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 چکيده
است. مقاله پژوهش عملی)اقدام پژوهی( در آموزش و پرورش بررسی  ،هدف از پژوهش حاضر

ام پژوهی در اقد .پژوهش توصیفی تحلیلی است که با روش اسنادی نوشته شده است ،حاضر

واقع پژوهشی در جهت بهبود شرایط موجود و دست یافتن به شرایط مطلوب است. در عین 

حال این عمل، نیازمند آگاهی از برخی زمینه ها و پیش زمینه ها است. در این مقاله به 

 اقدام پژوهیاهداف  موضوعاتی نظیر تاریخچه اقدام پژوهی، تعاریف مختلف از اقدام پژوهی،

دیگر اقدام پژوهی با و تفاوت پژوهی، وجوه اشتراک  اقدام مراحل، سه و کالس درسدر مدر

 موقعیت های مناسب برای اقدام پژوهیتوجه گردیده است.  همچنین  علمیهای پژوهش 

 نیز یکی دیگر از مباحث مورد توجه است. معلم پژوهشی های نقشو 

 .پژوهشش، مطلوب، اقدام پژوهی، آموزش و پرورش، رو اژگان کليدي:و 
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  3سعيد محمدي،  2 ميثم احمدي،  1 بابالویان رضا

 آموزگار شاغل در پست کارشناس روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ورزقان 1
 آموزگار شاغل در آموزش و پرورش شهرستان هوراند 2
 آموزگار شاغل در آموزش و پرورش شهرستان هوراند 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 رضا بابالویان

 اقدام پژوهی در آموزش و پرورش
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 مقدمه
 پژوهش پژوهی، اقدام به Acetioen research اصطالح تربیتی و اجتماعی گرایان اندیشه نظر به لغوی نظر از عمل در پژوهش مفهوم

 برآید کار عمل ز مفهوم همان مفهوم این. اند کرده ترجمه  ....و عمل برای  تحقیق عملی، تحقیق عملی، پژوهش گرا، عمل پژوهش عمل، در

 (.67:1384)اکبری،  است نیست، کردار چونیم گفته دوصد یا نیست دانی سخن به

این روش، نوعی تحقیق است که توسط خود افراد درگیر در یک مسئله و قدام پژوهی در زمره ی روش های تحقیق توصیفی است. ا 

ست. به این معنا که شخص یا افراد، عمل خود را در حین کار برای حل یا کاهش آن انجام می گیرد. عمل، محور اساسی در این نوع تحقیق ا

و فعالیت مورد پژوهش قرار می دهند. در این روش هم پژوهشگر درگیر موضوع پژوهش است و هم موضوع پژوهش مربوط به عمل فعلی 

ده ی اوست. معلم می تواند مسئله ی در اقدام پژوهی، معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلی به عه(. 9:1389پژوهشگر است.) قاسمی پویا، 

های ملموسی را که با آن روبرو می باشد، مثالً مشکالت فرآیند تدریس را به طور گام به گام در طول یک مدت معین و با استفاده از ساز و کار

 (.1372گوناگون پژوهشی)پرسشنامه، مصاحبه و...( مورد کندوکاو قرار دهد. )بازرگان،

 

 یپژوهاقدام  ي خچهیتار
گردد، اما در  یبرم 194۰در دهه  نیو کرت  لو 192۰در دهه  ییویجان د ی هیبه آثار اول یمفهوم اقدام پژوه یکه سابقه  یدرحال

 یرا به جامعه آموزش یواژه اقدام پژوه 1949بودند که در سال  یکسان نیاول ایالج معلمان دانشگاه کلمبکدر  یو و همکاران یواقع استفن کر

و پژوهش   یاقدامات خود را  مورد بررس یآن کارورزان آموزش قیکرد که از طر فیتعر یندیرا به عنوان فرا یاقدام پژوه یردند. کرک یمعرف

 یاست که در آن کارورزان آموزش یو همکار یمساع کیبر تشر یمبتن یتیفعال یرا حل کنند. اقدام پژوه شیخو یدهند تا مسائل عمل یقرار م

 یرا درباره   تی( نظر جان الو1993) یرسانند. بورل یاریو انجام پژوهش در کالس درس  یرا در طراح گریکدیتا  دکنن یم یبا هم همکار

 نکهیا یشود، به جا یتجربه کرده اند مربوط م شانیکه ا یاروزانه یمعلمان به مسائل عمل ی: اقدام پژوهکندیم انیشرح ب نیبه ا یاقدام پژوه

 .ابدیارتباط  یعلم  یرشته  کیدر  یپژوهشگران حرفه ا یشده از سو نییتع یربه مسائل نظ

 

 یاقدام پژوه فیتعار
اقدام پژوهی رویکرد یا وسیله ای است که می تواند آموزش و پرورش را ازنقطه موجود به نقطه مطلوب برساند و به کارگزاران و دست

