيلي و افزايش اعتماد بهمهارتارتقاي 
  ].۲۲معرفي کردند [

 صفرياند. هاي مشارکتي تمرکز داشتههاي داخلي بيشتر بر روشپژوهش
روش سخنراني و  به مقايسه تاثير تدريس به يدر پژوهش شو همکاران

هش مباحثه بر ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان پرداختند. اين پژو
روي كليه دانشجويان ترم سوم كارشناسي دانشكده پرستاري و مامايي 

روش  نشان داد ميانگين نمره آزمون به يجدانشگاه ياسوج اجرا شد. نتا
داري از نمره آزمون روش مباحثه كمتر بود.  یسخنراني با اختالف معن

ميانگين نمره رضايت كلي دانشجويان از روش سخنراني و مباحثه اختالف 
 نشو همکارا دارياقتل يگر،د يپژوهش در. ]۲۳[ داري نداشت یماري معنآ

مقايسه ميزان تاثير روش تدريس بحث گروهي با روش تدريس  يبررس به
هاي ارتباطي دانشجويان پرداختند. سخنراني بر پيشرفت تحصيلي و مهارت

پژوهش نشان داد که در مجموع، روش تدريس بحث گروهي از نوع  يجنتا
هاي ارتباطي هاي پنج نفره بر افزايش پيشرفت تحصيلي و نيز مهارتگروه

در پژوهشي مشابه با  .]۲۴[ ثرتر از روش سخنراني استودانشجويان م
اي تاثير بررسي مقايسه و همکاران به ديزجيلکهاي فوق، پژوهش

هاي آموزش سخنراني و بحثي بر ميزان يادگيري دانشجويان  روش
هاي پژوهش نشان داد ميزان يادگيري در گروه افتهيپرداختند.  پرستاري

کمتر گروه بحث گروهي  ازداري  یمعن طور شيوه سخنراني به تدريس به
بررسي ، در پژوهش خود به جديد ميالنيو  هروي کريموي .]۲۵است [
بر ميزان يادگيري  ،هاي آموزش سخنراني و هميارياي تاثير روشمقايسه

هاي پژوهش يافتهپرداختند.  بهداشت جامعه دانشجويان پرستاري در درس
نشان داد که ميزان يادگيري در گروه تدريس به شيوه سخنراني 

)۰۵/۰p<۰۰۱/۰(گروه همياري  ) نسبت بهp< (صورت  هبه لحاظ آماري ب
داري افزايش يافته است و ميزان يادگيري در گروه همياري  یمعن

)۰۰۱/۰p< (۲۶[ بيشتر استشيوه سخنراني  از گروه تدريس به.[  
با بررسي منابع پژوهشي داخل کشور، تاکنون پژوهشي مبتني بر اين روش 

هاي پژوهشي) در داخل کشور انجام نگرفته است؛ حلقه شيوه (تدريس به
لذا آموزش به اين شيوه در مراکز تربيت معلم که خود کانون آموزش 

اشته باشد تواند اثر مضاعفي دنيروي متخصص براي مدارس هستند، مي
يابند و به بينش چرا که هم خود معلمان، با روحيه پژوهشگري رشد مي

توانند عامل انتقال اين روش و روح شوند و هم ميعلمي تجهيز مي
  آموزان باشند. پژوهشي به دانش

هاي مشارکتي شده نشان داد روش مطالعه منابع نظري و پژوهشي مطرح
هاي اين تاثيرات شامل بهبود مهارتاي در پي دارند. تاثيرات چندگانه

مندي و افزايش نگرش مثبت به ارتباطي، پيشرفت تحصيلي، عالقه
علت نوبودن روش  گونه که اشاره شد، بهموضوع درسي است. اما همان

 علمي و آموزشي، تاکنون پژوهشي درباره هاي پژوهشي در جامعهحلقه
وهش بررسی تاثير روش کاربرد آن انجام نگرفته است. لذا هدف اين پژ

