چگونه پروژۀ اقدامپژوهشی خود را بنویسیم؟
(راهنمای عملی اجرای پروژۀ اقدامپژوهی برای معلمان و مدرسان)

نویسنده:
ژان مکنایف
مترجمان:
دیار رفاعی
دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دبیر آموزشوپرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

علیرضا اصالحی
دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر ،دانشگاه امیرکبیر (پلیتکنیک)

شوبو عبدالملکی
دکتری علوم تربیتی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

ویراستار علمی:
مرتضی بختیاروند
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه علامه طباطبائی

ویراستار ادبی:
دیار رفاعی

انتشارات آوای نور
تهران 1398 -

سرشناسه
عنوان و نام پدیدآور

:
:

مک نیف ،جین Mc Niff, Jean
چگونه پروژه اقدامپژوهشی خود را بنویسیم؟ (راهنمای عملیی اجیرای پیروژه اقیدامپژوهیی
برای معلمان و مدرسان)/نویسنده ژان مک نایف؛ مترجمان دییار رفیاعی ،علیرضیا اصیالحی،
شوبو عبدالملکی ؛ ویراستارعلمی مرتضی بختیاروند؛ ویراستار ادبی دیار رفاعی.
تهران  :آوای نور،1396.

مشخصات نشر

:

مشخصات ظاهری

:

شابک

:

978-600-309-466-6
فیپا

موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده

:
:
:
:
:

تحقیق عملی در آموزش و پرورش --روششناسی
Action research in education-- Methodology
زبان انگلیسی  --معانی و بیانEnglish language -- Rhetoric
گزارشنویسیReport writing

شناسه افزوده

:


مترجم
اصالحی ،علیرضا،،- 1368

شناسه افزوده

:

وضعیت فهرست نویسی :
:
یادداشت

شناسه افزوده

:

رده بندی کنگره

:

رده بندی دیویی

:

شماره کتابشناسی ملی :

 196ص.

عنوان اصلیWriting up your action research project ,2016 :.


ویراستار
رفاعی ،دیار، ،- 1368مترجم،
عبدالملکی ،شوبو1368 ،-


ویراستار
بختیاروند ،مرتضی،،- 1368


1396
/18م6چ8
 /1818LB
 /368
61

6698116

تهران ،میدان انقالب ،خیابان 11فروردین ،خیابان شهید وحید نظری،
پالك ،99طبقه دوم تلفن 6 :و  / 66966366نمابر66888881 :
چگونه پروژۀ اقدامپژوهشی خود را بنویسیم؟
(راهنمای عملی اجرای پروژۀ اقدامپژوهی برای معلمان و مدرسان)
نویسنده :ژان مکنایف
مترجمان :دیار رفاعی  -علیرضا اصالحی  -شوبو عبدالملکی
ویراستار علمی :مرتضی بختیاروند
ویراستار ادبی :دیار رفاعی
ناشر :انتشارات آوای نور
صفحهآرا :منیر السادات حسینی
چاپ :اول 1398
شمارگان 688 :نسخه
شابک968-688-389-866-6 :
كلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

قیمت  00333تومان

فهرست مطالب
پیشگفتار 5 ............... ................................ ................................ ................................
فصل اول :چه چیزی باید در مورد اقدامپژوهی بدانم؟ 0 ......... ................................
بخش اول :طراحی و برنامهریزی متن Error! Bookmark not defined......................................
فصل دوم :آمادهشدن برای نوشتن :طراحی و برنامهریزی Error! Bookmark not defined......
فصل سوم :چه چیزی در متن شما میآید؟ Error! Bookmark not defined.............................

فصل چهارم :توسعۀ توانش ارتباطی :نوشتن برای یک خوانندهError! Bookmark not defined.
بخش دوم :نوشتن و تولید یک متن Error! Bookmark not defined........................................

فصل پنجم :یادگیری نویسندهبودن :بهكاربردن پیشینۀ تحقیقاتor! Bookmark not defined.

فصل ششم :یادگیری چگونگی تولید یک متن :فرایند نوشتنError! Bookmark not defined.

فصل هفتم :چگونه یک گزارش اقدامپژوهی یا پایاننامۀ كارشناسی بنویسم؟mark not defined.
بخش سوم :تأملكردن و ارزیابی Error! Bookmark not defined.............. ................................

فصل هشتم :چگونه كیفیت متن یک اقدامپژوهی قضاوت میشود؟r! Bookmark not defined.
فصل نهم :اهمیت نوشتۀ شما Error! Bookmark not defined................... ................................
فصل دهم :اكنون هدف شما چیست؟ Error! Bookmark not defined......................................
منابع Error! Bookmark not defined......................... ................................ ................................

پیشگفتار
به باور برخى صاحب نظران ،تا خود معلمان وارد میدان پژوهش نشوند نمى توانند
فقط بیه اتکیای یافتیههیای پژوهشیى پژوهشیگران دانشیگاهى و مرسیوم تحیول
چشمگیری در آموزش و یادگیری به وجود آورند .نکته دیگر اینکه تخصصى بودن
پژوهشهای دانشگاهى نیاز به تحقیق به روش اقدام پژوهیى را دوچنیدان نمیوده
است; زیرا پژوهشهای دانشگاهى مبتنى بر اصول و نظامى است که هیر گیام آن
مستلزم داشتن دانش و مهارت و تخصص ویژه است .یافتههای این نوع از پژوهش
ها نیز متأسفانه به گونه ای گزارش مىشوند که بیشتر معلمان قیادر بیه فهیم آن
نیستند و در نتیجه ،این پژوهش ها از نظر معلمیان چنیدان مفیید ارزییابى نمیى
شوند .این خطر وجود دارد که تدریس معلمان رفتیه رفتیه بیه نیوعى تفکرزداییى
تبدیل شود; زیرا معلمان نباید همانند فنورزان (تکنسیین هیا) ،هوییت حرفیه ای
خود را مرهون به کارگیری قالبى یا مکانیکى یافتههای پژوهشى علمیى بداننید و
تصور کنند که از تفکر بى نیازند .در غیر ایین صیورت ،رو آمیوزش و پیرورش و
یاددهى یادگیری ،با تمام ظرافت ها و راز و رمزهای شگفت انگییزی کیه دارد ،در
معرض ورشکستگى قرار خواهد گرفت.
دادههای پژوهشهای تربیتى دانشگاهى ،اغلب کمیى و مبتنیى بیر پرسشینامه
است .این داده ها نه تنهیا در اکریر میوارد قابیل درك و تحلییل توسیط معلمیان
نیستند ،بلکه برای پاسخ گویى به مسائل مطر شیده در کیالس درس از کفاییت
الزم برخوردار نمى باشند; چراکه معلمان در کالسهای درس ،عیالوه بیر عیدد و
رقم ،با احساس ها و عواطف و نگرش ها و جنبههای کیفى دانش آموزان سر و کار
دارند که دادههای کمى مرسوم توانایى تجزیه و تحلیل آن ها را ندارد .طرف داران
پژوهش در عمل ،از جمله پژوهش در عمل آموزشى ،بر ایین باورنید کیه پیژوهش
باید از انحصار نخبگان درآید و به صورت مشارکتى ی یا فردی ی جزو وظایف همیه
دست اندرکاران آموزش و پرورش ،به ویژه معلمان ،قرار گیرد.