تغییرات مناسب و مقتضی کمک کند.به عبارت دیگر اقدام پژوهی رویکردی اندرکاران نظام آموزشی در جهت بهبود وضعیت موجود و ایجاد 

اندرکاران نظام آموزش و پرورش به طور اعم و به معلمان به عنوان عامالن اصلی تعلیم و تربیت و به پژوهش است که به کارگزاران و دست

 فوری و بالواسطه مستقیم، نقشی بتوانند که پژوهش کنندفیق کمک می کند تا به گونه ای پژوهش را با موقعیت تربیتی تل کارورزانی فکور

 (.67:1383سازد )ساکی و همکاران، فراهم را آنان ای حرفه رشد اسباب و کند بازی آموزشی عمل بهبود و تربیتی موقعیت در

فردی یا گروهی انجام می حل تعریف می کند که به صورت راه به معطوف و سنجیده آگاهانه، پژوهش را پژوهی اقدام (1993بورلی)

 .شود

 ،یافته معرفی می کند که به عنوان روشی برای درگیر کردن کارگزاراننظام پژوهش از شکلی را پژوهی اقدام (1999جفری گالنز)

می داند که برایان اقدام پژوهی را صورتی از تحقیقات آموزشی  .معلمان و مدیران در شناخت بهتر اقداماتشان شکل گرفته و پدید آمده است

وی معتقد است که اقدام  (.11۰:1996،)برایان کنددهد یا جریان تغییر را هدایت می در آن محقق کسی است که عمل آموزشی را انجام می

 پژوهی دو هدف عمده را دنبال می کند:

 ( بهبود1

 مشارکت (2

 :اهداف معطوف به بهبود شامل سه حوزه می شود

     .الف(بهبود عمل 

   عامالن. وسیله به عمل شناخت و درک رشد( ب 

 دهد.رخ  می آن در عمل که موقعیتی بهبود( ج 

که فرآیند پژوهش در کلیه سازمان هایی بل ،های آموزشی نمی باشدالزم است به این نکته اشاره شود که اقدام پژوهی مختص سازمان

لکرد سازمان خود اقدام کنند.افراد درگیر در این نوع پژوهش که در های متمرکز برای بهبودکیفیت و عمدارند در بستر تالشقصد است که 
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کنند و از طریق گردآوری داده ها به بهبود و اصالح فعالیتپژوهش را خود طراحی و اجرا می ،شونداغلب متون به عنوان کارگزار معرفی می

 (.72:1383همکاران، و ساکیهای سازمان مبادرت می ورزند. )

 پژوهش همچون پژوهی اقدام هدف که شود می متذکر عمل در پژوهش مفهوم بیان در و مطلب این تایید در هم (1381قاسمی پویا)

ع هایی است که موضو بررسی عمل در پژوهش هدف بلکه نیست، متغیرها اصطالح به یا ها پدیده روابط به بردن پی دانشگاهی و مرسوم های

پس ایجاد  .خواهند از راه پژوهش آن را حل کرده یا کاهش دهند ان با آن درگیر هستند و میفرد یا افراد در محیط کار و در خصوص شغلش

 .این تحقیق است تغییر در وضعیت موجود هدف عمده در

اقدام و  ی. هرگاه درباره واژه هامیاقدام و پژوهش توجه کن یاست که به دقت به دو واژه  نیا یدرک اقدام پژوه یراه برا نیآسان تر

و  فیبه آن افزود. )مک ن گرید یواژگان توانی.البته مکندیبه ذهنمان خطور م ریواژگان مندرج در جدول ز م،یبپرداز یزیش به ذهن انگپژوه

 (.27:1382ترجمه ی آهنچیان، همکاران،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی  چهره پژوهش و اقدام اصطالح دو پیوند با: است آمده  در کتاب طرح ریزی اقدام پژوهی نوشته استفان کمیز و رابین مک تگارت

)کمیز و   ای برای بهبود کار و ابزاری برای ارتقاء سطح دانش......وسیله عنوان به ،در حین عملآزمون نظر  .شودمی نمایان روش این اصلی

 (.1982 ،مک تگارت

 برانگیزاننده ایشود و نیروی می پژوهش افتادن جریان به باعث موافقیم که اقدام، نظر این ما با .دارد تاکید اقدام اهمیت بر تعریف این

 (.28:1382)مک نیف و همکاران، دهند متعهد و عالقه مند هستندانجام مینسبت به آنچه پژوهان اغلب اقدام  .آیدبه حساب می

های جنبه بر توجه ضرورت آنکه یا( 63۰ -632: 199۵؛ وایتهد،199۵)دادز، تاکید شده بر اهمیت احساسات  ،در چندین نوشته جدید 

 (.1996کالینز و مک نیف، ؛1994)لیدال،  دنشان داده ان ،گذارندعاطفی را که بر اقدام اثر می