هاي ارتباطي هاي پژوهشي بر ميزان يادگيري، نگرش و مهارتحلقه
  پژوهي بود.  دانشجويان در درس اقدام

  

  هاروش
آزمون است. پس -آزمونآزمايشي با گروه کنترل و پيش روش مطالعه نيمه

مرکز تربيت معلم شهيد مقصودي  دانشجويان آماري مطالعه، کليه جامعه
علت اين که درس  بودند. به ۱۳۸۹-۹۰همدان در سال تحصيلي 

شد، عنوان واحد درسي ارايه مي ها بهپژوهي فقط در برخي از رشته اقدام
مشاوره، در دو کالس انتخاب  کارشناسي رشته دانشجويان پسر دوره

طور هدفمند انتخاب  کالس) به ۶ها (شدند. دو کالس از مجموع کالس
 A ،[۲۲نفر بودند (يک کالس [ ۴۴نشجويان هر دو کالس شدند. تعداد دا

هاي صورت حلقه نفر). گروه آزمون (تدريس به B [۲۲و کالس ديگر [
  ).Aطور تصادفي انتخاب شد (گروه  پژوهشي) به

 نامه نگرش به تحقيق، پرسش نامه ابزارهای مورد استفاده پرسش
هاي ارزيابي طرحليست) هاي ارتباطي، فهرست وارسي (چک مهارت

  پژوهي بودند. پژوهي و آزمون اقدام اقدام
 قسمت داشت. دونامه  ين پرسشا نگرش به تحقيق: نامه پرسش
 ها و بخشاي نمونهفردي، تحصيلي و حرفه شخصاتشامل م بخش اول

تحقيق و استفاده از نتايج آن  نسبت به دانشجوياندوم مربوط به نگرش 
اشت. معيار سنجش امتياز نگرش براساس د را در برگويه  ۱۷بود كه 
كنندگان  تنظيم شده بود كه شركت ايگونه ها بهو جواب ليكرتمقياس 

نظر،  موافق، بي عقايد خود را با درجات متفاوت (كامالً موافق، توانستندمي
 هابه آن ۱تا  ۵ترتيب نمرات  كنند كه به مخالف و كامالً مخالف) بيان

هاي منفي نيز بود که در هنگام داراي گويه سئواالتگرفت. تعلق مي
را شامل  ۸۵تا  ۱۷تحليل، رمزگذاري مجدد شدند. دامنه نمرات اکتسابي از 

نامه در  پيش و پس از مداخله اجرا شد. اين پرسش شد و در دو مرحلهمي
دست  به ۸۶/۰کار برده شد و پايايي آن با روش آلفاي کرونباخ،  پژوهشي به

]. براساس فرمول ۲۷نظران رسيده است [ نيز به تاييد صاحبآمد. روايي آن 
  دست آمد. به ۸۴/۰آلفاي کرانباخ، پايايي مقياس نگرش به تحقيق، 

هاي منظور سنجش مهارت به هاي ارتباطي:مهارت نامه پرسش
هاي  نامه مهارت تجديد نظرشده پرسش ارتباطي دانشجويان، از نسخه

 ۳۴نامه  شده، استفاده شد. اين پرسشابداع  جرابکارتباطي که توسط 
اي درجه ۵گويي به آنها مستلزم استفاده از مقياس گويه دارد که پاسخ

=هميشه) است. پايايي پژوهش به دو روش آلفاي ۵=هرگز، ۱( ليکرت
و روايي آن با روش تحليل عاملي  ۷۷/۰و  ۸۱/۰کردن کرانباخ و دو نيمه

نامه در دو  ]. اين پرسش۲۸ه است [مولفه تاييد و گزارش شد ۵تاييدي با 
پيش و پس از مداخله، اجرا شد. براساس فرمول آلفاي کرانباخ،  مرحله