ها را برای مداخله در  هایی آنچنین ارزش .دار کار کنندهای ریشهارزش از برخاسته نظرات تا مایلند آگاهانه متعهدند و اقدام پژوهان

با بهبود کار  ،وهی به جای تولید دانشاقدام پژ در عبارت جان الیوت به روشنی بیان شده است. ،دامقاین تأکید بر ا د.انگیزمی آن زمینه بر

 (.1991.)الیوت،...ارتباط دارد

 

 در مدرسه و کالس درس اقدام پژوهیاهداف 

 ها در یک شرایط ویژه. ده در موقعیت خاص یا بهبود برخی روشش شناسایی مشکالت رفع برای ابزاری  -1

 تقویت و تحلیل و تجزیه قدرت افزایش جدید، های روش و ها تمهار به ها آن تجهیز معلمان، خدمت ضمن آموزش برای ای وسیله  -2

 .آن ها خودآگاهی

ی که معموالً نوآوری و تغییر را بازداری آموزش نظام در یادگیری و یا مکمل برای آموزش مبتکرانه رویکردهای ارائه برای ای وسیله  -3

 می کند.

 .روشن انداز چشم یک ارائه در سنتی تحقیقات ناتوانی رفع و حققانم و معلمان بین در ضعیف ارتباطات بهبود برای ابزاری  -4

ی فراهم کردن یک برا ابزاری  روش این  حال، این با است، کامل علمی های پژوهش  دقت فاقد عملی پژوهش باالخره هرچند  -۵

 (.138:1387)بیابانگرد، انتخاب خوب درمقابل رویکردهای ذهنی حل مساله در کالس درس است

 به بود. خواهد کم آن باشد، دستاورد خود اعمال و باورها تغییر و اصالح درگیر شخص یک  فداران اقدام پژوهی معتقدندکه اگر فقططر

 می خاطرنشان (1937و پونت) بوچر(. 139:1387)بیابانگرد،است گرفته قرار  ترویج و تاکید مورد مشارکتی و همیارانه تحقیق دلیل همین

 واژه های مربوط به پژوهش واژه های مربوط به اقدام

 انجام دادن

 مداخله

 قصد داشتن

 تعهد

 برانگیختگی

 هیجان

.......... 

 پرس و جو کردن

 حفظ اطالعات

 دقیق بودن

 منضبط بودن

 گردآوری شواهد

 کارنظام دار

.......... 
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 و باورها پژوهش، از شیوه این در داشت. خواهد بر در را بهتری نتایج شود انجام مشارکتی و همیارانه صورت به وقتی هیپژو اقدام سازد که

 .شود می گرفته نظر در موقعیت در موثر اشخاص تمام انتظارات

 

 پژوهی اقدام مراحل
 :است برشمرده اینطور( 1۵6،ص1382 بازرگان) را  مراحل این دارد، مراحلی پژوهش دیگر هایروش سایر مانند نیز پژوهی اقدام

 گام سه شامل مرحله این است. مشکل حل به اقدام و بررسی برای پژوهی اقدام مرحله نخستین ریزی برنامه: ریزی برنامه مرحله( 1

 .است اقدام پژوهی برای طرح تدوین و سازی آماده مقدماتی،

 هایی گام به توجه با اقدام، این. آیدمی در اجرا به است شده انتخاب پژوه اقدام توسط که بهینه اقدام مرحله این در: اقدام ی مرحله( 2

 شود. وضعیت بهبود موجب آن اجرای که رود می انتظار بنابراین است. موثر بالقوه طور به است شده برداشته قبلی مرحله در که

 داده توانمی منظور این برای. بپردازد بهینه اقدام ی تاثیر هد دربارهشوا گردآوری به باید پژوه اقدام مرحله این در: مشاهده مرحله( 3

 با نظر تبادل با کیفی های داده که حالی در شود می حاصل متغیرها گیری اندازه با کمی های داده. نمود گردآوری را کیفی و کمی های

 .شوند گردآوری می بهینه اقدام اثرات درباره همکاران

 مقدماتی گزارش تحلیل، این نتایج اساس بر سپس گیرد. می قرار تحلیل مورد بهینه اقدام تاثیر شواهد مرحله این رد: بازتاب مرحله( 4

 مورد را آمده دست به نتایج اعتبار میزان ناظران، دادن مشارکت طریق از توان می  پژوهی اقدام هایطرح شود. در می تدوین پژوهی اقدام

 .نمود تدوین را نهایی گزارش سپس و داد قرار بیرونی قضاوت

 

 وجوه اشتراک اقدام پژوهی با پژوهش علمی
اقدام پژوهی با پژوهش های علمی وجوه اشتراک بسیاری نیز دارد. برخی از وجوه مشترک این روش با روش های تحقیق دیگر به این 

 شرح است:

ست. در این روش اقدام پژوه الزم است مراحلی را طی کند تا این روش نیز مانند هر روش تحیق دیگر دارای نظام ا :بودن مند نظام -1

 سرانجام به تغییر و اصالح امور بپردازد.