  دست آمد. به ۸۱/۰هاي ارتباطي، پايايي مقياس مهارت
اين ابزار توسط  پژوهي: هاي اقدامفهرست وارسي ارزيابي طرح

تحقيقات  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طراحي و در اختيار رابطان
معلم  پژوهي در برنامه هاي اقدامقرار گرفته تا براساس آن به ارزيابي طرح

هر بند   بند بوده که به ۲۰ليست مذکور، شامل پژوهنده بپردازند. چک
به بندهاي  ۳تا  ۱گيرد. عالوه بر اين، ضريبي از تعلق مي ۵تا  ۱اي از نمره

است. اين ابزار  ۲۰۰تا  ۴۰از  تغييرات نمرات گيرد. دامنهمذکور تعلق مي
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  اجرا درآمد.   يک بار و پس از مداخله به
اي از سئوال چهارگزينه ۲۰اين آزمون شامل  پژوهي: آزمون اقدام

پژوهي بود که به هر سئوال آن، يک نمره تعلق  مطالب درسي اقدام
گيري تاييد گرفت. اعتبار اين آزمون توسط متخصصان سنجش و اندازه مي

دست آمد  به ۷۸/۰، گاتمنروش  در يک طرح پژوهشي، پايايي آن بهشد و 
]۲۹.[  

کردن موضوع  مرحله الف) مشخص ۵هاي پژوهشي در روش تشکيل حلقه
نفري از  ۵تا  ۳هاي افراد؛ ب) تشکيل گروه پژوهش براساس عالقه

دانشجويان براساس موضوعات انتخاب شده؛ ج) امضاي فرم تعهد 
کردن شرح  تنظيم وظايف و مشخص تشکيل کميتهمشارکت در گروه؛ د) 

ها انجام شد. در تمامي اين مراحل، وظايف افراد؛ ه) شروع فعاليت در گروه
صورت سيار به عهده داشت. در  مدرس نقش يکي از اعضاي گروه را به

ها در ساعتي مشخص برای طول هفته، عالوه بر ساعات درسي، گروه
ينترنت و استفاده از چت با هم ارتباط تبادل نظر از طريق اتصال به ا

  ماه). ۳جلسه به طول انجاميد (حدود  ۱۲داشتند. اين فرآيند 
اسميرنوف، برای  -ها از آزمون کولموگروف بودن داده برای بررسی نرمال

تعيين تاثير متغيرها بر يکديگر از تحليل کوواريانس و برای آزمودن فرض 
  مون لوِن استفاده شد.ها از آزيکساني يا همگني واريانس

  

  نتايج 

سال و  ۹/۲۴±۴/۲و گروه کنترل،  ۲۶±۶/۲ميانگين سني گروه آزمايش، 
و  ۵/۴±۸۴/۰ترتيب  ميانگين سنوات خدمتي گروه آزمايش و کنترل به

  بود. ۸۶/۰±۴
ها از ها و همچنين همگني واريانس بودن پراکندگی داده با توجه به نرمال

تعيين اثر متغيرها استفاده شد. ميانگين امتياز دو تحليل کوواريانس برای 
ترتيب  های ارتباطی به نامه مهارت گروه آزمون و کنترل در پرسش

هاي  شيوه حلقه آموزش بهبود.  ۰۵/۱۱۰±۵۷/۱۲و  ۷۲/۸±۱۸/۱۲۶
  ).۱هاي ارتباطي دانشجويان موثر بود (جدول پژوهشي، بر بهبود مهارت

  
هاي پژوهشي در متغير حلقهآزمودني در آموزش به شيوه  آزمون اثرات بين )۱جدول 

 هاي ارتباطيمهارت

 منابع پراکندگي
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

مقدار 

F 

سطح 

 داري معني

 ۰۰۱/۰ ۴۳/۱۲ ۸۷/۵۸۱ ۱ ۸۷/۵۸۱ گروه

 ۰۰۱/۰ ۲۷/۴۸ ۸۴/۲۲۵۸ ۱ ۸۴/۲۲۵۸ آزمون پيش

 ۰۰۸/۰ ۸۹/۷ ۳۱/۳۶۹ ۱ ۳۱/۳۶۹ آزمون پيش×گروه

 - - ۸/۴۶ ۴۰ ۹۱/۱۸۷۱ خطا

  