 های ویژگی جمله از مسئله بیان و تشخیص.شود بیان مشخص طور به پژوهنده موردنظر ی مسئله باید روش این در: مسئله بیان -2

 .است دیگر تحقیق روش هر مثل روش، این

 .مثل هر روش تحقیق دیگر الزم است پژوهنده دقیقاً مشخص کند که دنبال پاسخ گفتن به چه پرسشی است پرسش مشخص: -3

گیرد. از این رو در اینجا نیز می اطالعات مدون: در این روش نیز راه حل ها با توجه به اطالعات جمع آوری شده و مدون صورت می -4

ویژگی ها و موارد  سناد، پرسشنامه و مشاهده استفاده کرد. الزم است اقدام پژوه با این ابزار و توان از ابزار گردآوری اطالعات مثل مصاحبه، ا

 .استفاده آنها آشنایی داشته باشد

انتقادی بودن: در تمام مراحل اقدام پژوهی، پژوهنده تالش می کند اقدام های انجام گرفته را مورد نقد و تفسیر قرار دهد. انتقاد  -۵

اقدام ، اقدام پژوهیق و بررسی است. به مدد نقد و بررسی است که به مجهول ها و راه حل ها دست می یابیم. درهرمرحله از اساس هرتحقی

 پرسد آیا این کارمن مناسب و درست است؟از خود می پژوه

 این در دیگر سخن به. دهد رقرا ارزیابی مورد را خود کارهای کند می تالش پژوه اقدام تحقیق، مراحل تمام در :مند نظام کنترل -6

 و نقد مدد به نظارت و کنترل این. باشد داشته کنترل و نظارت امور، فرایند گوناگون علمی های به راه کوشد می همواره پژوهنده نیز روش

 به یا آورد، عمل به امتحان آموزان دانش از است ممکن است، کرده شروع که کاری کنترل برای معلم یک نمونه برای .شودمی کامل تأمل

 بگیرد نظر زیر دقیقاً مدرسه و کالس محیط در را رفتارشان چگونگی یا کند، مصاحبه والدینشان و آنان با یا کند، مراجعه آنان تحصیلی پرونده

 .کند تهیه هاییادداشت خود برای مرحله هر در و

 دیگر افراد و همکاران و پژوهنده خود دانش بر باشد، ناسبم و مطلوب موردنظر تغییر و اصالح اگر نیز روش این در: دانش تولید -7

 این دادن پیوند و آوری جمع با توان می حتی. شود می گوناگون موارد در ها دانش افزایش سبب ها دانش این ی مجموعه و شودمی افزوده

 (.1۵:1389کرد )قاسمی پویا، پردازی نظریه ها دانش
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 ش هاي تحقيقتفاوت هاي اقدام پژوهی با دیگر رو

کند. این تفاوت به آن معنا ها متمایز میروش های تحقیق ویژگی هایی دارد که آن را از این روش دیگر با مقایسه در  پژوهی، اقدام 

 نوع این که ها بیشتر گویای هدف هایی استتفاوت اینهای تحقیق مرزهای کامل وجود دارد.بلکه، نیست که میان این روش و دیگر روش

 .است آن دنبال به یقتحق

در پژوهش عمل خود شخص، و در اکثر موارد، همکاران وی و دیگر افراد ذی ربط، برای حل مسائل  اندرکاران:پژوهش توسط دست -1

 با که افرادی یا شخصی خود عمل، پژوهش در تحقیق، می کنند. بنابر این در مقایسه با روش های دیگر خود و بهبود آن اقدام به پژوهش

دهند. در صورتی که در پژوهش ان پژوهنده، عمل خود را مورد بررسی و تحقیق قرار میعنو به و شوند می تحقیق درگیر هستند مواجه سائلیم

مسئله ای که مورد تحقیق قرار می گیرد ضرورتاً مسئله خود محقق نیست، بلکه محقق به عنوان فردی حرفه ای که  های مرسوم و علمی،

ان و مدیران برای حل مسائل آموزشی شان می توانند اقدام به معلم ی همه مثال، برای. شود می وارد جریان تحقیقکارش تحقیق است 

های محققان پژوهش کنند و مسائل خود را از طریق پژوهش حل کنند. در این صورت آنان را معلمان پژوهنده می نامیم، بدون این که ویژگی

 حرفه ای و علمی را داشته باشند.

 مورد کار محیط در شخص عمل که است این بر تاکید پژوهش این در پیداست، پژوهی اقدام  همچنان که از اصطالح تاکید برعمل: -2

 فعلی عمل و کار به  پژوهشی اگر بنابراین.شود منجر افراد یا و نتیجه ی این بررسی به اصالح و تغییر عمل یا کارشخص  رار گیردق بررسی

 عالقه معلمی است ممکن نمونه برای. نخواهدشد محسوب اقدام پژوهی نشود، مالحظه عمل در آن ی نتیجه و نشود وطمرب افراد یا شخص

یخ آموزش و پرورش یک منطقه باشد یا تالش کند تاثیر وضع اقتصادی خانواده ها در پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان را تار در پژوهش به مند

ها اقدام پژوهی محسوب نمیتحصیلی دانش آموزان را مورد تهدید قرار دهد ، هیچ یک از این پژوهشبررسی کند یا عوامل موثر در افت 

 شود.چرا که نتیجه ی این پژوهش ها به طور مستقیم و بالفاصله در پیشرفت کار معلم تاثیر نخواهد داشت.

سازمانی شان به پژوهش می پردازند و از نظر و  اندرکاران برای حل مسائل شغلی یابا توجه به اینکه خود دست :است مشارکتی -3

 گیرند، این پژوهش نوعی پژوهش مشارکتی است.می بهره پیشنهاد های همکاران و دیگر افراد ذی ربط

گیرد همواره توسط خود پژوهشگران یا افراد درگیر در پژوهش مورد خود ارزیاب است: تغییر هایی که در فرایند پژوهش صورت می -4

ی قرار می گیرد. به سخن دیگر، چگونگی پیشرفت کار و حتی نتیجه تغییر و اصالح موقتی را که شخص یا افراد در حین کار اعمال میارزیاب

 .کنند تا موثر یا نا موثر بودن آن را دریابندکنند، خود آنان ارزیابی می

نوعی احساس درونی و تعلق خاطر دارند. آنچه افراد را  مبتنی بر ارزش هاست: افراد درگیر در این پژوهش در برابر موضوع پژوهش -۵

به سوی این نوع تحقیق سوق می دهد نوعی احساس تعهد و نیاز به ایجاد تغییر و تحول در کار خود است تا شخص یا افراد چنین میل و 

 احساسی نداشته باشند چندان راغب برای انجام این نوع پژوهش نخواهند بود.

ون هدف از این کار حل مسائل کاری است و در بسیاری موارد مسائل شغلی حالت ویژه و خاص دارد بنابراین چ غیررسمی است: -6

اقدام پژوه مانند کار مددکار کار گیرد. می انجام( بوروکراسی) دیوانساالری و رسمی گوناگون  مراتب  کار به صورت غیررسمی و بدون توجه به

اجتماعی یا مشاور است. همچنان که این دو می کوشند با مشارکت فعال و غیر رسمی مشکالت افراد را حل کنند و یا آن را کاهش دهند، 

یل کننده کار کند به راه های گوناگون و اغلب غیررسمی مشکالت را کاهش دهد. در حقیقت اقدام پژوه تسهپژوهشگر عملگرا نیز تالش می

است. در این روش اقدام پژوه به عنوان شخصی نخبه و کارشناسی علمی مسلط بر موضوع و روش خاص در نظر گرفته نمی شود، بلکه به 

منزله فردی است که مسئولیت و شغلی را برعهده گرفته است، می خواهد این شغل و مسئولیت را به بهترین وجه پیش ببرد.اکنون برای 

چنین هدفی تالش می کند همواره در کار خود به پژوهش بپردازد. برای نمونه معلمی که در یک روستای دور افتاده برای بهبود رسیدن به 

 وضعیت کالس درس خود اقدام به بررسی و پژوهش می کند، کار او عملی غیررسمی و دور از پیچیدگی های اداری و سازمانی است.

 دیگران و خود دانش بر مسئله های گوناگون ر این روش نیزتالش بر این است تا ضمن حلتعمیم پذیری یافته ها: گرچه د -7

 در مسئله حل هدف که چرا. نیست نظر مورد چندان روش این نبودن یا بودن پذیر تعمیم علمی و رسمی های پژوهش برعکس بیفزاییم،

سئله در موارد مشابه دیگر نیز صدق بکند یا نکند. بهتر م لح روش این است ممکن حال. است خاص افراد یا شخص توسط و خاص موقعیتی

محل و درست تر آن است که بتوان این نوع یافته ها را در موارد دیگر نیز به کار گرفت. اما اگر در مورد خاصی صدق کرد و دیگران نیز در آن 

ارد را نخواهیم داشت. به این علت است که برخی از منتقدان و موقعیت، مناسب بودن روش ها را تایید کردند، چندان دغدغه کاربرد در همه مو

این روش، آن را روش علمی محسوب نمی کنند. ولی طرفداران اقدام پژوهی استداللشان این است که هدف ما از اقدام پژوهی حل یا کاهش 

 اریم.های تحقیق مرسوم را ندروش دغدغه ی  مسائل عملی و روزمره است وچندان
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 فعلی و درونی مسائل حل هدفشان نگرند ومی مسائل به خود کار محیط درون از فعالیت، و کار در درگیر افراد نگاه از درون:  -8