نامه نگرش به تحقيق  ميانگين امتياز دو گروه آزمون و کنترل در پرسش
هاي  شيوه حلقه آموزش بهبود.  ۲۳/۳۴±۲۲/۸و  ۰۹/۴۱±۰۹/۱۱ترتيب  به

الزم  ).۲پژوهشي، بر بهبود نگرش به تحقيق در دانشجويان موثر بود (جدول 
گذاري متغير نگرش به تحقيق، ميانگين است که با توجه به نحوه نمرهذکر  به

دهد هر دو گروه، نگرش کمتر از ميانگين بود که نشان مي ۵۱مورد انتظار 
  مورد انتظار داشتند. 

  
هاي پژوهشي در متغير حلقهآزمودني در آموزش به شيوه  آزمون اثرات بين )۲جدول 

 نگرش به تحقيق

 منابع پراکندگي
جموع م

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 داري معني

 ۰۰۱/۰ ۹۶/۱۹ ۹۶/۹۱ ۱ ۹۶/۹۱ گروه

 ۰۰۱/۰ ۴۳/۷۱۰ ۲۸/۳۲۷۲ ۱ ۲۸/۳۲۷۲ آزمون پيش

 ۰۱/۰ ۲۳/۷ ۳۱/۳۳ ۱ ۳۱/۳۳ آزمون پيش×گروه

 - - ۶۱/۴ ۴۰ ۲۴/۱۸۴ خطا

  
گروه پژوهي در هر دو  خطاي پراکندگي متغير يادگيري عملي اقدام

آزمايش و کنترل يکسان و دو گروه از اين لحاظ با هم همگن بودند 
)۱۶/۰=F ۹۰/۰؛=p .(نمره عملي داري بين ميانگين  یتفاوت معن

هاي پژوهشي و کنترل مشاهده شد گروه حلقهدانشجويان پژوهي  اقدام
)۰۰۳/۰=pدو گروه پژوهي در  ميزان يادگيري عملي درس اقدام ) و

پژوهي در دانشجويان گروه آزمون  ميانگين نمره عملي اقدامبود.  متفاوت
) و بيشتر از دانشجويان گروه ۰۴/۵(با خطای استاندارد  ۶۳/۲۳±۶۸/۱۴۹

  ) بود. ۸۲/۴(با خطای استاندارد  ۵۵/۱۲۷±۵۹/۲۲کنترل 
پژوهي در هر دو گروه  خطاي پراکندگي متغير يادگيري نظری اقدام

ه از اين لحاظ با هم همگن بودند آزمايش و کنترل يکسان و دو گرو
)۲۸۳/۰=F ۵۹۷/۰؛=p .(نمره عملي داري بين ميانگين  یتفاوت معن

هاي پژوهشي و کنترل مشاهده شد گروه حلقهدانشجويان پژوهي  اقدام
)۰۲۴/۰=pدو گروه پژوهي در  ميزان يادگيري عملي درس اقدام ) و

شجويان گروه آزمون پژوهي در دان بود. ميانگين نمره عملي اقدام متفاوت
) و کمتر از دانشجويان گروه ۵۲/۰(با خطای استاندارد  ۴۵/۲±۱۴/۱۵

دانشجوياني  يعنی) بود؛ ۴۹/۰(با خطای استاندارد  ۸۲/۱۶±۳۲/۲کنترل 
روش عادي آموزش ديدند در مباحث نظري از دانشجويان گروه  که به
  هاي پژوهشي نمره باالتري گرفتند.حلقه