 علمی پژوهش در. باشد موثر آنان درونی مسائل در نحوی به که است مهم زمانی برایشان کار محیط از خارج مسائل بنابراین. است خودشان

 است.  درون به ونبیر از نگاه

پژوهشگر حرفه ای معموال خارج از سازمان و محیط کار به موضوع می نگرد. به سخن دیگر، مسئله ی یک سازمان و یا کالس درس و 

غیره ضرورتاً مسئله ی پژوهشگر نیست ولی ممکن است پژوهشگر حرفه ای به علل گوناگون از جمله سفارش کار به وی، اجرای پژوهشی را 

 (.1۰-13: 1389)قاسمی پویا، بپذیرد

 

 موقعيت هاي مناسب براي اقدام پژوهی

 که وقتی یا است نیاز مورد ویژه موقعیتی دردانش ویژه ای برای حل مشکلی خاص  کهمناسب است  یاستفاده از اقدام پژوهی زمان

 :کرد استفاده زیر موارد در توان می وهیپژ اقدام از مدرسه حوزه در مثال برای. شود هماهنگ موجود شرایط با باید جدیدی رویکرد

 روش های تدریس: شاید به کشف روشی جدید و جایگزینی آن با یک روش سنتی کمک کند. -1

 ترجیح یادگیری و تدریس آزمودنی تک سبک یک بر که یادگیری جامع و روش رویکرد یک کردن سازگار: یادگیری راهبردهای -2

 .باشد داشته

 .کننده ارزیابی فرد مستمر ارزشیابی روش بهبود مثال، ایبر: ارزشیابی روش -3

نگرش مثبت نسبت به کار و یا اصالح سیستم ارزیابی دانش آموز با توجه به برخی  ویجه و ترعاشا ،برای مثال  :و ارزش ها نگرش ها  -4

 .از جنبه های زندگی

 افزایش و تحلیل قدرت افزایش جدید یادگیری، های وشر توسعه تدریس، های مهارت بهبود مثال، برای: معلم ای حرفه رشد -۵

 .خودآگاهی

 های اصالح رفتار. مدیریت و کنترل: معرفی تدریجی روش -6

 .اجرایی:افزایش کارآمدی برخی جنبه های اجرایی زندگی مدرسه ای -7

 .ار دهیم کار درستی انجام نداده ایمالبته اگر مسئله یا مشکل را بدون توجه به زمینه ای که در آن رخ داده است مورد بررسی قر

همچنین باید زمینه ای را که در آن برنامه باید اجرا شود را به خوبی بررسی کنیم. بسیار مهم است معلمانی که در یک پژوهش شرکت می 

اندازه کافی بر انگیخته شده باشند. تلویحاتی دارند و اینکه به چه شوند و بدانند اهداف مورد نظرشان چیست؟ این اهداف آن درگیر  کنند واقعاً

به منابع مربوط  ،عامل دیگر .موقعیت و زمان شروع برنامه است  گذارد تجانس میان عامل مهم دیگری که بر جنبه سازمانی مدرسه اثر می

دانشگاهی و رایزنی با اساتید فن  به اندازه کافی منابع در اختیار دارد؟ آیا مدرسه دسترسی کافی به کتابخانه های گراینکه آیا پژوهش .شودمی

 (.139:1387)بیابانگرد، و بهره جویی از مجالت پژوهشی را دارد

 

  معلم پژوهشی  هاي نقش
 کالس در موجود مشکالت و مسائل با مواجهه در تدریس دانش متعامل هایحوزه ترکیب کارساز فرایند  ی معلمی، حرفه در پژوهش

 جویی چاره آنها رفع برای و بررسی آموزشی اهداف تحقق مسیر در آموزان دانش مشکالت و مسائل  ژوهش،پ از بهره گیری با. باشد می درس

 را محور مسئله فعالیت های از ای مجموعه آموزان دانش در پژوهش فرهنگ ایجاد لزوم به عنایت با تدریس مسیر در همچنین معلم.شود می

 بینیپیش در وی توانایی و پژوهش مفهوم از معلم شناخت مستلزم ترپیش ها،فعالیت از گونه ینا تدارک آورد.می در ی اجرا مرحله به و طراحی

پژوهشی  نقش ایفای ی زیر های چندگانه مسیر در معلمی وظایف اعمال با معلمان کلی طور به.باشد می آن با مرتبط های فعالیت

 (.1383نمایند)ساکی و همکاران،می

 طور به معلم ارزشیابی، اجراو مرحله ی طراحی، فرایندتدریس،در در (:دانش مصرف کننده ی)پژوهشی های یافته ی کارگیرنده به .1

 .کند می کمک مراحل این  موثر تدارک در وی به که است هایی پژوهش های یافته از استفاده به نیازمند مستمر