  

  بحث

هاي پژوهشي و گروه تفاوت بين دانشجويان گروه حلقه در موضوع وجود
هاي هاي ارتباطي، نتايج حاکي از تاثير روش حلقهعادي در متغير مهارت

هاي هاي ارتباطي بود. اين نتيجه با يافتهپژوهشي بر افزايش مهارت
و تاثير آن بر  نفرهپژوهشي چندهاي (تشکيل گروه رينولدزهاي پژوهش

، ]۱۶[همکاري به جاي رقابت)  جايگزيني( سالوينا]، ١٩[همکاري)  نحوه
هاي پژوهشي بر بهبود (تاثير مثبت روش حلقه هارنستنو  هالمسترند

تاثير روش تدريس ن (و همکارا دارياقتل] و ۲۲هاي ارتباطي) [مهارت
سو بوده و مؤيد ] هم۲۴) [هاي ارتباطي دانشجويانمهارت بر بحث گروهي
يابد و کارهاي مشارکتي، تعامل و ارتباط بين افراد افزايش ميآنهاست. در 

آميز و مسالمترفتار  در راستايوجود آمده  كوشي به انگيزش ناشي از هم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران مهدي نامداري پژمان  ۱۱۸

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  شود.منطقي، موجب افزايش ارتباطات اجتماعي و بين فردي مي
هاي پژوهشي و کنترل در متغير نگرش درباره وجود تفاوت بين گروه حلقه

 شيوه نتايج نشان دادند که تدريس و سازماندهي دانشجويان به تحقيق، به 
هاي پژوهشي در افزايش و بهبود نگرش به تحقيق در دانشجويان حلقه

و همکاران  جويسهاي هاي پژوهشموثر بوده است. اين نتيجه با يافته
) استقبال دانشجويانو نقش آن در يب عوامل انگيزشي و آموزشي کتر(
هاي پژوهشي بر (تاثير مثبت روش حلقه هارنستنو  هالمسترند] و ٢٠[

سو و از طرفي مغاير با نتيجه ] هم۲۲آموزان) [نفس دانش افزايش اعتماد به
رضايت افزايش باحثه بر (عدم تاثير م و همکاران صفريپژوهش 

با داشتن سه جزء عاطفي، شناختي و نگرش ] است. ۲۳) [دانشجويان
نوع آموزش و محيط  گيرد. بسته بهادگيري شکل ميارزشيابي در محيط ي

يادگيري، اين سه جزء ممکن است شکل بگيرد. نحوه تعامل استاد با 
دانشجو، ميزان و نوع تکليف، بر نگرش دانشجويان موثر است. از اين رو 

هاي مختلف، نگرش مثبت به وجود آيد يا اين که ممکن است در پژوهش
  حتي منفي شود.

پژوهي بين دانشجويان گروه  تفاوت در يادگيري عملي اقدامدر زمينه 
اوت هاي پژوهشي و گروه عادي، نتايج نشان دادند که تف حلقه
گروه دانشجويان پژوهي  نمره عملي اقدامداري بين ميانگين  یمعن

نفع گروه  و اين تفاوت به دارد هاي پژوهشي و کنترل وجودحلقه
 از پژوهش (تاثير سالوينهاي اپژوهشآزمايش بود. اين نتيجه با نتايج 

]، هالمسترند و هارنستن ١٦) [بهتری يادگيربر  نفره جپن هاينوع گروه
هاي پژوهشي بر پيشرفت تحصيلي  (تاثير مثبت روش حلقه

(تاثير روش مباحثه بر يادگيري  صفري و همکاران]، ٢٢آموزان) [ دانش
تاثير روش تدريس بحث ن (دار و همکاراياقتل]، ٢٣دانشجويان) [

]، لک ديزجي و ٢٤) [شجوياندانگروهي بر پيشرفت تحصيلي 
تاثير روش تدريس بحث گروهي بر پيشرفت تحصيلي همکاران (

همياري  شرو کريموي و جديدميالني (تاثير ] و هروي٢٥) [شجوياندان
ها ]. اين يافته٢٦[ است سو) همبر ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري

افزايي (روشی منظم در يادگيري که در آن حث سينرژي يا هممؤيد مب
هاي منظم، از يکديگر  هاي کوچک از راه برقراري ارتباط اعضاي تيم

  ].٣٠گيرند) است [ياد مي
پژوهي بين دانشجويان گروه  تفاوت در يادگيري نظري اقدامدر زمينه 

گروه تفاوت  هاي پژوهشي و گروه عادي، نتايج نشان دادند که بين دوحلقه
نفع گروه کنترل بود. اين نتيجه مغاير  دار وجود دارد؛ ولی اين تفاوت به معنی

شده در بند فوق است. يکي از علل اين  هاي مطرح هاي پژوهشبا يافته
نمره)  ۱۵پژوهي از دو بخش عملي ( مغايرت آن است که نمره درس اقدام

آزمايش در بخش  نمره) تشکيل شده است. دانشجويان گروه ۵و نظري (
اند اما اما تالشي در بخش نظري نکرده عملي خوب عمل کرده

علت اين که در بخش عملي ضعيف عمل  دانشجويان گروه کنترل به
  اند.نوعي جبران مافات کرده اند، در بخش نظري بهکرده

معلمان با پژوهش در عمل، مسايل و مشکالتي را که مانع از تحقق 
جويي  ها، چاره، شناسايي کرده و براي حل آنشوداهداف آموزشي مي

طور مداوم در جهت تسهيل فرآيند آموزش و  کنند و به اين ترتيب به مي
دارند. با اين توصيف، حرفه معلمي در گرو کسب رفع موانع گام بر مي

ويژه در مواجهه  هاي متعددي است؛ بههاي انساني و فراگيري دانشمهارت
نيازمند به آشنايي با ساز وکارهاي پژوهش و استفاده از با مسايل آموزشي 

هاي پژوهشي، يادگيري است. فراگيري مهارت -آنها در فرآيند ياددهي
بودن، نتايج مهمي را در پي خواهد داشت. در  درصورت مشارکتي و تيمي

هاي آموزشي جهان از جمله ژاپن، مالزي و استراليا، معلمان بسياري از نظام
سوي رشد  چند گروه پژوهشي فعاليت کرده و از اين طريق بهدر يک يا 

لحاظ اين که دستيابي  دارند. رويکردهاي مشارکتي بهاي گام بر ميحرفه
سازند، مورد اقبال متخصصان تعليم و صورت جامع ميسر مي اهداف را به به

هاي ويژه در دروس عملي و طرح اند. اين توجه به تربيت قرار گرفته
هاي پژوهشي روشي نوين بوده نعکس شده است. روش حلقهپژوهشي م

کار  پژوهي در دو بخش نظري و عملي به که در اين پژوهش در درس اقدام
شود محققان در آينده آن را در دروس ديگر نيز گرفته شد. پيشنهاد مي

کار برند و نتايج را با تحقيق حاضر تطبيق دهند. نکته ديگر اين که بهتر  به
کار برده  هاي پژوهشي همراه با فنآوري اطالعات و ارتباطات به است حلقه

  شود تا اثر تلفيقي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.
  

  گيرينتيجه

هاي ، مهارتتحصيلي بر پيشرفت هاي پژوهشيحلقهاربست روش ک
  موثر است.  پژوهي دانشجويان در درس اقدام ارتباطي و نگرش به تحقيق

  
وهشگران، از رياست و معاونت محترم مرکز پژ تشکر و قدرداني:

تربيت معلم شهيد مقصودي و دانشجويان گرامي رشته مشاوره که در 
  آورند.عمل مي انجام اين پژوهش همکاري داشتند، قدرداني به
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