 ایامیدوارکننده مسیر است، گرفته انجام دیگران توسط عمدتاً که ای عالمانه و پژوهشی های کوشش از استفاده با معلمان مرحله این در

 شصت، دهه اواخر در کند. کمک نقش این بیشتر فهم به تواند پژوهشی می یافته چند به اشاره. می دارند بر گام آن در و شناسایی را تدریس از

 معلم که انتظاری کردندکه مطرح چنین کتاب نویسندگان .شدند مبهوت معلمان شد منتشر درس کالس در پیگمالیون نام به کتابی که وقتی

 روز.)گذارد می تأثیر مدرسه در او پیشرفت چگونگی در انتظارات( این بودن به واقعی یا غیرواقعی توجه )بی دارد آموز دانش های توانایی از

 معلمان بعد، به کودکستان از است. موثر نیز انآموز دانش نفس وعزت موفقیت انتظار انگیزش، در حال عین در  (.1968جاکوبسون، و نتال
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 معلمان که نظری هر چند باشند. داشته بهتری عملکرد بقیه با مقایسه در که دارند انتظار و دانند می بقیه از تر باهوش را شاگردان از بعضی

 اجتماعی های قالب تاثیر تحت نگرش این است ممکن حال عین در اما دارد. بستگی او عملکرد به حدودی تا کنندمی پیدا کودک مورد در

 ولی موثر صورت به آموزشی غیر عوامل برخی که کندمی مطرح پژوهش .این( 488 ص ،137۰ یاسایی، ترجمه دیگران، و ما سن.)باشد نیز

 دارد. خود تاثیر تحت را معلمان تدریس ناعادالنه ی

 تدریس ی تدارک درنحوه دارند، می دریافت آموزان دانش های ویژگی از معلمان که اطالعاتی کند، می گزارش  نیز( 1373) منادی

 آموزان دانش از برخی هوشی ی درجه از واقعی غیر اطالعاتی مطالعه مورد معلمان به تحقیق یک در. است موثر آموزان دانش به نسبت آن ها

 را خود کار آموزاندانش از مثبتی و مناسب تصور با معلم مالجر و گردید گزارش واقعی سطح از باالتر آن ها هوشی درجه واقع در. شد داده

 این و گذاشت تاثیر آموزان دانش این تحصیلی پیشرفت بر بود واقعی غیر اطالعات کسب بر مبتنی که مثبت تصور این. داد ادامه و شروع

 .قرارگرفتند درس کالس و مدرسه های بهترین شمار در مدتی از پس آموزان دانش

 می اشاره آموزان دانش تحصیلی موفقیت و شکست علل از معلمان متفاوت های اسناد تأثیر به ی خود مطالعه در نیز  (1373) ساکی

 توان از بیرون)       بیرونی عوامل به بیشتر را آموزاندانش تحصیلی و موفقیت شکست که معلمانی پژوهش، این نتایج اساس بر. کند

 در تدریس بینند، می خود  توانایی کنترل در را عمدتاً آموزاندانش تحصیلی موفقیت و شکست که معلمانی با درمقایسه دهند، نسبت  (معلم

 را تدریس بر موثر عوامل که هنگامی معلمان واقع در کنند. می تجربه را بیشتری تحصیلی افت ها آن آموزان دانش و دارند کم تری موفقیت

 متفاوت هاینگرش واسطه ی به عمدتاً نتیجه این آورند.می به عمل تدریس بهبود برای را کمتری شکوش عمالً دانند،می خود کنترل از خارج

 .شود می حاصل آموزان دانش تحصیلی موفقیت و شکست علل مورد در معلمان

 وزانآم دانش به آن روش پژوهش،آموزش موضوع خصوص در معلم نقش دومین :آموزان دانش به پژوهش مدرس عنوان به معلم (2

 مبتنی تدریس مسیر از آموزان دانش خالقیت و کنجکاوی است. سازگار یادگیری -یاددهی رویکردهای اغلب با محور پژوهش تدریس است.

 این با. گیرد می سرچشمه مسئله حل بر مبتنی درسی برنامه از محور پژوهش تدریس. رسد می باروری به و یابد می توسعه پژوهش روش بر

 مطرح مسائل حل و  بررسی به خود معلم، راهنمایی با آن ها سپس شود، می بینی پیش آموزان دانش حرکت برای کار تمقدما که تعریف

 تدریس، در محوری پژوهش رویکرد تحقق برای پیداست پردازند. می باشد، می شده بینی پیش ی درسی برنامه محتوای از برگرفته که شده

 بر پژوهش مبتنی تدریس روش طریق از اصوالً که خالقیت یا آفرینندگی و مسئله حل کند. اجرا و راحیط را آن با متناسب سازمان باید معلم

 شخص که دارد تکلیفی  یا موقعیت به اشاره پژوهش، انواع محرکه موتور عنوان به مسئله.باشندمی رویکرد این اصلی عناصر می یابند، تحقق

 درواقع باشد، نمی مناسب و سریع پاسخگویی به قادر دارد، اختیار در لحظه آن در که هایی مهارت و اطالعات از استفاده با آن، با مواجهه در

 .است روبرو مسئله با لحظه آن در او

 طناب دو آن که است شده خواسته شما از و شده آویزان سقف از ای فاصله با طناب دو آن در که دارید قرار اتاقی در شما کنید فرض

 را طناب این دیگر، طناب سوی به رفتن و آنها از یکی گرفتن دست در با توانید نمی که است ای گونه به طناب دو فاصله نید.بز گره هم به را

 را آن بالفاصله توانید نمی زیرا است، آورده وجود به را مسئله یک شما برای وضعیت این بزنید. گره هم به را طناب دو و بگیرید دست در هم

 مستلزم مسئله کردن حل کرد.بلکه حل را آن تواننمی رسدمی ذهن به که پاسخی اولین با که است آن مسئله مهم ویژگی ینبنابرا کنید. حل

 طور به اند گفته (137۵ سیف از نقل به 1984 همکاران، و )مورگان است. تازه ترکیبی در ی پیشین شده آموخته اصول و ها دانش از استفاده

 .کنیم ایجاد خواهیممی ما که دیگری موقعیت و موجود موقعیت یک بین تفاوت یا تعارض از است عبارت مسئله کلی

 حل روش بر در آموزش مبتنی بنابراین (.4،ص1382دالور،)داند مشکل می یا مسئله با مواجهه را پژوهش مرحله اولین جان دیویی

 رفع مسیر در معلم هدایت و راهنمایی با که شوندمی روروبه ختیشنا سردرگمی و ابهام نوعی با تدریس در آموزان دانش پژوهش، یا مسئله

 یادگیری برای را بیشتری مندی عالقه و انگیزه مسئله حل روش دهند.می افزایش را خود آگاهی و دانش رهگذر آن، از و دارندبرمی گام آن

 است. وش هار سایر در یادگیری از تر پایدار یادگیری این کند.می ایجاد آموزاندانش در

 اکثر در همچنین داد. افزایش مسئله با برخورد درست های شیوه آموزش طریق از توان می را آموزان دانش در مسئله حل توانایی

 و یلون  بقول اما بپردازند. آنها کردن حل به تا خواست آموزان دانش از و کرد طرح را مختلفی مسائل توان می درسی های موضوع

 برای تمرین عنوان به مدارس در معلمان که معمولی مسائل با نباید را ذهنی فعالیت سطح باالترین معنی به مسئله حل (1977)  وینستاین

 آموزان دانشاز  گویندمی وینستاین و یلون کرد. اشتباه گویند، می مسئله حل آن به و دهند می آموزان دانش به آموزشی مطالب یادگیری

 اندیشیدن به را آموزان دانش که هایی سوال یعنی دهند. جواب را آن نتوانند اند گرفته قبالً یاد چه آن رارتک با که بپرسید هاییسوال

 (.۵31 – ۵32 ،صص137۵ دارند.) سیف،وامی

 و دانش تولید به تدریس هایدشواری با مواجهه در و خود وظایف مسیرایفای در معلمان نقش، این در: پژوهشگر عنوان به معلم( 3

 دارد. معلمان پژوهش نقش از وجه این به اشاره عموماً پژوهشگر یا پژوهنده معلم پردازند. می عملی های موقعیت در کاربرد قابل العاتاط
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به  معروف مطالعه نوعی مسیر از که است معلمی وظایف از بخش این اصلی هدف تدریس، روی فرا هایدشواری رفع و تدریس سطح بهبود

می  آموزشی اهداف  تحقق از مانع که را مشکالتی و مسائل عمل در پژوهش با معلمان رسد. می سرانجام به عمل در وهشپژ یا پژوهی اقدام

 مداوم طور به  ترتیب بدین جویند ومی  چاره آنها حل برای پردازند، می اطالعات آوری گرد به آن چگونگی مورد در کنند. می شناسایی شود

 دارند.برمی گام موانع رفع و شآموز فرآیند  تسهیل جهت در
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 گيرينتيجه
رفع عملی توسط معلمان است، بنابراین معلمان می توانند جهت پژوهش  ،با توجه به این که یکی از روش های حل مشکالت آموزشی

به عنوان یک پژوهش چاره جویی، اقدام کنند. پژوهشی که بهره گیری مناسب و موثر از این روش در جهت با  وآموزشی  و یادگیریموانع 

البته بهبود شرایط نامطلوب کمک می کند. در این بهبود شرایط، هم مربی و هم متربی به رشد دست می یابند. ایجاد تغییر و نظام یافته به 

 منجر می شود.  رانه باشد به نتایج مطلوب تری همدر صورتی که این پژوهش به صورت مشارکتی و همیا
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